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2018,
jaar van de start

In 2018 kreeg het project voor de oprichting van een nieuwe Gewestelijke School voor de 
Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen concrete vorm. Sinds april 2016 is het project 
zich verder blijven ontwikkelen, wat heeft geleid tot de toekenning van een naam, de uitwerking 
van de visuele identiteit en de ontwikkeling van nieuwe opleidingen voor alle actoren uit de 
veiligheidssector in de ruime zin.

Sinds de beslissing van de Brusselse regering in april 2016 om de school op te richten, heeft 
het project veel ontwikkelingen doorgemaakt: omschrijving van de opdrachten van de school, 
uitwerking en invoering van het gewestelijk opleidingsplan, aankoop van het Blue Star-terrein, 
goedkeuring en oprichting van het Oriëntatiecentrum voor Rekrutering (OR), bevestiging van de 
naam en het logo, en organisatie van diverse evenementen, waaronder een diploma-uitreiking en 
een rekruteringsbeurs voor de veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen. 

In dit eerste activiteitenverslag wordt een algemene balans opgemaakt van het jaar 2018. Aan het 
einde van het document presenteren we ook de vooruitzichten van Brusafe voor 2019. 

De huidige uitdaging van dit project bestaat erin om al deze 
inspanningen te concretiseren, met als resultaat de 
verhuis en de geïntegreerde werking eind 2019, begin 
2020.  
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Goedkeuring  
van de oprichting 

van een 
Oriëntatiecentrum 
voor Rekrutering 
binnen de GSVB

De naam en  
het logo van 

Brusafe worden 
goedgekeurd

Het Gewest 
verwerft een  

terrein van 2,5 ha 
om de GSVB te 

huisvesten

De regering 
valideert haar 

Globaal 
Veiligheids- 

en Preventieplan

De regering 
valideert  

het actieplan  
van de school 
(doelstelling, 
tijdschema,  

budget)

De regering stelt 
de opdrachten van 

de school vast: 
werkterreinen, 

opdrachten, 
werkgroepen en 
aansturing door 
BPV en partners

De regering 
beslist om een 
geïntegreerde 

school op te richten: 
de GSVB
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Achtergrondschets 

1. Historisch overzicht

De zesde staatshervorming heeft de bevoegdheden, toegewezen aan de gemeenten, gewijzigd. In 
het bijzonder op het gebied van veiligheid en preventie voor ons Gewest. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft immers nieuwe opdrachten gekregen, zoals de coördinatie 
van het veiligheids- en preventiebeleid en de opstelling van een gewestelijk veiligheidsplan. Om 
deze nieuwe doelstellingen te bereiken, heeft het Gewest een nieuwe instelling van openbaar nut 
(ION) opgericht: Brussel Preventie en Veiligheid. Deze maakt het mogelijk om de samenhang en 
een centralisatie tussen de verschillende preventie- en veiligheidsmaatregelen binnen het Gewest 
te waarborgen.

Wat informatie over BPV:
- Opgericht in 2015
-  Instelling van openbaar nut onder het gezag 

van de minister-president
- Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP)  
 •  omschrijft de gewestelijke visie inzake de 

openbare veiligheid
 •  10 thema’s en 5 transversale assen, 

waaronder opleiding
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2. Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen (Brusafe) 

Het Gewest wilde een centrale plaats geven aan opleiding. 

Deze keuze is een antwoord op de wens om de veiligheidscultuur te versterken, om een 
opleidingsaanbod te ontwikkelen dat specifiek is afgestemd op de stedelijke realiteit, om tegemoet 
te komen aan de behoeften van de verschillende actoren op het vlak van infrastructuur, om meer 
mensen aan te trekken tot het beroep en om nog meer mensen uit Brussel aan te werven.
De Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen (Brusafe genaamd) 
brengt in 2019 4 Brusselse scholen samen: de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool 
(GIP), het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer (OCBB), het Instituut voor Opleiding in 
Dringende Medische Hulpverlening (IODMH) en de pool ‘veiligheid en preventie’ van de Gewestelijke 
School voor Openbaar Bestuur (GSOB).

De 5 opdrachten die in oktober 2016 werden vastgesteld door de Brusselse Gewestregering werden 
vertaald in 5 strategische doelstellingen voor het project. Aan de hand van deze doelstellingen, 
die werden omgezet in operationele doelstellingen, kon het actieplan van Brusafe, zoals dat begin 
2017 door de regering werd goedgekeurd, worden uitgewerkt. Deze opdrachten zijn:

1.  Een geïntegreerde en multidisciplinaire visie op de openbare veiligheid implementeren: de 
school heeft als opdracht om de samenwerking tussen de disciplines te bevorderen, met name 
door het aanbieden van multidisciplinaire opleidingen en het organiseren van gezamenlijke 
oefeningen. 

