
Food for thought



POLITIE IN 
VERBINDING

Hoe zal de politie

een antwoord geven op de 

maatschappelijke uitdagingen

aangaande veiligheid en leefbaarheid

in 2030?



Wetenschap

State of the art - Faciliteren -
Onafhankelijk reflecteren

Politie

Reflecteren over de toekomst - thema's
bepalen - keuzes maken



CPS

Het CPS is een onafhankelijke organisatie die 
die samen met de politie en alle actoren in de 

veiligheidssector tracht bij te dragen
aan het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken en problemen in de ruime 

veiligheidssfeer.
De activiteiten die door het CPS worden 
georganiseerd liggen dus steeds op het 

kruispunt van de veiligheidssector, de politie 
en de maatschappij.

CPL

Op basis van onze werking als nationale 
beroepsvereniging voor hoger 

leidinggevenden van de Belgische politie
erkend worden als een volwaardige externe

partner in het beleidsproces, die een 
wezenlijke bijdrage levert aan de evolutie van 

de geïntegreerde politiezorg en een sterk 
netwerk vormt voor haar leden.

VisieVisie



Samenwerking CPS-CPL-CEP
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Hoe zal de politie
een antwoord geven op 

de maatschappelijke
uitdagingen aangaande

veiligheid en leefbaarheid
in 2030?

RONDETAFELGESPREKKEN

Refelectie over thema's die de politie
binnen 10 jaar zullen bezig houden

PUBLICATIE NL-FR

Boek met verslagen van de gesprekken
en visie op de politie in 2030.

NATIONAAL CONGRES

Presentatie en reflectie op stappenplan
naar de politie in 2030 



J.  Van Maanen

When a policeman dons his uniform, 
he enters a distinct subculture 
governed by norms and values 
designed to manage the strains 
created by his unique role in the community


