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De Diensten



Politie
Wat doet de politie?

De politie is altijd bereikbaar. Waarom? Voor jouw veiligheid.
Iedereen in Nederland moet zich veilig kunnen voelen. Iedereen die 
de politie nodig heeft, kan gewoon bellen.  Dan komt de politie om 
je te helpen. Wordt je vriendje bedreigd? Steelt een klasgenootje 
uit rugzakken op school? Zijn er andere dingen mis? Laat het aan 
de politie weten. Met jouw hulp en die van organisaties en 
hulpdiensten lost de politie het op.

Maar de politie doet meer. Bijvoorbeeld zorgen dat er minder 
criminaliteit (dat betekent: misdaad) is. Denk aan het slopen van 
bushokjes of het verkopen van harddrugs. Maar ook het bewaken 
van de openbare orde. Wat betekent dat? Zorgen voor rust en orde 
op straat of op plaatsen waar iedereen kan komen. Tijdens een 
protest zorgt de politie dat het niet gevaarlijk wordt. Want op straat 
moet het veilig blijven. Ook met voetbal wedstrijden mag het niet 
uit de hand lopen. Ben je met een mes bedreigd op het schoolplein? 
Dat mag niet, het is strafbaar.
Politie verleent hulp. Als er iets ergs gebeurt, kan je naar de politie 
gaan.

Je doet aangifte. Vaak wordt er een onderzoek gestart. Dan doet de 
politie er alles aan de dader op te sporen. Misschien zijn er veel 
inbrekers actief in jouw buurt. Vervelend! Daarom overlegt de politie 
vaak met anderen, bijvoorbeeld de gemeente. Zo lossen ze samen 
problemen op. Ook voert de politie taken uit voor justitie. Zoals het 
vervoeren van arrestanten naar een rechtbank. Of het aanhouden 
van een verdachte in opdracht van de officier van justitie.



Politie
Sport voor de Politie

Als agent moet je fit zijn, mentaal en fysiek. Conditioneel 
moet je aan een minimale standaard voldoen. In de 
opleiding zijn hiervoor meetmomenten en ook agenten 
moeten jaarlijks een sporttest doen. Dat is het 
zogenaamde Fysiek Motorisch Onderzoek (FMO). Om aan 
de opleiding te kunnen beginnen, moet je al aan de 
minimale standaard voldoen. Dat toetsen we in de 
sporttest.

De sporttest bestaat uit een parcours dat je in een 
bepaalde tijd moet afleggen. Daarin laat je zien hoe het 
staat met jouw uithoudingsvermogen, kracht, explosiviteit 
en vaardigheid in bewegen. De tijd die je voor de test hebt 
is afhankelijk van je leeftijd en geslacht.

Waarom een sporttest?
Als agent moet je fit zijn, mentaal en fysiek. Conditioneel 
moet je aan een minimale standaard voldoen. In de 
opleiding zijn hiervoor meetmomenten en ook agenten 
moeten jaarlijks een sporttest doen. Dat is het 
zogenaamde Fysiek Motorisch Onderzoek (FMO). Om aan 
de opleiding te kunnen beginnen, moet je al aan de 
minimale standaard voldoen. Dat toetsen we in de 
sporttest.

Werken bij de Politie?
https://kombijde.politie.nl/

https://kombijde.politie.nl/


Brandweer
Wat doet de brandweer?
De brandweer staat bekend om het blussen van vuur. Maar de 
brandweer doet meer. Wist jij dat de brandweer bijvoorbeeld ook helpt 
bij ongelukken?

De brandweer doet meer dan alleen vuur blussen. De brandweer heeft 
meerdere taken, zoals mensen bevrijden die in auto's bekneld zitten en 
wespennesten verwijderen. De brandweer geeft ook voorlichting over 
brand en brandpreventie (het voorkomen van brand). 
Brandweermannen en -vrouwen moeten 24 uur per dag klaarstaan. Ze 
werken in ploegendienst, zodat dag en nacht branden geblust kunnen 
worden. Goed, hè?

De belangrijkste taak van de brandweer blijft het blussen van branden. 
Bijna alle gemeenten hebben een eigen brandweerkorps. De 
gemeentelijke brandweerkorpsen werken weer samen in 25 regio's. 
Hierdoor heeft de brandweer altijd genoeg mensen en materiaal (zoals 
ladderwagens en brandweerslangen).