2.  De bestaande scholen ondersteunen door gemeenschappelijke processen samen te brengen: 
deze bundeling vindt bijvoorbeeld plaats op gebieden als communicatie, juridische zaken, ICT 
en financiën.

3.  De bestaande scholen ondersteunen door een gemeenschappelijke en multidisciplinaire 
infrastructuur beschikbaar te stellen: eind 2019 brengt Brusafe de 4 scholen samen op één 
plaats in Haren (bij het station van Bordet). Deze verhuis maakt het mogelijk om concreet aan 
de 2 vorige opdrachten te voldoen.

4.  De aanwerving en het behoud van Brussels personeel in de veiligheidsgerelateerde beroepen 
bevorderen. Met andere woorden, het tewerkstellingspercentage van de Brusselaars in de 
sectoren veiligheid, preventie en hulpverlening verbeteren. Dit wordt onder meer mogelijk 
door de oprichting van een Oriëntatiecentrum voor Rekrutering, dat openstaat voor mensen 
die op zoek zijn naar werk of een opleiding of die zich willen heroriënteren om hun plaats in de 
veiligheidssector in de ruime zin te vinden.

5.  De kennis en de infrastructuur van de school beschikbaar stellen aan openbare of zelfs 
particuliere organisaties, op voorwaarde dat de activiteiten van deze organisaties verenigbaar 
zijn met de opdrachten van de school.

6



HOOFDSTUK 2

7

1. Oprichting van een Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen

1.1. Naam voor de GSVB: Brusafe
De School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen heeft nu een eigen naam en 
identiteit: Brusafe. Sinds juni 2018 beschikt Brusafe over een geregistreerd merk met een eigen 
huisstijl en visuele identiteit alsook eigen communicatiemiddelen. 

De naam Brusafe vertegenwoordigt verschillende belangrijke aspecten van de school. De eerste 
lettergreep, ‘Bru’, staat voor de verankering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aangezien de 
school de Brusselaars wil opleiden in de veiligheids-, preventie- en hulpverleningsberoepen. Het 
tweede deel, ‘safe’, sluit aan bij de opleidingen die binnen de school worden verstrekt: basis- of 
voortgezette opleidingen voor de veiligheids-, preventie- en hulpverleningsberoepen. Dit zijn 
beroepen die dag na dag een bijdrage leveren om van Brussel een nog veiliger gewest te maken.
 
1.2. Personeelszaken
In 2018 ging men van start met een team van 4 personen: 2 door BPV gedetacheerde ambtenaren 
en 2 speciaal voor het project aangeworven teamleden: 1 projectmanager en 1 boekhouder.

Het Brusafe-team werd in de loop van 2018 versterkt met 4 nieuwe medewerkers: 1 juriste, 1 
directieassistente, 1 communicatiemedewerker en 1 verantwoordelijke van het Oriëntatiecentrum 
voor Rekrutering. Dankzij deze eerste aanwervingen kon het actieplan van Brusafe worden 
ontwikkeld, zoals uiteengezet in de volgende punten van dit rapport. Dit veronderstelt ook 

BALANS EN RESULTATEN 2018
Het onderstaande hoofdstuk vermeldt de behaalde resultaten  

in het kader van de oprichting van de school  
en voor elk van de 5 opdrachten van Brusafe

Het Brusafe-logo is eenvoudig en duidelijk. 
Een kaart van het gewest omringt de link met Brussel, het ‘Bru’-deel van Brusafe. 
Vier pictogrammen ondersteunen het woorddeel ‘safe’. Elk pictogram stelt een 
school voor: de hand van de politie voor de GIP, de ster voor de IODMH, de vlam 
voor het OCBB en de aanhalingstekens voor de GSOB. De kleur turquoise werd 
gekozen voor haar frisheid en jeugdigheid.



een tijdelijke vestiging in de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool (GIP) aan de Oud-
Strijderslaan 190 te 1140 Evere, waarvan de samenwerking in deze eerste uitvoeringsfase op 
verschillende niveaus van essentieel belang is gebleken. 

