UITNODIGING
TEAMS-SESSIES
TALENTONTWIKKELING kandidaten DIRECTIEBREVET

Beste kandidaat directiebrevethouders,
Beste leden en sympathisanten,
Collega’s,

Als nationale beroepsvereniging voor hogere leidinggevenden heeft CPL samen met ANPA en de PZ
Antwerpen het initiatief genomen om een ontwikkelingstraject voor kandidaat directiebrevethouders van de
komende sessie 2021-2022 te organiseren. Ook andere leidinggevenden met interesse zijn welkom.
Vanuit onze intentie om de slaagkansen van de potentials te verhogen, bieden we aan onze leden en
potentiële leden een voorbereidend traject aan voor de selectieproeven van de opleiding “directiebrevet”,
het toegangsticket tot de graad van hoofdcommissaris.

De selectieproeven bestaan, zoals u intussen weet, uit:
- een vergelijkend schriftelijk examen,
- een assessementproef (AC) en
- een mondeling examen voor de jury.

Op basis van voorgaande selecties stellen we vast dat de kandidaten tijdens het selectieproces in hoofdzaak
struikelen over 4 basiscompetenties in het AC en het jurygesprek, nl. inspireren, beïnvloeden,
conceptualiseren en netwerken.

Gelet op de corona-omstandigheden bieden we deze sessies aan in de vorm van 3 WEBINARS via TEAMS. In
deze webinars komen experts en ervaringsdeskundigen aan het woord. Aan het einde van deze uitnodiging
vindt u hun persoonlijk bio terug.

Het Programma:
Donderdag 07-01-2021: Webinar 1: (Inspireren & Beïnvloeden)
Moderatoren: Ann Massei & Jean-Louis Dalle
Timing: 09u30 – 11u30
09u30:
09u35:
10u10:
10u30:
10u50 – 11u30:
Slot:

Korte verwelkoming (moderator)
Toelichting door expert Catherine Ruys (DCR Consulting) - Wat is de competentie,
gedragsbeschrijving, hoe uit zich dat, hoe wordt dat gemeten, …
Key note praktijk 1 door Rudy Vervaet
Key note praktijk 2 door Kurt Desoete
Debat met Q&A o.l.v. moderator
Samenvattende conclusie en ontwikkelingstips & tricks door Catherine Ruys

Donderdag 14-01-2021: Webinar 2: (Conceptualiseren)
Moderatoren: Ann Massei & Betty Swerts
Timing: 09u30 – 11u30
09u30:
09u35:
10u10:
10u30:
10u50 – 11u30:
Slot:

Korte verwelkoming (moderator)
Toelichting door expert Catherine Ruys (DCR Consulting) - Wat is de competentie,
gedragsbeschrijving, hoe uit zich dat, hoe wordt dat gemeten, …
Key note praktijk 1 door Jack Vissers
Key note praktijk 2 door Dirk Van Aerschot
Debat met Q&A o.l.v. moderator
Samenvattende conclusie en ontwikkelingstips & tricks door Catherine Ruys

Donderdag 21-01-2021: Webinar 3: (Netwerking)
Moderatoren: Karen Plasschaert & Betty Swerts
Timing: 09u30 – 11u30
09u30:
09u35:
10u10:
10u30:
10u50 – 11u30
Slot:

Korte verwelkoming (moderator)
Toelichting door expert Catherine Ruys (DCR Consulting) - Wat is de competentie,
gedragsbeschrijving, hoe uit zich dat, hoe wordt dat gemeten, …
Key note praktijk 1 door Robin Minten
Key note praktijk 2 door Jurgen De Landsheer
Debat met Q&A o.l.v. moderator
Samenvattende conclusie en ontwikkelingstips & tricks door Catherine Ruys

Inschrijven
•

Prijs voor de 3 webinars (pakket): 30 eur voor leden CPL / 60 eur voor de niet-leden
Er zijn geen inschrijvingen per webinar mogelijk – de opnames worden nadien ter beschikking gesteld
van de ingeschrevenen.

