Wat is het verwachtte piekvermogen binnen een wijkpost?
Basisteambureau: Tijdens de 3 wisselingen van de diensten is er een piekmoment qua
personeel. Qua bezoek is dit sterk regionaal afhankelijk.
Steunpunt: Tussen de 1- 50 fte en sterk afwisselend gedurende de dag.
Hoeveel politiepersoneel moet er kunnen werken in de wijkpost op hetzelfde moment?
Basisteambureau: De omvang van een basisteam kan verschillen van 100 tot circa 250
medewerkers. Deze zullen echter niet altijd gelijktijdig aanwezig zijn.
Steunpunt: Zie vorig antwoord
Is de post ook in de nacht bezet? Zo ja, met hoeveel personen?
Basisteambureau: Veelal is het basisteam 24 uur bemand (soms in een zeer landelijke
gemeenten niet) en de hoeveelheid personen is sterk afhankelijk van de veiligheidssituatie.
Steunpunt: Veelal niet
Welke vormen van beveiliging is gewenst?
Basisteambureau: Momenteel bieden wij veiligheid door middel van het vier ogen principe,
een sfeer/ inrichting die agressie verlagend werkt en een vriendelijke uitstraling en
vriendelijke benadering. Daarnaast geldt het voor de avond/nacht en tijdens ‘vreemde’
situaties dat de deur op slot is, maar dat is afhankelijk van meerdere factoren.
Steunpunt: Afhankelijk van de afspraken van de ketenpartner/ verhuurder
Welke ruimtes moeten verplicht aanwezig zijn in de wijkpost? Wij denken aan: toilet,
kleedruimte, privé verhoor/aangifte kamer, algemene spreek/verhoorkamer, x-aantal
werkplekken voor politiepersoneel, pantry blok en eventuele ruimte voor installaties
e.d.?
Basisteambureau: Vrijwel alle type ruimtes van het huisvestingsconcept
Steunpunt: Sterk afhankelijk van de locatie, deels ook door medegebruik met ketenpartner
en soms heeft het steunpunt alleen de functie van opkomen (omkleden, brieven/ aanlanden)
of alleen de functie van samenwerken (samenwerken met partner en ontvangen publiek).
Is het ook mogelijk om naast digitale bescheiden en tekeningen voor de prijsvraag ook
een maquette in te dienen?
Om het selectie- en beoordelingsfase goed te kunnen uitvoeren dienen alle stukken digitaal
aangeleverd zijn via het aanmeldformulier of een externe map/website. Een oplossing is om
in eerste instantie foto’s van de maquette in te dienen bij de inzending. Wanneer de jury
deze nader wilt bestuderen of in geval van selectie voor de finale kunnen we afspreken dat
de maquette naar De Bouwcampus of één van de politielocaties gebracht wordt. Als dit
aangegeven wordt bij de foto’s/in de bijlage kunnen we daar rekening mee houden vanuit de
organisatie.