1.3. Juridisch
De ontwerpordonnantie tot oprichting van Brusafe werd op 13 december 2018 door de Brusselse 
regering gevalideerd en de presentatie ervan aan het Brussels Parlement vond plaats in het eerste 
kwartaal 2019. 
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Brusafe in 2018 
•  8 vergaderingen van de werkgroep met directies van scholen die 

werken rond de oprichting van Brusafe

•  Meerdere vergaderingen van de werkgroep Infrastructuur ter 
voorbereiding van fase 1 van de inrichting van de site te Haren

• 4 vergaderingen van de werkgroep IT 

•  6 vergaderingen van de werkgroep Pedagogie, waarin de 
pedagogische eenheden van de scholen bijeenkomen

•  Ontmoetingen met Brusafe-werkgevers en een 1ste enquête  
over hun opleidings- en rekruteringsbehoeften

De ordonnantie beoogt de oprichting van de Gewestelijke School voor de 
Veiligheids-, Preventie- en Hulpverleningsberoepen en het voorzien in de nodige 
organen en instrumenten om haar toekomstige opdrachten te vervullen vanuit 
de visie om alle betrokkenen in de sector op te leiden. De ontwerpordonnantie 
berust op de volgende beginselen: vrijwillige aansluiting van de scholen bij de 
overkoepelende structuur, uitvoering van een geïntegreerde en interdisciplinaire 
visie op veiligheid in de brede zin, onderlinge bundeling van middelen en 
processen, behoud van de institutionele autonomie van de leden, naleving 
van het beginsel van gelijkheid en non-discriminatie, opstelling van het 
gewestelijk opleidingsplan enz.
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Verder is juridische ondersteuning voor de scholen opgestart. Deze betreft verschillende 
onderwerpen, met name het controleren of opstellen van overeenkomsten, juridische adviezen 
over arbeidsrecht, interpretatie van de statuten van een vzw, overheidsopdrachten enz.

Er is veel werk verricht om aan de voorschriften op het gebied van gegevensbescherming te 
voldoen:

-  April 2018: inleidende opleiding op het gebied van gegevensbescherming  
(door het CIBG aan de scholen) 

-  In het verlengde daarvan, aanstelling van een SPOC in elk van de scholen 
-  Juni 2018: aanstelling en opleiding van een functionaris voor gegevensbescherming 

(DPO Brusafe) 
-  Aankoop van AVG-software (ARELIOS)
-  Aanleg van een verwerkingsregister in de scholen
-  Invoering van verschillende procedures, met name in verband met de registers  

en de procedure bij het schenden van persoonsgegevens.

1.4. Interne communicatie
In 2018 werd ook een intern communicatiemiddel uitgewerkt: het personeel van de scholen 
ontvangt een tweemaandelijkse nieuwsbrief om een regelmatige communicatie tussen de scholen 
over de lopende projecten (intern bij elke school of betreffende het Brusafe-project) te ontwikkelen. 
Daarnaast werd er een platform opgericht voor het samenbrengen van de communicatoren van 
elke school. Zij komen maandelijks samen. Hun rol bestaat erin om na te gaan welke thema’s actueel 
zijn en te zorgen voor het coördineren en doorgeven van de communicatieacties aan de anderen.

Het jaar werd afgesloten met de uitreiking van de Prijs David Yansenne op 27 november in het 
Auditorium 2000 op de Heizel.

De Prijs David Yansenne wordt jaarlijks toegekend aan projecten en initiatieven in het 
kader van een transversaal en geïntegreerd gewestelijk beleid waarbij verschillende 
spelers uit het Gewest betrokken zijn: burgers, verenigingen, gemeentelijke preventie- en 
veiligheidsdiensten, politiediensten en gewestelijke diensten.  

In 2018 werd de prijs uitgereikt aan het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG). Het ZSG 
werd opgericht door het UMC Sint-Pieter, de politiezone Brussel-Hoofdstad, het 

parket van Brussel en de Universiteit Gent, met steun van de federale regering. 
Het project heeft als doel om de zorg en de procedure voor het indienen van een 
klacht toegankelijker te maken voor alle slachtoffers van seksueel geweld.
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De avond wordt gecombineerd met de uitreiking van de diploma’s aan de nieuwe ordehandhavers, 
vaststellende ambtenaren, sanctionerende ambtenaren en GAS-bemiddelaars, agenten, 
inspecteurs en hoofdinspecteurs van politie, brandweerlieden en hulpverleners-ambulanciers. 
Een unieke gelegenheid om gezamenlijk waardering te tonen voor de indiensttreding van nieuwe 
professionals in de sector.

1.5. Externe communicatie
De registratie van de naam Brusafe was de start van een grote externe communicatiecampagne in 
verschillende fasen, met 2 doelstellingen: 

1. Brusafe bekendmaken bij de Brusselaars: de naambekendheid van Brusafe vergroten
2.  De inwoners van het Gewest uitnodigen voor de grote beurs over de veiligheids-, preventie- en 

hulpverleningsberoepen die op 17 november 2018 door Brusafe werd georganiseerd

De inhoud van de campagne wordt in punt 2.4 nader toegelicht.

