
Reflectiedag 10 november 2022
Food for thought continued: onze ingrediënten voor nieuwe recepten

RECHERCHE
Coördinatoren :   Arne Dormaels, Tom Broekaert, Patrice De Mets
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AANPAK

• Vijf ronde tafels met 43 deelnemers

• Uit de lokale en federale politie

• Leidinggevenden en operationelen

• Actuele en toekomstige uitdagingen voor 
recherche

• Geïnspireerd door een videoboodschap van 
Peter Hinssen
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CRIMINALITEIT, 
MODI OPERANDI, 
ONDERZOEKSMETHODEN WORDEN 
STEEDS COMPLEXER

DE BURGER IS KRITISCH EN WIL 
BETROKKEN WORDEN

• Nood aan een digitale politie en fysiek 
aanwezige politie

• Nood aan een alles afdekkende recherche
• Nood aan verhoogde awareness
• Nood aan gespecialiseerde profielen
• Nood aan meer structureel ingebouwde 

publiek-private samenwerking
• Nood aan onderzoeker-coördinator van het 

onderzoek 
• Nood aan vlotte en diverse rekrutering
• Nood aan bijgestuurde opleiding
• Nood aan technologie-neutrale wetgeving
• Nood aan connectie met de burger
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STRUCTUUR

• Het huidige geïntegreerde model wordt 
in vraag gesteld

• Wat is de ideale grootte/structuur/vorm 
om tot een optimale geïntegreerde 
recherche te komen ?

• Internationaal 
• Nationaal
• Regionaal
• Lokaal

• De structuur mag geen obstakel vormen 
voor de soort criminaliteit 
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PROFIELEN
RECRUTERING  
OPLEIDING

• Onderzoeker – generalist – coördinator 
van het onderzoek : OPS-profiel

• Gespecialiseerde profielen : OPS of 
Calog-profiel

• Aparte rekruterings- en 
opleidingsmogelijkheden :

• OPS-profiel rechercheur
• OPS-profiel expert  (verkorte politieopleiding)
• Calog-profiel dossierbeheerder
• Calog-profiel expert  (vb.data specialist)

• Free-lancers - Talentendatabank
• Reservekader  cfr. Defensie
• Burgerparticipatie - vrijwilligers
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DIGITALISERING

• Nieuwe criminaliteitsvormen noodzaken 
nieuwe onderzoeksmethodes,  -technieken en 
tools

• Awareness aanscherpen in de breedte : 
permanente vorming

• Structureel ingebouwde financiële 
mogelijkheden 

• Efficiëntere aankoopprocedures van hard- en 
software dan via de openbare aanbesteding

• Inzetten op technologie-neutrale wetgeving
• …. MAAR blijvend inzetten op klassieke 

criminaliteit
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DE BURGER 
ONZE KLANT

• Openheid naar de burger toe mbt het 
onderzoek : betrokkenheid - respect

• App ‘My Justice’ : de burger kan zelf 
de voortgang van het onderzoek 
meevolgen


