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Onze nieuwe secretaris voor ACV Politie: Joery Dehaes
Het Nationaal Comité van ACV Openbare Diensten heeft zonet de aanstelling
goedgekeurd van Joery Dehaes tot nieuwe secretaris voor ACV Politie.
Voor ons was dat het uitgelezen moment om met onze nieuwe secretaris nader kennis te
maken.



Dag Joery, je gaat aan de slag bij ACV Politie. Wat deed je hiervoor bij de politie?

Ondertussen is het twintig jaar geleden dat ik aan de slag ging bij de toenmalige gemeentepolitie. Ik
was toen één van de zes leden van het kleine politiekorps van de Vlaams-Brabantse gemeente Boutersem.
Niet veel later kwam de politiehervorming en ging ons korps op in de politiezone Lubbeek.
Na enkele jaren interventiewerk werd ik functioneel beheerder en kreeg ik de kans om me te specialiseren
in procesbegeleiding. Hierbij heb ik onze zone vanuit het beleidsteam mogen begeleiden in al het nieuwe
werken dat op ons af kwam.
Na mijn promotie tot hoofdinspecteur kwam ik terecht bij de jeugd- en sociale dienst van de politiezone
Aarschot, om vervolgens de overstap te maken naar het Communicatie- en Informatiecentrum (CIC) van
Vlaams-Brabant. Daar ben ik nog steeds als supervisor-coördinator aan de slag.
Daarnaast ben ik ook al tientallen jaren docent aan de Limburgse politieschool PLOT, wat een bijzonder
aangename aanvulling aan mijn ‘reguliere’ politiejob is. Het houdt me scherp. Samenwerken met jonge
rekruten is altijd een bijzondere en leerrijke ervaring.


En hoe kom je dan bij de overstap naar de vakbond?

ACV Politie is geen onbekende voor me. Al meer dan 10 jaar ben ik actief militant voor ACV Politie in
Vlaams-Brabant, waar ik meerdere lokale en federale basisoverlegcomités opvolg. Daarnaast zetel ik al
geruime tijd in de redactieraad van ACV Politie.
Ik ben gelukkig dat ik de kennis en vaardigheden die ik tijdens mijn loopbaan heb mogen opdoen, nu ook in
kan zetten voor onze vakbond. Dat daar ook wat extra studiewerk bij te pas zal komen, spreekt voor zich.


Wat zijn dan voor jou vandaag belangrijke dossiers voor ACV Politie?

Ik denk dan vooral aan het pensioendossier en de discussie over de zware beroepen. De beslissingen
die hier vallen kunnen voor de politiemensen heel ingrijpend zijn. Maar er zijn ook de aanpassingen aan
onze statuten, de schaalvergroting van de politiezones, het kerntakendebat met de mogelijke privatisering
van bepaalde politietaken, de onophoudelijke besparingen op het personeel en de middelen, …
Met andere woorden, er beweegt momenteel heel veel in het politielandschap en het is zeker onze taak als
vakbond om er op te zien dat de hervormingen niet ten koste van het personeel worden doorgevoerd. Dat
is helaas iets waar men de dag vandaag op aanstuurt en waar ik me behoorlijk boos over maak.

Daarnaast vind ik het erg belangrijk dat we ons als politievakbond nog meer tonen aan onze leden. We hebben meer exposure nodig.
We verrichten nu al heel veel werk en we wegen absoluut op de besluitvorming, maar dat gebeurt te vaak
achter de coulissen. Externe en interne communicatie zijn stokpaardjes voor me. Onze militanten, onze
leden en sympathisanten, alle politiemensen, … iedereen zou op de hoogte moeten zijn van wat er
momenteel reilt en zeilt, en zeker wat daarin het aandeel en het standpunt van ACV Politie is.
Als secretaris zal ik hierin ook zeker mijn rol opnemen.


En als je niet aan het werken bent, waarmee ben je dan zoal bezig?

Thuis zijn we het best gewoon om naast onze twee drukke jobs nog tijd vrij te maken voor ons
gezinnetje. Als ik niet aan het werk ben, dan probeer ik zoveel als mogelijk met hen leuke dingen te
doen. We houden ervan om er samen met onze twee jonge dochters (5 en 8 jaar) op uit te trekken. Tot
mijn andere grote liefdes behoren muziek en koken. Aan lezen ben ik zelfs een beetje verslaafd. En als ik
dat allemaal samen kan combineren, dan kan mijn dag helemaal niet stuk.