Op 21 juli was Brusafe aanwezig op de stand van BPV tijdens de festiviteiten voor de nationale 
feestdag. Het was een eerste ontmoeting tussen de school en het grote publiek sinds de nieuwe naam 
en de creatie van het logo. Ter gelegenheid daarvan heeft Brusafe zijn eerste informatiebrochure 
uitgegeven met uiteenlopende informatie over de scholen, BPV en Brusafe zelf.  Er werden ook 
goodies uitgedeeld voor jong en oud (tassen, pennen, ballonnen enz.).
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In 2018 telden de scholen die Brusafe vormen in totaal 562 gediplomeerden. De 
GIP heeft 289 politieagenten en het OCBB 123 nieuwe brandweerlieden opgeleid. 
De IODMH heeft 87 hulpverleners-ambulanciers van de DBDMH, het Rode Kruis 
en Defensie opgeleid, terwijl de GSOB 63 mensen heeft opgeleid, onder wie 29 
ordehandhavers, 26 vaststellende GAS-ambtenaren, 5 sanctionerende ambtenaren 
en 3 GAS-bemiddelaars (naast de vele opleidingen die de GSOB ten behoeve van 
de gemeenten en het Gewest heeft georganiseerd, maar die nog niet officieel zijn 
gecertificeerd).



Brusafe is ook aanwezig op het internet, met een website,  
een Facebook-pagina, een LinkedIn-pagina en een YouTube-pagina 

Met zijn website wil Brusafe de referentie worden voor werk in de veiligheids-, preventie- en 
hulpverleningssector en zo alle geïnteresseerden vlot naar de werkgevers in de sector verwijzen.

De aanwezigheid van Brusafe op sociale media moet worden versterkt om zoveel mogelijk mensen 
naar de website te leiden en onze komende evenementen te laten bezoeken.

2. Resultaten per doelstelling 
2.1. Uitvoeren van een geïntegreerde en multidisciplinaire visie op openbare veiligheid 
Vanaf begin 2017 werd een register van de veiligheids-, preventie- en hulpverleningsberoepen 
ontwikkeld om na te gaan wie het doelpubliek van Brusafe is. Dit telt een vijftigtal beroepen.  
Parallel en dankzij de samenwerking met de GSOB zijn in overleg met de actoren op het terrein 
werkzaamheden gestart om de functieprofielen voor de sector op te stellen. 
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In september 2018 werd het eerste gewestelijk opleidingsplan gevalideerd door de regering. Dit 
plan omvat mono- en multidisciplinaire opleidingsmaatregelen en nieuwe opleidingstrajecten op 
het gebied van milieu, vervoer, cyberveiligheid, noodplanning en crisisbeheersing. Het gewestelijk 
opleidingsplan is een essentiële pijler van het Brusafe-project omdat het de implementatie van de 
regionale veiligheidsvisie mogelijk maakt door richtingen te bepalen voor de praktijken van alle 
veiligheids-, preventie- en hulpverleningsberoepen.  Dit gewestelijk opleidingsplan, dat steunt op 
het GVPP en een bundel met de behoeften van de sector, zal over een periode van 4 jaar worden 
ontwikkeld. 

Het gewestelijk opleidingsplan omvat ook maatregelen voor een verdere ontwikkeling van praktisch 
leren op de arbeidsplaats (bv. oefeningen in crisisbeheersing met de diverse actoren, workshops 
rond praktische gevallen van intrafamiliaal geweld en mensenhandel). 

Verder zijn in 2018 tal van andere opleidingen ontwikkeld, die in 2019 worden ingevoerd.

De multidisciplinaire aanpak werd in het bijzonder ontwikkeld bij de lancering van een 
sensibiliseringsprogramma rond de problematiek van intrafamiliaal geweld. In 2018 werden 
6 sessies georganiseerd voor in totaal 230 personen (politieagenten, gemeenteambtenaren, 
magistraten en diverse verenigingen).

Er werden ook andere opleidingen ontwikkeld: een opleiding voor politieagenten om drones te 
besturen, een uitbreiding naar nieuwe doelgroepen van de opleiding ter preventie van gewelddadig 
radicalisme/polarisatie, opleidingen voor gewestelijke diensten om tekenen van mensenhandel te 
herkennen. Daarnaast werden er ook didactische video’s gemaakt. 