•

Inschrijven: hoe en wanneer?
o Inschrijvingen mogelijk tot dinsdag 05/01/2021
o door u te registreren via het inschrijvingsformulier dat u HIER terugvindt.
+ het betalen van het voorziene inschrijvingsgeld via overschrijving op het rekeningnummer
vermeld in het formulier.
o Gelieve enkel PERSOONLIJK in te schrijven, en niet via bvb. de personeelsdienst, daar we het
persoonlijk (police)emailadres nodig hebben.
o De link naar de teams meeting wordt kort voordien overgemaakt.

•

Uw inschrijving houdt ook in dat u akkoord gaat met de opname van iedere webinar en dat deze
nadien voor beluistering ter beschikking gesteld wordt aan de deelnemers.

Wij hopen alvast jullie in grote getale digitaal te mogen ontvangen en ongetwijfeld een boeiend en leerrijk
traject aan te bieden. Voor alle duidelijkheid, dit zal niet enkel interessant zijn voor de kandidaten
directiebrevet maar eveneens voor iedere leidinggevende.

Namens de Raad van Bestuur,

Jean-Louis Dalle
Nationaal voorzitter

BIO sprekers (experts en ervaringsdeskundigen)
Catherine Ruys
“Catherine is een doorwinterde HRconsultant en zaakvoerder van www.dcrconsulting.be. Ze werkt zowel
voor non-profit als voor bedrijven en begeleidt projecten op het vlak van strategie, bemiddeling en
assessment. Professionele coaching en individuele begeleiding bij de voorbereiding op een assessment maken
ook deel uit van haar dienstverlening. Meer info op 0495/310771 of catherine.ruys@telenet.be.”

Rudi Vervaet
“Rudi studeerde militaire wetenschappen aan de KMS, vervolgens criminologische wetenschappen aan de
UGent om zich te vervolmaken aan de applicatieschool van de toenmalige Rijkswacht, waarna hij afstudeerde
als onderluitenant bij de rijkswacht. Hij bekleedde tijdens een rijk gevulde loopbaan intussen verschillende
leidinggevende functies: verantwoordelijke beveiliging Kw dWdH, Officier directie organisatieontwikkeling bij
de Generale Staf van de Rijkswacht, adjunct Dist Comd Rijkswachtdistrict St-Niklaas en directeur operaties
(Mega)Rijkswachtdistrict Dendermonde.
Rudi is als ‘primo benoeming’ sedert februari 2001 directeur-coördinator, eerst voor het gerechtelijke
arrondissement Dendermonde en sinds april 2014 voor de Provincie Oost-Vlaanderen.”

Kurt Desoete
“Kurt Desoete is een bescheiden en gemotiveerde leider die zichzelf durft in vraag te stellen, met de bedoeling
te groeien en zijn hele omgeving mee te krijgen in het proces. Om de ideale omstandigheden te creëren waarin
iedereen kan presteren, verbeteren, resultaten halen en met plezier verantwoordelijkheid nemen. Eerlijkheid
en integratie staan daarbij centraal. Hij pleit echter ook voor een strakke opvolging, als hefboom voor
dynamiek en progressie.
Hij werkte bijna uitsluitend in het gerechtelijke domein, in de centrale onderzoeksdiensten, als adviseur
planning en opvolging van de directeur-generaal, als officier bijzondere opsporingstechnieken in het vroegere
arrondissement Veurne en sinds de optimalisering in 2014 als gerechtelijk directeur West-Vlaanderen.”

Jack Vissers
“De boeiende loopbaan van Jack nam een aanvang in 1995 bij de voormalige rijkswacht, waar hij
achtereenvolgens opleider was aan de Koninklijke Rijkswachtschool en lid van de brigade en van de BOB
Brasschaat. Vervolgens werd hij adjunct-commissaris bij de voormalige gemeentepolitie Kapellen,
commissaris-auditor en adjunct-directeur-generaal bij de Dienst Enquêtes van het Comité P,
hoofdcommissaris – coördinator operationele diensten van de PZ Leuven, adjunct korpschef van de PZ

Brasschaat, korpschef van de PZ Kastze (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst), Raadsheer bij het Vast Comité
P.
Thans is hij een gelukkig korpschef in de gemeente van zijn geboorteplaats, nl. de PZ Schoten. Hij houdt ervan
om mensen te inspireren, kansen te bieden en te coachen.”

