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PROGRAMMA VOORMIDDAG 

Quid digitalisering en politie? Welke rol speelt de politie vandaag in de digitale wereld? Doet de politie aan digitalisering? 
Op welke domeinen zet zij digitalisering in? Wordt de technologie te versnipperd ingezet? Is er sprake van ‘island innova-
tion’? En wat denkt de bestuurlijke overheid over een digitale politie?  

Als digitalisering hoog in het vaandel wordt gedragen door politie, kunnen we verwachten van de burger dat die mee 
instapt in het digitale verhaal? Hoe overwinnen we als politie de digitale kloof? 

De modernisering van het informatiebeheer en de ICT van onze Belgische politiediensten is een gigantische uitdaging, 
niet enkel op technisch maar ook op organisatorisch vlak. De algemene moderniseringsoperatie van de Belgische politie 
wordt uitgevoerd waarbij ICT dé prioriteit is bij uitstek. Iedereen hoorde reeds over i-Police, maar wat betekent het nu 
eigenlijk? Wie werkt er mee aan de moderniseringsoperatie? Hoe is dit georganiseerd en hoe worden de noden van het 
terrein gewaarborgd?  

Hoe worden digitale keuzes gemaakt door lokale zones? Welke voor- en nadelen hebben digitale keuzes? Hoe streef je 
digitale betrokkenheid na bij de medewerkers in een lokale zone? Hoe maakt men weerstand en drempelvrees ten aan-
zien van digitalisering bij politiemedewerkers ongedaan?  

In de namiddag laten we het woord aan de praktijk: ‘digital sharing is caring’… Een virtueel onthaal, een innovatief sys-
teem om de ploegen op het terrein aan te sturen, het gebruik van apps, een bodycam, een drone, (intelligente) came-
ra’s, een 3 D-scan, een digitale handtekening, een vroeg detectiesysteem… De digitalisering dringt meer en meer door in 
het dagelijkse politiewerk. Maar hoe wordt digitalisering in de dagelijkse politiepraktijk gerealiseerd? Wat is er allemaal 
voor handen? Wie gebruikt wat? Waarvoor wordt het gebruikt? Wat zijn de voor- en nadelen?...  

Dagvoorzitter: Steve Desmet, korpschef Politiezone Damme/Knokke-Heist 

Centre for Policing and Security 

08.45u  Ontvangst met koffie en thee 

09.15u Verwelkoming  
Steve Desmet, korpschef Politiezone Damme/Knokke-Heist 

09.20u ‘Quid digitalisering en politie? De burgemeester aan het woord  
Vincent Van Quickenborne, burgemeester Stad Kortrijk 

09.40u   De politie, deel van de digitale wereld? Reflecties op basis van onderzoek naar de implementatie van  
digitale tools bij politie  

Evelien De Pauw, Researcher, Universiteit Gent, Vakgroep bestuurskunde en publiek management & Docent Vives  
Hogeschool, Kortrijk  

10.05u Digitale uitsluiting in Vlaanderen: Een stand van zaken  
Ilse Mariën, Senior researcher, imec – SMIT – Vrije Universiteit Brussel, Thomas More, Mechelen (Memori)  

10.30u  De digitale wijkagent 
Leendert Van der Welle en Sander Hoed, Nationale Politie - Zeeland West-Brabant 

10.55u Pauze met koffie en thee 

11.20u De digitale transformatie bij de Belgische politie 

Wim Liekens, Directeur Informatiebeheer en ICT,  Federale Politie   

12.00u Implementatie van Focus in PZ Voorkempen  
Milina Coelmont, Diensthoofd interventie Politiezone Voorkempen en projectleider van Focus 

12.30u  Closing remarks door de dagvoorzitter 

Steve Desmet, korpschef Politiezone Damme/Knokke-Heist 

12.45u Walking lunch 

 

CC Ter Dilft, Bornem 
Sint-Amandsesteenweg, 1-43, 2880 Bornem  
Cultuurcentrum Ter Dilft is vlot bereikbaar. Er zijn heel wat (gratis) parkeermogelijkheden in de buurt. Bij grote activitei-
ten gebruik je best de randparkings.  Uitgebreide bereikbaarheidsinfo: zie https://www.terdilft.be/route.  

