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Competentieprofiel 
 
   

Competentieprofiel 
 

Politie Vlieger 

Datum vaststelling 
 

20 december 2013 

Functie 
 

Politie Vlieger 

Essentie van de functie De Politie Vlieger 
- ondersteunt de uitvoeringspraktijk met behulp van 

luchtvaartuigen; 
- geeft, als gezagvoerder, leiding aan de bemanning; 
- is te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van het 

luchtvaartuig, de bemanning, de passagiers, de luchtinzet 
tijdens missies en de vluchtadministratie; 

- neemt tijdens de vlucht, vanuit autonomie, ad hoc 
beslissingen voor de veiligheid van het luchtvaartuig, de 
bemanning, de passagiers, de missie en zijn omgeving; 

- participeert in bestaande netwerken; 
- vertegenwoordigt tijdens de vlucht de politie 

Competenties Accuratesse, besluitvaardigheid, leervermogen, mondelinge 
uitdrukkingsvaardigheid, oordeelsvorming, samenwerken. 

Omschrijving van de competenties volgens de competentietaal 
Accuratesse Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt 

weinig fouten. 

Gedragsindicatoren • Blijft geconcentreerd werken, ook bij monotoon werk. 

• Voert werk nauwkeurig en precies uit. 

• Toont aandacht voor details. 

• Werkt ordelijk en systematisch. 

• Schat goed in wanneer bijzondere nauwkeurigheid is vereist. 

• Signaleert afwijkingen en onvolledigheden. 

 Besluitvaardigheid Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook 
wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Toont zich op 
zijn handelen aanspreekbaar.  

Gedragsindicatoren • Neemt duidelijke standpunten in.  

• Stelt beslissingen niet onnodig uit. 

• Hakt knopen door, ook wanneer niet alle informatie 
beschikbaar is 

1
en blijft ook onder stressvolle 

omstandigheden koel en rustig. 

• Beslist ook zonder overleg of goedkeuring als de situatie dat 
vereist. Legt verantwoording over zijn besluiten af. 

• Is duidelijk en concreet in wat hij heeft beslist. 

• Durft een besluit terug te draaien als blijkt dat dit nodig is. 

 Leervermogen Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van 
nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. 

Gedragsindicatoren • Toont zich nieuwsgierig en leergierig. 

• Past nieuwe technieken of werkwijzen snel en effectief toe. 

• Staat open voor nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied. 

• Werkt zich snel in bij een nieuwe functie of opdracht. 

• Houdt zijn vakmanschap actueel via training of scholing. 

• Werkt actief aan kennisontwikkeling.  

 Mondelinge Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke 

                                                           
1
 Schuin gearceerd = concreet voor deze functie 
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uitdrukkingsvaardigheid taal mondeling duidelijk. 

Gedragsindicatoren • Formuleert woorden en zinnen in begrijpelijk en correct 
Nederlands. 

• Brengt gedachten vlot en duidelijk onder woorden. 

• Sluit in woordgebruik en wijze van communiceren aan bij de 
gesprekspartner(s). 

• Controleert in het gesprek of de boodschap goed overkomt. 

 Oordeelsvorming Weegt (nieuwe) gegevens en mogelijke handelwijzen tegen 
elkaar af in het licht van relevante criteria en komt tot een 
realistische en onderbouwde beoordeling. 

Gedragsindicatoren • Weegt mogelijkheden en risico’s af, alvorens te beslissen, 
vaak in een kort tijdsbestek. 

• Laat het eigen oordeel niet beïnvloeden door impulsiviteit of 
emoties, blijft rustig en koel. 

• Benadert vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. 

• Houdt in de beoordeling rekening met verschillende 
opvattingen en perspectieven. 

• Onderbouwt het oordeel met argumenten. 
 Samenwerken Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het 

gemeenschappelijke resultaat. 

Gedragsindicatoren • Zoekt samenwerking en overleg. 

• Geeft het gezamenlijke resultaat voorrang boven het 
persoonlijke belang. 

• Deelt uit eigen beweging informatie met anderen. 

• Staat open voor ideeën en inbreng van anderen. 

• Is collegiaal; ondersteunt collega’s waar mogelijk en nodig. 

• Benut specialistische mogelijkheden binnen de organisatie; 
werkt samen met anderen om zaken en problemen op te 
lossen. 

 
 