Er werden nieuwe didactische instrumenten ontwikkeld om actoren te helpen in hun 
dagelijkse praktijk, waaronder een informatieboekje over intrafamiliaal geweld en de 
productie van een video met getuigenissen van slachtoffers. *

In het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen BPV en de ENPQ (Ecole 
nationale de police du Québec) werden in 2018 verschillende videoconferentie-
uitwisselingen georganiseerd over de thema’s bestuur, pedagogie en 
leeruitrusting. In dit kader organiseerde Brusafe in juni 2018 met de 
pedagogische cellen van Brusafe en ENPQ een workshop over evaluaties en 
digitaal leren.

*het videoproject werd geïnitieerd door de Federale Politie/Dienst Politionele Slachtofferhulp en afgerond als onderdeel 
 van het opleidingsproject over intrafamiliaal geweld.
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De multidisciplinaire visie van Brusafe was ook internationaal vertegenwoordigd op het jaarlijkse 
congres van Francopol in Senegal in oktober 2018. Hiermee kon Brusafe aansluiten bij het comité 
des écoles van Francopol en de Brusselse aanpak voor het bundelen van middelen voorstellen.

2.2. Ondersteuning van de bestaande scholen door het samenbrengen van processen 
In het kader van de bundeling van middelen tussen Brusafe en de scholen hebben verschillende 
openbare aanbestedingsprocedures tot de contractualisering van de volgende diensten geleid:
-  Vertaling: er werd een contract gesloten met een vertaler. Elke school kan haar vertalingen naar 

deze vertaler sturen en gebruikmaken van het Brusafe-contract.
-  AVG en het Arelios-programma: één programma en één functionaris voor gegevensbescherming 

voor de vier scholen. 

Er werden nog andere projecten opgezet om de scholen te ondersteunen door het bundelen van 
middelen:
-  Oprichting van verschillende werkgroepen, waaronder een werkgroep Pedagogie met de 

pedagogische cellen van de scholen. In 2018 is deze zes keer bijeengekomen om een strategie 
voor het bundelen van middelen en een gemeenschappelijk werkplan vast te stellen. Er werd een 
analyse gedaan naar de behoeften van de scholen op het gebied van e-learning en pedagogische 
instrumenten.

-  Op 3 december 2018 is een overeenkomst tussen Brusafe en de MIVB gesloten om de scholen 
in staat te stellen de sportvoorzieningen van de MIVB in de buurt van het toekomstige gebouw 
te gebruiken.

Brusafe staat ook open voor nieuwe ideeën en innovaties. Er zijn met name 
opleidingshulpmiddelen voor de GIP aangeschaft, zoals een rijsimulator. Er zijn voor de politie 
nieuwe opleidingen uitgewerkt op het gebied van cyberveiligheid, het besturen van drones enz. 

2.3. Ondersteuning van de bestaande scholen door het beschikbaar stellen van een 
gemeenschappelijke en multidisciplinaire infrastructuur   
In oktober 2017 verwierf het Gewest het Blue Star-terrein in Haren. De school wordt in 2 
fasen gebouwd: de eerste fase bestaat uit de renovatie van een deel van het bestaande Blue 
Star-gebouw, de tweede fase beoogt de heropbouw van het andere deel van het gebouw.

CityDev.brussels heeft een ‘Design & Build’ aanbestedingsprocedure uitgeschreven om 
de aanstelling van een projectontwerper en aannemer mogelijk te maken voor het 

ontwerpen, wijzigen van de bestemming en uitvoeren van de werkzaamheden in 
verband met de renovatie van het interieur van de bestaande gebouwen.
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Deze werkzaamheden omvatten het aanbrengen van scheidingswanden, het plaatsen van 
sanitair, het aanpassen van de HVAC- en elektrische installaties (verlichting enz.) en alle andere 
voorzieningen die nodig zijn om een Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en 
Hulpverleningsberoepen op te starten.

In het tweede kwartaal van 2018 werden de architect en de aannemer gekozen. 

Hierna volgden grote inspanningen om de divers geformuleerde behoeften opnieuw te bevestigen 
en te streven naar een maximaal gedeeld gebruik van de ruimtes. Parallel hiermee werd gewerkt 
aan fase 2 (de bouw van het nieuwe complex) om te komen tot een gevalideerd programma voor 
het gebruik van de ruimtes door de 4 scholen.

-  De stedenbouwkundige vergunning, inclusief het effectenverslag en de afbraak van de DEF-
gebouwen, is op 15 oktober 2018 ingediend bij Leefmilieu Brussel en een beslissing werd begin 
2019 verwacht. 

-  Tussen 13 en 27 december 2018 is een openbaar onderzoek uitgevoerd. De overlegcommissie is 
op 15 januari 2019 bijeengekomen en heeft onder voorwaarden een gunstig verslag uitgebracht.