LOCATIE 



Prijs: De normale deelnameprijs bedraagt 110 € 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: studententarief van 30 € per persoon (zonder boek). Voor groepen 

studenten gelden speciale voorwaarden, neem aub contact op met sec@policingandsecurity.be.  

Betaling: Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders  

gevraagd). Geef indien nodig a.u.b. het correcte e-mailadres op waarnaar de factuur verstuurd moet worden. 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: http://www.policingandsecurity.be/vrij.cfm?Id=452. 

ACCREDITATIE Politiemedewerkers: Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.  

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: GEBABEBB 
 

 

WERKGROEP 

PRAKTISCHE INLICHTINGEN 

PRIJS EN INSCHRIJVING 

PROGRAMMA NAMIDDAG 

DOELGROEPEN Politie (korpschef, personeelsdiensten, leidinggevenden), lokale besturen (VVSG), brandweer, academici 
(criminologen, bestuurskundigen, sociologen, politicologen,…), studenten, private veiligheid, overheden, …  

De studiedag is een initiatief van de studielijn ‘lokale politie’ van het CPS. Leden werkgroep: Isabel  
Verwee, Kristiaan Depovere, Tom Broekaert, Nathalie Roegiers  

13.45u Markt met digitale practices: digital sharing is caring  
Op de markt worden er doorlopend korte demonstraties en presentaties gegeven. De deelnemers kunnen er  
luisteren naar de good practices van de verschillende politionele entiteiten van de lokale en federale politie, alsook 
enkele practices uit Nederland. 

• Politiezone CARMA - Inge Vandebeek & Steven Snoeks: Politie CARMA ontvangt binnenkort klanten met behulp van een virtueel loket  

• Politiezone Kouter - Lietaert Yves: Digitale en GPS gestuurde ongevallenregistratie  

• Politiezone Kempenland - Filip Bollen: Drones als ondersteuning bij lokale politie  

• Politiezone Schoten - Gunter Van de Wiele & Roel Mahieu: Slim blauw op Straat – concreet voorbeeld hoe, binnen de office 365 licentie van de 

politie, een app met GPS- en camerafunctie de projectwerking en actieplannen van een zone kan ondersteunen  

• Politiezone Ninove - Stijn Bockstael: “Less paper” en efficiëntie in de informatievergaring en informatieverspreiding  

• Politiezone Brussel-Noord - Koen De Brandt & Christian Banken: Het Brussels platform voor camerabeelden en toepassing in de lokale zones  

• Politiezone Regio Rhode & Schelde: Sven Vispoel: Automatische synchronisatie foto's tussen diensttelefoons en CITRIX-werkomgeving 

• Politiezone Regio Rhode & Schelde - Lieven Deroover: Briefingtool via videoconferencing over MS Teams 

• Federale politie - Directie Informatiebeheer en ICT - Wim Liekens: De digitale transformatie van de Belgische politie  

• Federale politie - FGP West-Vlaanderen - Tamara Lavrijsen: NWoW - hamburgers - wafels en bitterballen! Hoe implementeer je alle tools van 

Microsoft 365 - GPI in de dagelijkse werking van de politie? Gaande van onderzoeker tot wijkagent!   

• Federale politie - FGP Oost-Vlaanderen - Anouk Meuleman & Fabian D’Hauwers: Virtualisatie van de plaats delict  

• Federale politie - DJSOC/CDGEFID - Peter De Schuytener: Digitale opsporing van gelden via het internet, gebruik van betalingsvouchers, hoe 

kan je deze volgen, follow the money via het web tot aan de voordeur van de verdachte !  

• Federale politie - Directie Luchtsteun - Tom Smets of Kris Verlaenen of Jan Verbruggen: Inzet van drones door de politie 

• Nationale Politie Nederland, Eenheid Oost Nederland - Remco Aagtjes: Chatbot 'Wout'  

• Nationale Politie Nederland - Olof van der Ziel: Mobiel Werken bij de politie - project "MEOS" 

 