Om branden te kunnen blussen of bij ongelukken te assisteren, heeft 
de brandweer veel verschillende spullen nodig. Zo heeft de brandweer 
blusboten, schuimbluswagens, ladder auto's, waterongevallen auto's, 
tankwagens en nog veel meer voertuigen. Om onder gevaarlijke 
omstandigheden te kunnen werken, dragen brandweermannen en -
vrouwen speciale pakken en een helm. Deze kleding beschermt hen 
tegen hitte, giftige stoffen en vuur.

Alleen in grote steden vind je beroepskorpsen. In kleine en middelgrote 
gemeenten is bijna altijd sprake van vrijwillige brandweer. Het grootste 
deel van de brandweermannen en -vrouwen is vrijwilliger.



Brandweer
Sport voor de brandweer
Tijdens de sporttest wordt er gekeken naar je 
uithoudingsvermogen, kracht en doorzettingsvermogen. 
Je kunt ervoor trainen maar het is wel belangrijk dat je een 
sportieve achtergrond hebt. De vier onderdelen zijn: 
hindernisbaan, krachtproef, zwemproef en duurloop. De 
bedoeling is dat je op geen van de onderdelen een 
onvoldoende scoort. Echter, je kunt wel een matig met een 
goed compenseren.

Werken bij de Brandweer?
https://www.brandweer.nl/werken-bij/

https://www.brandweer.nl/werken-bij/


Douane
Wat doet de douane?
De Douane controleert de invoer, uitvoer en doorvoer van 
zo veel mogelijk goederen die de Europese grens via
Nederland passeren.

Invoer (of import) gaat over goederen die vooral buiten de 
Europese Unie Nederland worden binnengebracht. Dat 
kunnen de spulletjes zijn die je tijdens de vakantie hebt 
gekocht, maar ook een grote container vol bananen.
Uitvoer (of export) zijn goederen die vanuit Nederland naar 
andere landen worden verstuurd. Bijvoorbeeld een 
vrachtwagen vol bloembollen of een container verse 
tulpen die per vliegtuig naar New York worden verstuurd.
Doorvoer houdt in dat goederen via Nederland worden 
vervoerd van het ene naar het andere land. Zoals een 
lading bananen die vanuit Costa Rica op weg is naar 
Duitsland. Die maken eerst een tussenstop in de haven van 
Rotterdam.

Eigenlijk vind je de Douane overal waar buitenlandse 
goederen Nederland binnenkomen. Of waar geprobeerd 
wordt om verboden goederen ons land binnen te 
smokkelen. Zelfs pakketjes die op de post gaan worden 
niet vergeten. De Douane is dus een soort grenspolitie, 
maar dan voor goederen.



Douane
Sport voor de douane
De sporttest van de douane bestaat uit 3 onderdelen:
Aanhouding- en zelfverdedigingsoefeningen
In een aantal oefeningen die je met één of meerdere andere 
kandidaten uitvoert, wordt beoordeeld hoe je jezelf handhaaft 
als je trappen en stoten uitdeelt óf zelf ontvangt en hoe 
behendig en beweeglijk je bent tijdens het tikspel. 
Krachtoefeningen

De krachtoefeningen bestaan uit push-ups, hip hops 
(zijwaarts springen over een obstakel) en je sprint vijf keer een 
afstand van tien meter.
Shuttle run

Het laatste onderdeel van het onderzoek is de shuttle run 
(soms beter bekend als de piepjestest). De shuttle run test 
vereist een zware maximale inspanning. Bij de shuttle run ren 
je heen en weer tussen twee evenwijdige lijnen die 20 meter 
uit elkaar liggen.

Werken bij de Douane?
https://werken.belastingdienst.nl/expertises/douane

https://werken.belastingdienst.nl/expertises/douane


Dienst Justitiële 
Inrichting (DJI)
Wat doet de DJI?
Vroeger zetten ze boeven in een zwart-wit gestreept pak 
achter de tralies en kregen ze alleen water en brood. Dat gaat 
al lang niet meer zo. Er komt heel wat kijken bij het opsluiten 
van mensen.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voert namens de 
minister van Justitie en Veiligheid straffen en 
vrijheidsbenemende maatregelen uit die door de rechter zijn 
opgelegd. DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van 
justitiabelen(alle mensen die bij DJI zijn ingesloten) en werkt 
op vele manieren met hen samen aan voorbereiding op 
terugkeer in de maatschappij.