-  De milieuvergunning is eveneens in de loop van 2018 opgesteld en werd in maart 2019 ingediend.

2.4.  Steun voor de aanwerving en het behoud van Brussels personeel  
in de veiligheidsgerelateerde beroepen

2.4.1. Oriëntatiecentrum voor Rekrutering
Naast de 4 partnerscholen omvat Brusafe ook een Oriëntatiecentrum voor Rekrutering (OR). Deze 
specifieke en bijzondere dienst is een reële Brusselse innovatie, die men niet vindt in de andere 
provinciale veiligheidscampussen.

Het OR heeft de opdracht om iedereen die op het gebied van veiligheid, preventie en hulpverlening 
wil werken, te informeren, te adviseren, te oriënteren, voor te bereiden, te selecteren en op te 
leiden. Het richt zich op studenten, werknemers, werkzoekenden, deskundigen op het vlak van 
arbeidsoriëntering, scholen en opleidingscentra. Het OR bevordert de aanwerving van Brussels 
personeel binnen de openbare diensten die deel uitmaken van de keten van veiligheidsberoepen 
binnen de Brusselse openbare diensten.

Het OR heeft meerdere partners: Actiris, de VDAB, Bruxelles Formation, Cefig en Beroepenpunt, 
en uiteraard de werkgevers binnen de sector.
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De totale te ontwikkelen oppervlakte bedraagt 9483  m². Het 
contract omvat ook de ontwikkeling van een trainingsruimte in 
openlucht en een beveiligde parkeerplaats.



Door de indienstneming van een manager voor dit centrum in november kon het Centrum worden 
opgericht en starten met de activiteiten. 

Voor de beschrijving van de beroepen in het register van de veiligheids-, preventie- en 
hulpverleningsberoepen alsook de functieomschrijving van sommige van deze beroepen, is al 
heel wat inhoudelijk werk verricht (zie hoger). Hierdoor konden voor de aanwerving 12 prioritaire 
functies worden vastgesteld. 

Er werd in de loop van 2019 een partnerschapsovereenkomst tussen Actiris, Bruxelles Formation, 
Beroepenpunt en Brusafe voorbereid. Deze werd in het eerste kwartaal van 2019 ondertekend 
en regelt de details van het partnerschap tussen deze diensten, met name de 
verantwoordelijkheid voor potentiële kandidaten, de informatieverstrekking aan 
het personeel van Beroepenpunt over de beroepen die onder het OR vallen en de 
ontvangst van een OR-adviseur in de gebouwen van Beroepenpunt.

2.4.2. Externe communicatie
• Realisatie van korte video’s

Er zijn video’s gemaakt om het dagelijks leven van verschillende beoefenaars 
van 7 beroepen in de veiligheids-, preventie- en hulpverleningsketen te tonen: 
ordehandhaver, politie-inspecteur, brandweerman, hulpverlener-ambulancier, 
parkwachter, straathoekwerker en vaststellende GAS-ambtenaar. Deze maatschappelijk 
waardevolle beroepen, die soms bekend en soms minder bekend zijn, lopen erg uiteen en maken 
van Brussel elke dag opnieuw een regio waar het aangenaam leven is.  

• Ontwikkeling van een multichannel campagne 
Er werd een grote communicatiecampagne opgezet. Die liep via verschillende media, maar met 
dezelfde slogan: “Mijn beroep, daar ben ik fier op!” 
2 politieagenten, 2 brandweerlieden, 1 hulpverlener-ambulancier, 1 vaststellende ambtenaar, 1 
ordehandhaver, 2 parkwachters en 1 straathoekwerker hebben ermee ingestemd om de ‘media-
ambassadeurs’ van de campagne te worden.
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Het centrum heeft deelgenomen aan de SIEP-beurs op 
24 november. Vertegenwoordigers van de politie en 
brandweer waren aanwezig om informatie te geven 
over de beroepen.

Deze korte 
video’s zijn te 

zien op de sociale 
media van Brusafe 

(YouTube en Facebook).

De campagne is half oktober van start gegaan en 
heeft één maand gelopen om voorafgaand aan de 
beurs zoveel mogelijk Brusselaars te bereiken.



Radiospotjes, affiches op straat, in de trein- en metrostations, in de geschreven pers, op het internet enz. 
Brusafe heeft de nodige middelen ingezet om 2 belangrijke doelstellingen te bereiken: de veiligheids-, 
preventie- en hulpverleningsberoepen bekendmaken en de beurs zoveel mogelijk zichtbaarheid geven.

