INSTRUCTIE POLITIESTAGE
De Jonge Balie Breda-Middelburg biedt in samenwerking met de
politie (eenheid Zeeland West Brabant, district Hart van Brabant,
team Leijdal en Langstraat) de politiestage aan. De stage duurt
één dienst en is bedoeld om kennis te maken met het werk van de
politie. De stage staat open voor alle leden van de Jonge Balie.
Districten en teams
De eenheid Zeeland West Brabant is erg uitgestrekt en omvat de districten Zeeland, Markiezaten,
Baronie en Hart van Brabant. De omvang van district Zeeland spreekt voor zich. District Markiezaten
omvat de plaatsen Roosendaal, Bergen op Zoom e.o, district de Baronie omvat Breda, Oosterhout
e.o. en Hart van Brabant omvat Tilburg, Waalwijk e.o.
Ieder district heeft meerdere teams. In het district Hart van Brabant is het in ieder geval mogelijk om
een dienst mee te draaien in team Leijdal (Tilburg West, Goirle e.o.) en team Langstraat (de vier
gemeenten Waalwijk, Loon op Zand, Dongen en Gilze en Rijen).
Functies en diensten
Binnen het teamgebied zijn meerdere politiemensen werkzaam in diverse functies. De wijkagenten
zijn het gezicht voor de wijk. Zij worden ondersteund door collega (hoofd)agenten welke dienst
draaien in de wijk. Hun dienst bestaat uit het rijden van zogenaamde prio-meldingen en het
uitvoeren van opdrachten ten behoeve van de wijk.
In het team zijn ook leidinggevenden werkzaam in diverse functies. De operationeel coördinator
zorgt voor de dagelijkse aansturing van het team. De officier van Dienst is verantwoordelijk voor alle
incidenten in het district. De Hulp Officier van Justitie is verantwoordelijk voor alle voorgeleidingen
en het in verzekering stellen van verdachten binnen het district.
Het is belangrijk vooraf te bepalen met welke dienst je mee wilt draaien: uitvoerend op straat
(wijkagent of incidentenafhandeling) of meerijden met de Officier van Dienst.
Naast deze basisfuncties zijn er nog meer afdelingen zoals het team Surveillancehonden, diverse
gespecialiseerde afdelingen (Milieu, Forensisch Technisch Onderzoek, Vreemdelingendienst, Zeden
etc) en de opsporing. Mocht je op een van deze afdelingen een dagstage willen lopen dan dient een
speciaal verzoek te worden gedaan. Vooraf kan geen uitsluitsel worden gegeven of dit verzoek zal
slagen.
Verloop van de stage
Bij aanvang van de dienst vindt een briefing plaats op het politiebureau, waarbij men wordt
geattendeerd op onder andere gezochte personen en/of voertuigen. Het is daarom van belang dat je
op tijd aanwezig bent. Je wordt voorgesteld aan de politieagent(en) met wie je de stage zal
doorlopen en daarna ga je de weg op. Wanneer tijdens de dienst zich een bijzondere situatie
voortdoet kun je danwel zelf de keuze maken de stage per direct af te breken, danwel kan de politie
besluiten dat de situatie het niet toelaat dat de stage wordt voortgezet. Deze kan dan per direct
eindigen.
Vereisten
Om mee te kunnen gaan op politiestage geldt een aantal vereisten:
-je gaat akkoord met een (strafrechtelijke) screening
-je ondertekent een geheimhoudingsverklaring
-je neemt jouw ID-bewijs en een kopie van je ID-bewijs mee naar de stage

Op de dag zelf
-zorg voor tijdige aanwezigheid
-neem eten mee dat je gedurende de dienst kunt nuttigen
-doe makkelijke kleding aan
-vergeet je ID niet
Doen van het verzoek
-je geeft een keuze door voor een diensttijd (vroege dienst: 07.00 – 16.00 uur, late dienst: 14.00 –
23.00 uur, nachtdienst: 22.00 – 07.00 uur). De late dienst op donderdag, vrijdag en zaterdag en de
nachtdienst op vrijdag en zaterdag zijn doorgaans de drukkere diensten. Wil je toch liever
meedraaien in een vroege dienst dan is dat in overleg ook mogelijk.
-je geeft aan welke functie (wijkagent, incidentenafhandeling of Officier van Dienst) jouw voorkeur
heeft en bij welk team (Leijdal of Langstraat), danwel je geeft expliciet aan dat je een dagstage wilt
lopen bij een specialistische afdeling en geeft aan welke afdeling.
-je geeft de data door waarop je de komende maanden zou kunnen
Je bundelt bovenstaande informatie in één e-mail en mailt deze naar Stefan Jansen
s.jansen@devoort.nl Hij zal de informatie per aanvraag bij de politie neerleggen en bij akkoord het lid
koppelen aan de politie. De stage staat alleen open voor leden en enkel volledige aanvragen worden
in behandeling genomen.