De insluiting vindt plaats in verschillende soorten inrichtingen. 
Er zijn gevangenissen en huizen van bewaring voor 
volwassenen, die penitentiaire inrichtingen (PI) worden 
genoemd. Er zijn ook speciale inrichtingen voor jongeren; 
Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI). Voor (tbs-)patiënten zijn er 
forensische psychiatrische centra (FPC) en voor 
vreemdelingen maakt DJI gebruik van detentiecentra (DC).



Dienst Justitiële 
Inrichting (DJI)
Sport voor de DJI
De Fysieke Vaardigheids Toets (FVT) bestaat uit een 
parcours dat (snel) lopend moet worden afgelegd. Op dit 
parcours moeten enkele activiteiten worden uitgevoerd 
zoals: traplopen, kast- en bankspringen, kar duwen en 
trekken en zware ballen verplaatsen. Aan het einde van de 
toets moet er ook nog een pop met de juiste greep 
verplaatst worden.

Werken bij DJI?
https://www.dji.nl/werken-bij-dji

https://www.dji.nl/werken-bij-dji


Belang van sporten
Sporten is zowel gezond voor je lichaam als voor je geest. 

Lichamelijk zorgt sporten voor een betere conditie, een 
gezonde levensstijl, meer spierkracht en een goede nachtrust. 
Daarnaast zorgt sporten ervoor dat je minder kans hebt op een 
groot aantal gezondheidsaandoeningen als hart- en 
vaatziekten, obesitas, etc.

Ook voor je mentale fitheid is sporten belangrijk. Voldoende 
sporten en bewegen kan depressie tegengaan, omdat je je na 
het sporten altijd lekkerder voelt, en vertraagd sporten het 
proces van dementie en vermindert het het aantal psychische 
klachten.

Daarnaast is sporten ook belangrijk voor de economie. Omdat 
meer dan de helft van alle Nederlanders een sport beoefent, 
een derde van Nederland naar sportwedstrijden gaat en bijna 
iedereen sport op tv bekijkt zorgt dat voor veel banen en dus 
ook inkomen.

Ook zorgt sport voor sociale cohesie. Dat betekend dat sport 
mensen verbindt. Het zorgt voor respect en begrip voor elkaar, 
en dat is erg belangrijk in de samenleving.



DE WORLD POLICE 
& FIRE GAMES

De World Police & Fire Games zijn de 
internationale spelen voor (gepensioneerd) 
personeel van de Politie, de Brandweer, de 
Douane en Dienst Justitiële Inrichting 
(gevangenismedewerkers).

Ontmoeten, sportiviteit & respect
De World Police & Fire Games zet sport in als 
middel om ontmoetingen tussen hulpverleners tot 
stand te brengen. Daarnaast is het doel om 
sportiviteit te stimuleren en respect te genereren 
voor al die hulpverleners die dag en nacht voor ons 
klaar staan.

Vandaar het motto van de WPFG 2022:
‘IN SPORT WE UNITE’



GESCHIEDENIS VAN DE WPFG
De eerste California Police Olympics werden gehouden in 
1967. Dit concept is in de jaren daarna ontwikkeld en leidde 
tot de oprichting van de World Police & Fire Federation in 
1983. Twee jaar na die oprichting, in 1985, werden de eerste 
World Police & Fire Games georganiseerd in San Jose, 
California. Bij die eerste spelen waren er bijna 5.000 
deelnemers.

De grootste spelen die georganiseerd zijn was in 2011 in New 
York. Bij die spelen waren er ruim 16.000 deelnemers uit 59 
landen. Volgens oud President van de WPFG Federation, Mike 
Graham,  waren de spelen in 2013 in Belfast, Noord-Ierland, de 
meest succesvolle en best georganiseerde spelen ooit. Hij 
noemde het de vriendelijkste en beste spelen ooit.



Voorgaande spelen



WPFG2022 Rotterdam
Duizenden deelnemers uit 70 landen
Tijdens deze editie van de WPFG worden ruim 10.000 
politiemensen, brandweerlieden, douane- en 
gevangenismedewerkers afkomstig uit 70 verschillende 
landen verwacht. Zij zullen actief zijn in maar liefst 63 
sportonderdelen waaronder crossfit, atletiek, triatlon, crossfit, 
waterpolo, kitesurfen en de ultimate firefighter.



WPFG2022 Rotterdam
Rotterdam: kloppend hart van de WPFG 2022
Tijdens de WPFG 2022 zijn er - verspreid over heel Nederland -
meer dan 40 locaties waar er activiteiten worden georganiseerd. 
Rotterdam is het kloppend hart van dit unieke evenement.