- Beurs voor veiligheids-, preventie- en hulpverleningsberoepen
Op 17 november vond de eerste beurs voor de veiligheids-, preventie- en hulpverleningsberoepen 
plaats in Paleis 10 op de Heizel. Deze beurs bracht de sector onder in 4 categorieën: brandweer 
en dringende medische hulpverlening, politie, gemeentelijke en gewestelijke veiligheids- en 
preventieberoepen, en arbeidsbemiddeling en vooropleiding. 

Deze eendaagse beurs trok meer dan 2700 bezoekers. De mensen die zich wilden oriënteren 
of heroriënteren, konden professionals uit de sector ontmoeten en meer te weten komen over 
opleidingen, vooropleidingen en toelatingsproeven om deze beroepen uit te oefenen. 

2.5.  Beschikbaarstelling van kennis en infrastructuur aan openbare of zelfs particuliere organisaties 
waarvan de activiteiten verenigbaar zijn met de opdrachten van Brusafe

Gezien de voortgang van het project zal deze langetermijndoelstelling meer aandacht krijgen 
wanneer de verhuis van de 4 scholen is voltooid. De volgende initiatieven kunnen echter al 
opgemerkt worden:

•   Dankzij de steun van de delegatie van Quebec in Brussel zijn videoconferentiegesprekken met 
de ENPQ gevoerd.

•   De oprichting van een werkgroep Opleiding wordt momenteel besproken met het European 
Forum for Urban Security (EFUS).

•   Brusafe is sinds eind 2018 via de GIP lid van Francopol en neemt deel aan de werkzaamheden 
van het comité des écoles van Francopol.

•   Er zijn samenwerkingsverbanden gepland met de pool academisch partnerschap van BPV om 
in de toekomstige lokalen van Brusafe in Haren conferenties alsook evenementen voor het delen 
van goede praktijken te organiseren.
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Ce 27 novembre, nous aurons le plaisir de vous remettre votre diplôme de manière 
officielle devant vos collègues, vos amis et vos proches.

Vous trouverez ci-joint deux invitations pour deux personnes de votre choix qui 
pourront vous accompagner.

Afin que nous puissions organiser au mieux cette soirée, merci de nous prévenir avant 
le 31/10/2018 de votre présence ainsi que du nombre d’invités qui viendront avec vous.

(event@brusafe.brussels ou https://goo.gl/forms/FDQ5zJAooOPoM9Ea2)

Au plaisir de vous voir le 27 novembre 2018 à 16h,

BE FORMED

Ce 27 novembre, nous aurons le plaisir de vous remettre votre diplôme de manière 
officielle devant vos collègues, vos amis et vos proches.

Vous trouverez ci-joint deux invitations pour deux personnes de votre choix qui 
pourront vous accompagner.

Afin que nous puissions organiser au mieux cette soirée, merci de nous prévenir avant 
le 31/10/2018 de votre présence ainsi que du nombre d’invités qui viendront avec vous.

(event@brusafe.brussels ou https://goo.gl/forms/FDQ5zJAooOPoM9Ea2)

Au plaisir de vous voir le 27 novembre 2018 à 16h,

BE FORMED
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De belangrijkste uitdagingen voor Brusafe in 2019 zijn:

Verdere uitvoering van het regionale 
opleidingsplan

De prioriteiten voor volgend jaar zijn innovaties 
op het gebied van pedagogie, de ontwikkeling 
van ‘multidisciplinaire’ cursussen en specifieke 
competentiegebieden, zoals openbaar vervoer 
en cybercriminaliteit.

5. 

Concretisering van de onderlinge verdeling van de gemeenschappelijke middelen

In de ordonnantie is een samenwerkingsprotocol 
tussen de 4 scholen en Brusafe bepaald. 
Dit vormt het referentiekader voor de 
samenwerking tussen de scholen en Brusafe.

3. 

Succesvolle integratie van het personeel 
van de verschillende scholen

2019 wordt gebruikt om de personeelsleden 
van de vier scholen voor te bereiden op een 
samenwerking met hun collega’s uit andere 
vakgebieden, zowel voor menselijke relaties 
als voor werkprocessen.

Implementatie van het OR en de opdrachten die 
de regering heeft gegeven met betrekking tot 
aanwerving voor de veiligheids-, preventie- en 
hulpverleningssector

Een partnerschapsovereenkomst tussen Actiris, 
Bruxelles Formation, Beroepenpunt en Brusafe 
concretiseert de inschakeling van alle gewestelijke 
spelers om de veiligheids-, preventie- en 
hulpverleningssector te positioneren in termen 
van werkgelegenheid. De betrokkenheid van het 
personeel maakt het bovendien mogelijk om de 
kandidaten te begeleiden.

