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Vrijdag, 29 april 2016, CC De Werf, Aalst
Centre for Policing and Security

Recherchemanagement is binnen de politioneel-gerechtelijke keten niet langer een buzzword.
Met z’n allen, rechercheurs, politioneel leidinggevenden en het Openbaar Ministerie trachten we in te zetten op dossiers,
materies, fenomenen die de schaarse energie in recherche en vervolging echt nodig hebben. Hoe alle spelers zich daarop
organiseren, hoe de interactie tussen die spelers op gang komt, dat trachten we als CPS bloot te leggen.
Ketengericht wil men vooruit, maar waar eindigt deze keten? Is het arrondissement de habitat, of is criminaliteit nu eenmaal ook
nationaal en internationaal? Hoe leggen we daar de koppeling en verantwoording?
En, hoe gaat een onderzoeker om met deze gewijzigde management omgeving, voelt men zich gekoesterd, of is dergelijk
management verstikkend ?
Tal van vragen waarop het CPS de politioneel/gerechtelijke wereld een antwoord wil bieden.

DAGPROGRAMMA
Dagvoorzitter: Barbara Cloet, Korpschef Politiezone Noorderkempen
08u30:

Ontvangst met koffie en thee

09u00:

Verwelkoming door de dagvoorzitter

Barbara Cloet, Korpschef Politiezone Noorderkempen
09u10:

Recherchemanagement: nood aan keten- of netwerkbenadering

Luc Cap, Gerechtelijk Directeur FGP Oost-Vlaanderen
09u55:

Koffiepauze

10u30:

Discussiegroepen:
DG 1: Operationeel recherchemanagement (zowel voor Federale als Lokale politie)

O.l.v. Stanny De Vlieger, Gerechtelijk directeur FGP Provincie Antwerpen
DG 2: Beheersmatig recherchemanagement: zaak van een geïntegreerd instrumentarium

O.l.v. Matty Baltau, Hoofdcommissaris, Federale gerechtelijke politie, DGJ/PO
DG 3: Beheersmatig recherchemanagement: casemanagement

O.l.v. Jeroen Beuselinck, Diensthoofd lokale recherche, Politiezone Marlow
DG 4: Strategisch recherchemanagement

O.l.v. Dominique Reyniers, Afdelingsprocureur Antwerpen, afd. Turnhout en Luc Cap, Gerechtelijk dir. FGP Oost-Vl.
11u45:

Recherchemanagement, grenzeloos of grensverleggend voor de organisatie en het individu

Prof. dr. Bob Hoogenboom, Universiteit Nyenrode
12u15:
13u30:

Lunch
Casemanagement: recherchecoördinator lokale politie

Jeroen Beuselinck, Diensthoofd lokale recherche politiezone Marlow (Ukkel - Watermaal-Bosvoorde - Oudergem)
13u50:

Systemen, output en platformen: zaak van een geïntegreerd instrumentarium

Matty Balthau, Hoofdcommissaris, Federale gerechtelijke politie; DGJ/PO
14u10:

Beheersmatig - Organisatie en mindset als kritieke succesfactor - Netwerkende benadering

Eric Snoeck, Gerechtelijk directeur FGP Provincie Luik
14u30:

Beheersmatig - Inhoudelijk: “Wat wil ik eruit halen als korpschef?”

Spreker gevraagd
14u50:

Strategisch - Ketenbenadering (Provinciaal stuurgroep, digitaal strafdossier, …)

Johan Sabbe, Procureur des Konings Parket Oost-Vlaanderen
15u40:

Aanbevelingen en conclusies

Luc Cap, Gerechtelijk directeur FGP Oost-Vlaanderen
16u45:

Einde - Netwerkdrink

LOCATIE
Cultuurcentrum De Werf, Aalst
Molenstraat 51, 9300 Aalst - Tel. 053 72 38 11
Bereikbaarheidsinfo:

Met de auto:
Vanaf E40 Oostende-Brussel: afrit Aalst. Vanaf rond punt signalisatie ‘CC De Werf ’ volgen: Parklaan - Burgemeestersplein - De
Gheeststraat. Aan lichten linksaf: Alfred Nichelsstraat. Rechts meedraaien: Burchtstraat, deze straat volgen tot aan Werf(plein)
met linksaf de Molenstraat.
Vanuit richting Antwerpen/Dendermonde/N41: Dendermondsesteenweg – Esplanadeplein. Linksaf: Esplanadestraat. Aan de lichten rechtdoor: Vaartstraat. Aan Werf(plein): rechtsaf en nogmaals rechtsaf (het plein verlaten) om de Molenstraat te bereiken.

Met het openbaar vervoer:
Het Statieplein ligt op slechts een 6 à 7 minuten wandelen van De Werf. Steek het plein over en neem links de Albert Liènartstraat en volg de Graanmarkt en Zwarte Zusterstraat. Linksaf vindt u de Molenstraat.

Parkeermogelijkheden:
Op politiebevel en om veiligheidsredenen is parkeren achter het cultuurcentrum (Onderwijsstraat) niet toegelaten. Maak daarom gebruik van de parking Post site (Indigo Parking): Vaartstraat 18 – 9300 Aalst (gelegen op 3 minuten loopafstand van De Werf). U neemt een inrijticket bij het binnenrijden. Als u de Werf verlaat, kan u aan de balie uw ticket valideren
zodat u slechts 2 euro betaalt i.p.v. het gebruikelijke tarief (samenwerkingsverband Cultuurcentrum De Werf en Indigo Parking).

PRAKTISCHE INLICHTINGEN
DOELGROEPEN

Bestuurlijke en gerechtelijke overheden, leden van de geïntegreerde politie, leden van de magistratuur,
advocaten, academische wereld en studenten, leden van de bijzondere inspectiediensten en toezichthouders, mandatarissen en personeelsleden van gemeenten en OCMW’s, vakbonden, politici, kabinetsmedewerkers, actoren uit de niet-commerciële private sector of andere publieke rechtshandhavers

WERKGROEP

Matty Balthau, Jeroen Beuselinck, Tom Broeckaert, Luc Cap, Barbara Cloet, Stanny De Vlieger, Peter
Huybrechts, Dominique Reyniers, Nathalie Roegiers, Werner Smets, Veronique Stippelmans

ACCREDITATIE

Politiemedewerkers: Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.
Leden Rechterlijke Orde: Erkenning werd aangevraagd bij het IGO voor tenlasteneming van de
inschrijvingsprijs.

PRIJS EN INSCHRIJVING
Prijs: De normale deelnameprijs bedraagt 95 euro per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de broodjeslunch, de
koffiepauzes, de documentatiemap en de netwerkdrink inbegrepen.
Inschrijvingen met korting:
Structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat hiervoor aan te klikken dat u
structureel partner bent bij de online inschrijving.
Individuele voltijdse onbezoldigde studenten nemen deel aan het studententarief van 30 euro per persoon.
Betaling: Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd).
Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u
dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het
volledige inschrijfgeld verschuldigd.
Inschrijving : online via de website van het CPS: www.policingandsecurity.be/vrij.cfm?Id=329

Info: Centre for Policing and Security vzw, Nathalie Roegiers, Pacificatielaan 27, 9000 Gent
Tel: 09/223.24.11, gsm: 0476/20.29.40, e-mail: sec@policingandsecurity.be
Website: www.policingandsecurity.be
Ondernemingsnummer: BE 0449.873. 429 - Bankadres: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3,
B-1000 Brussel - Rekeningnummer: IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEB
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