Naast de vele sportonderdelen en side-events in Rotterdam, 
wordt er op het Willemsplein een ‘Athletes Village’ gecreëerd. 
Oftewel, een bruisende ontmoetingsplek voor iedereen die bij de 
spelen betrokken is. Naast waardevolle ontmoetingen kan er 
genoten worden van een cultureel programma en 
sportdemonstraties.

Het belooft voor zowel deelnemers als toeschouwers een 
geweldig spektakel te worden.



Missie, Visie en Kernwaarden
Voor het organiseren van dit evenement zijn vooraf een missie, visie 
en kernwaarden opgesteld. Voor de WPFG Rotterdam 2022 zijn de 
volgende missies en visie opgesteld.

De missie(s)
- Het evenement biedt de mogelijkheid voor de diensten om 

elkaar buiten het werk te ontmoeten. En het biedt de 
mogelijkheid om sporten en bewegen te stimuleren voor de 
medewerkers van de diensten.

- Voor Nederland en Rotterdam draagt dit evenement bij aan het 
verhogen van de sportiviteit en het evenement zet zich in voor 
thema's als diversiteit en inclusiviteit in de sport.

- Het evenement biedt de mogelijkheid om waardering en 
respect te creëren tussen de burgers en de diensten. Maar ook 
om de diensten, door dankbaarheid en erkenning te laten zien, 
in het zonnetje te zetten.

De visie
De World Police & Fire Games 2022 zijn het grootste 
multidisciplinaire breedtesportevenement dat ooit in Nederland 
is georganiseerd. We leveren hiermee een positieve bijdrage aan 
sportiviteit en verbinding. Wederzijdse waardering tussen de 
Nederlandse samenleving en geüniformeerden zal door deze 
spelen toenemen. Sport verbindt, voor iedereen!

De kernwaarden
Diversiteit - Doorzettingsvermogen - Inclusiviteit - Integriteit -

Respect - Sportiviteit - Trots - Verbinding - Waardering



Sporten
Tijdens de WPFG 2022 in Rotterdam zullen er ruim 60 sporten 
georganiseerd worden. Dit gaat om zowel algemene sporten 
zoals atletiek, basketbal en voetbal.  Maar ook beroepsspecifieke
sporten zoals Ultimate Firefighter en Police Service Dogs. 

Elke editie mag de organisatie van dat jaar een keuze sport 
toevoegen aan de sporten die standaard op het programma 
staan. Dit jaar is gekozen voor sloeproeien als keuzesport. 
Sloeproeien is namelijk een onderdeel van het project de Blauwe 
Haven Rotterdam. Dit is een project gericht op medewerkers van 
de politie die last hebben van PTSS of een burn-out. En omdat 
het project in Rotterdam is, het erg belangrijk is om aandacht te 
vragen voor PTSS en een burn-out en het ook nog een gericht is 
op politiemedewerkers, maakt sloeproeien een belangrijke sport 
tijdens deze editie van de WPFG.



Sporten
Een overzicht van alle sporten:



Een overzicht van alle sporten:



Side-events
Naast het grote evenement met alle sporten worden er ook nog een 
groot aantal side-events georganiseerd. Dit zijn kleine 
evenementen voor zowel de deelnemers als bezoekers van de WPFG. 
Door het organiseren van side-events maak je het evenement 
groter en breder dan alleen het hoofdonderdeel, en daardoor wordt 
het evenement ook interessant voor een breder publiek. En hoe 
breder het publiek, hoe meer aandacht er komt voor het evenement 
en de deelnemende diensten. En daarmee hopen we meer respect 
te genereren voor de hulpverleners die altijd voor ons klaarstaan.

De side-events die georganiseerd worden dragen minimaal bij aan 
een van de volgende thema's:
- Gezondheid & Vitaliteit
- Participatie & Cohesie
- Imago & Identiteit
- Beleving & Ervaring
- Milieu & Innovatie
- Economie & Werk

Hiernaast zie je een overzicht 
van alle side-events.



Nog meer weten?
Wil je nou nog meer weten over de World Police & Fire Games 
2022 Rotterdam? Neem dan eens een kijkje op onze website 
of social media!

https://wpfgrotterdam2022.com/

https://www.instagram.com/wpfg22rdam/

https://www.facebook.com/wpfg2022

https://twitter.com/WPFGRtd

https://www.youtube.com/wpfg2022rotterdam

https://wpfgrotterdam2022.com/
https://www.instagram.com/wpfg22rdam/
https://www.facebook.com/wpfg2022
https://twitter.com/WPFGRtd

