
TOEKOMST VAN DE POLITIE:  

Als sleutelpartners van de Staten-Generaal voor de Politie (#SEGPOL) buigen de vzw’s 
Centre for Policing and Security (CPS) en Circle of Police Leadership (CPL) zich tijdens 
dit tweejarige project over de maatschappelijke uitdagingen die de Belgische Geïnte-
greerde Politie ontmoet op weg naar veiligheid en leefbaarheid in 2030.  

Onder de naam ‘Food for Thought’ brengen we deskundigen uit verschillende domeinen 
samen in zes provinciale rondetafelconferenties in Vlaanderen en( Nederlandstalig) 
Brussel. 

De resultaten van de zes thematische rondetafelconferenties publiceren we in een 
’visietekst 2030’ over de toekomst van de politie. 

Op 10 november 2022 organiseren we een studiedag waarop politie en academici  
inhoudelijk reflecteren over deze ‘visie 2030’. 

 

RONDETAFELCONFERENTIE VLAAMS-BRABANT  

Internationale Politiesamenwerking 

Donderdag, 29 september 2022  

Politiecommissariaat Halle (PZ Zennevallei) 

Fabriekstraat 2, 1500 Halle 



 

Rondetafelconferentie Vlaams-Brabant:  
‘Internationale politiesamenwerking anno 2030’ 
29 september 2022 - Politiecommissariaat Halle (PZ Zennevallei) 

 

Tussen nu en 2030 zullen we met z'n allen veel meer internationaal verbonden zijn: feit. Politiewerk 
zal zich ook veel internationaler gaan (moeten) organiseren: feit. We dienen ons nu voor te bereiden 
op de uitdagingen van de toekomst: feit.  

Dit zijn de conclusies die uit de vorige reflectiegroepen Food for Thought naar voren zijn gekomen. 
Tijd dus dat we ons over het laatste thema van deze reeks buigen: internationale politiesamenwer-
king in 2030.  

Het doel van deze laatste Food for Thought is om opnieuw vooruit te blikken naar 2030 en ditmaal te 
identi ceren hoe we de internationale samenwerking vlotter kunnen laten verlopen en wie of wat we 
daarvoor nodig hebben.  

Tijdens 5 rondetafelgesprekken worden korte pitches in de groep gegooid die een eerste input  
geven voor de discussie. Elke pitch zal één speci eke vraag per tafel inleiden, gelinkt aan internatio-
nale politiesamenwerking. Na het gesprek gaat elke deelnemer naar een andere tafel, waar de vol-
gende vraag aan bod komt. Iedereen voert dus in totaal vijf rondetafelgesprekken, met een steeds 
wisselende groep van gesprekspartners. De conclusies van de verschillende rondetafels zal worden 
gebundeld in een witboek, dat onder de koepel van de Staten-Generaal voor Politie aan het 
eind van het jaar wordt gepresenteerd. Wil je dus meewerken aan de toekomst of op z'n 
minst anderen aan het denken zetten? Dan zien we je graag op 29 september aan tafel. 
Food for Thought verzekerd! 

Vanzelfsprekend moeten we rekening houden met de dan geldende coronamaatregelen. 
Indien nodig zullen aanpassingen aan deze werkwijze worden aangebracht.  

Kostprijs: 45 € per persoon.  

10 % korting voor structurele partners van CPS en CPL, leden CPL en 
abonnees van de basismodule BlueConnect, niet cumuleerbaar. 

Inschrijven kan enkel via:  
https://www.policingandsecurity.be/activity/rondetafelconferentie-
vlaams-brabant-internationale-politiesamenwerking-anno-2030/ 

DAGPROGRAMMA  

09u00:  Aanmelding en onthaal met kof e en thee 

09u30:  Algemene inleiding: De wereld in 2030 en toelichting werkwijze rondetafels 

10u30:  Ronde 1: Dienstverlening 

11u30:  Ronde 2: Structuur 

12u30:  Lunch 

13u30:  Ronde 3: Partnership 

14u30:  Ronde 4: Strategie 

15u30:  Ronde 5: Uitdagingen 

16u30:  Netwerkdrink 

WIE KAN DEELNEMEN ALS GESPREKSPARTNER EN MEE-
BOUWEN AAN DE TOEKOMST VAN DE  POLITIE? 

CPS en CPL brengen met deze interactieve rondetafelconferenties 
een divers en gevarieerd publiek samen. Het aantal plaatsen is  
beperkt. Per tafel nemen maximum 10 personen deel aan het  
debat. 

Bovendien hanteren we een aantal methodologische spelregels zo-
dat de gesprekken aan de tafels resulteren in voldoende solide data 
om nadien een gedragen toekomstvisie te kunnen ontwikkelen.  

Daarom vragen we passie, betrokkenheid en deskundigheid van de  
participanten. Iedereen met ervaring of voeling met het thema is 
welkom.  

Inschrijven kan zolang er beschikbare plaatsen zijn. De organisatie 
waakt over diversiteit in de samenstelling van de groepen. 

 

PROJECTGROEP ‘INTERNATIONALE POLITIESAMENWERKING’: 

Jurgen De Landsheer, Didier Demelin, Evelien De Pauw, Sarah 
Frederickx,  Jelle Janssens en Betty Swerts 