Dirk Van Aerschot
“Dirk is ondertussen negen jaar korpschef van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. Voordien ondersteunde
hij negen jaar lang, als verbindingsambtenaar bij de gouverneur van Vlaams-Brabant, alle Vlaams-Brabantse
politiezones op het vlak van excellente politiezorg. Vanuit die functie was hij onder meer betrokken bij de
opleiding van ongeveer 700 Vlaamse korpschefs, beleidsmedewerkers en officieren met betrekking tot
optimale bedrijfsvoering en procesgericht werken.
De boeken ‘Blauw beter op straat – optimale bedrijfsvoering bij de politie’, 2008, ‘Resultaatgerichte
actieplannen opstellen’, 2004, en ‘praktijkboek voor optimale bedrijfsvoering’, 2005, zijn van zijn hand. Hij
schreef mee aan de visie ‘Naar een excellente politiezorg’ (Bruggeman-Van Nuffel – Van Branteghem), 2007.
Hij is mede-oprichter en begeleider van netwerken van procesbegeleiders en beleidsmedewerkers van
politiezones in de Vlaamse provincies (2001-2003).”

Robin Minten
“Robin is van opleiding licentiaat lichamelijke opvoeding. Hij nam met vrucht deel aan de selectie en opleiding
aan de eerste sessie van de opleiding directiebrevet. Robin is bestuurlijk directeur-coördinator van de
Provincie Limburg. Naast deze uitdagende verantwoordelijkheid is Robin ook nog programmamanager NVP
voor het luik bestuurlijke handhaving en docent PLOT voor het vak ‘genegotieerd beheer publieke ruimte’.
De verschillende doorlopen functies van Robin tijdens zijn loopbaan zijn: pelotonscommandant Algemene
Reserve, Directeur Operaties CSD Tongeren, DirCo Hasselt en tot slot DirCo Limburg. Robin zijn specialisaties
en kennisdomeinen zijn: bestuurlijke politie in brede zin (noodplanning, bestuurlijke info, HHOO, concept
bestuurlijke handhaving, de geïntegreerde werking (bestuurlijk/gerechtelijk, lokaal/federaal, externe
partners), people Mgt en innovatie (RTIC, Droneteam, …). In zijn vrije tijd maakt hij ruimte vrij voor zeilen en
MTB.”

Jurgen De Landsheer
“In 1997 begon Jurgen De Landsheer zijn carrière bij de toenmalige Rijkswacht. Met de Belgische
politiehervorming en de daaruit ontstane geïntegreerde politie, maakte Jurgen sinds 1 april 2001 deel uit van
de Lokale Politie Brussel Zuid. Na een paar jaar als verantwoordelijke in de zone wijkdienst Zuid – een moeilijke
omgeving dicht bij het internationale treinstation Brussel-Zuid – werd Jurgen gepromoveerd tot directeur van
de dienst Interventie.

Van 2008 tot 2013 adviseerde hij als verbindingsofficier achtereenvolgens drie Ministers van Justitie van de
Belgische federale overheid. Dankbaar voor de gekregen kans, slaagde Jurgen voor het trainingsprogramma
van de ‘FBI National Academy’ in Quantico (Virginia) in 2012, sessie 248.
In maart 2013, werd hij aangesteld als korpschef van de meergemeentenzone Geraardsbergen/Lierde. Hij
investeerde vooral in digitalisering, innovatie en de uitbouw van een burgergerichte politiezorg. In afwachting
van de verlenging van zijn mandaat, nam Jurgen in 2017-2018 deel aan de ‘Pearls in Policing’ conferentie met
als thema: ‘Policing fractured communities’. Op 23 juni 2020 legt Jurgen de eed af als nieuwe Korpschef van
de Lokale Politie Brussel Zuid. De band met de regio, het multiculturele aspect, het sociale leven en de
uitdaging om het korps te hervormen en moderniseren verklaart zijn keuze.”
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