4. 

Verkrijging van rechtspersoonlijkheid

2019 wordt het jaar van de ondertekening 
van de ordonnantie tot oprichting van 
Brusafe en de opstelling en uitvoering van 
de statuten en het arbeidsreglement.

1. 

Voltooiing van de renovatie-
werkzaamheden en verhuis

Alles wordt in het werk gesteld 
om de verhuis van de scholen 
tegen eind 2019, begin 2020 te 
voltooien.

2. 

HOOFDSTUK 3
Vooruitzichten voor 2019 

6. 



BPV en zijn diensten • GSOB 
• IODMH • OCBB • GIP • Bruxelles 

Formation • Actiris • Tracé • VDAB 
• Beroepenpunt • CEFIG • CIBG 

• DBDMH • Rode Kruis • Citydev • 
BFPVS vzw • EFUS • Transit vzw • 
ANPA • IGO • ENPQ • Francopol • De 
6 Brusselse politiezones • De preventie- 
en veiligheidsdiensten van de 19 Brusselse 

gemeenten • POV • PAULO • VESTA • PLOT • PIVO 
• IPFH • APEF • IPFASSU • NMBS • infrabel • MIVB 

• TEC • De Lijn • Federale politie • equal.brussels • CCB • 

Institut de l’Enfant-Jésus • Institut Emile Gryzon • Sint-Guido-
Instituut • Cours industriels

Conclusies

2018 was naast het oprichtingsjaar ook een cruciaal jaar voor Brusafe. Een jaar van beginnen, 
uitvoeren en projecten. 

Er waren meerdere aanwervingen en er werden heel wat projecten ontwikkeld voor de oprichting 
van een stabiele, transparante en algemeen erkende organisatie binnen het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest.

Veiligheid, preventie en hulpverlening zijn sleutelgebieden binnen het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Dit betekent een sterke positionering van Brusafe en zijn partners om vernieuwende en 
efficiënte opleidingen aan te bieden, zodat de actoren in het veld zo goed mogelijk en onder alle 
omstandigheden voorbereid zijn. 

Aangezien de veiligheids-, preventie- en hulpverleningssector blijft evolueren, bestaat een van de 
grootste uitdagingen voor de school erin om altijd aan de behoeften van haar partners te voldoen 
en een steeds aantrekkelijker en efficiënter opleidingsaanbod te bieden.

Brusafe wil een referentie worden op het gebied van kwaliteit, maar ook wat betreft de 
verscheidenheid van zijn opleidingsaanbod.

2018 was een jaar met veel diverse verwezenlijkingen. Deze waren niet mogelijk geweest zonder 
de hulp en steun van onze talrijke partners, die we van harte willen bedanken:

HOOFDSTUK 4
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Woordenlijst

BPV:  Brussel Preventie & Veiligheid

CEFIG:   Centre de Formation-Insertion Le Grain  
–  Organisatie voor maatschappelijke en beroepsintegratie die vooropleidingen verzorgt 

voor het politie-examen. 

OCBB:   Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer  
– Dit is een van de 4 scholen die zich bij Brusafe heeft aangesloten

OR:  Oriëntatiecentrum voor Rekrutering 

ZSG:  Zorgcentrum na Seksueel Geweld – Laureaat van de prijs David Yansenne 2018

DPO:  Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming)

ENPQ:  École Nationale de Police du Québec – Partner van de GIP en van Brusafe

GSOB:   Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur  
– Dit is een van de 4 scholen die zich bij Brusafe heeft aangesloten

GIP:   Gewestelijke en Intercommunale Politieschool  
– Dit is een van de 4 scholen die zich bij Brusafe heeft aangesloten

GSVB:   Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen  
– De naam van de school voordat deze ‘Brusafe’ werd genoemd

WG:  Werkgroep

IODMH:   Instituut voor Opleiding in Dringende Medische Hulpverlening  
– Dit is een van de 4 scholen die zich bij Brusafe heeft aangesloten

GVPP:   Globaal Veiligheids- en Preventieplan  
–  Document gepubliceerd door BPV dat de gewestelijke visie op de preventie- en 

veiligheidsarchitectuur in Brussel weerspiegelt

AVG (GDPR in het Engels): Algemene Verordening Gegevensbescherming

SPOC:  Single Point of Contact 

VPH:  Veiligheid, Preventie en Hulpverlening

IFG:  Intrafamiliaal geweld



Oud-Strijderslaan 190 
1140 Evere

Gewestelijke school voor de Veiligheids-, 
Preventie- en Hulpdienstberoepen

https://brusafe.brussels


