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ONDERWERP
Met het oog op het vermenigvuldigen van de beschikbare politionele
informatie door ze maximaal te delen binnen de organisatie, trachten we
de middelen daartoe zo goed mogelijk te voorzien en kwalitatief aan
te wenden. Hierbij houden we rekening met de noodwendigheden en de
wensen van het terrein. We handelen steeds in functie van het
nagestreefde doel, met een sterke focus op informatiegestuurde
politiezorg … en streven zo voortdurend naar kwaliteit bij de
uitvoering van de opdrachten én naar het behalen van operationele
resultaten.

SAMENVATTING

CONCLUSIE

Een BEST PRACTICE binnen politielandschap …

Het volledige
initiatief past perfect

Menige lokale politiezones kozen er resoluut voor om EPZ als strategie voor hun
organisatie te aanzien.
De uitdaging is reëel om de alom gekende pijlers, kenmerken, … deel te laten
uitmaken van de bedrijfscultuur en zodoende voortdurend in de organisatie
aanwezig te laten zijn.
Enkele themadagen, overlegfora en naslagwerken in de materie later, is het voor
vele politiekorpsen steeds niet duidelijk hoe EPZ in de praktijk kan worden gebracht.
Het blijven innoveren en investeren in de wijze van het voortdurend delen van de
beschikbare politionele informatie binnen de organisatie, is onontbeerlijk om de EPZ
ten volle tot op de werkvloer te brengen !
De InfoCOP-productsuite biedt hiertoe alvast de oplossing.

in de filosofie van de
gemeenschapsgerichte
en
informatiegestuurde
politiezorg.
De politiezone Vlas
bevestigd hiermee
het ‘WIJ-verhaal’
waarbij de

betrokkenheid
van de

medewerkers

We onderscheiden :

op ELK niveau

−

InfoCOP : een interactieve en dynamische briefingtool ... ;

centraal staat.

−

InfoDOC : een tool die een meerwaarde biedt bij het consulteren van de beschikbare
politionele informatie en of documentatie, … ;

−

InfoPOP : een tool die erin voorziet om de politionele toezichten en -activiteiten op een
gebruiksvriendelijke en gestructureerde wijze te kunnen sturen en te coördineren;

−

InfoHOP : staat voor "Informatie over HORECA voor patrouilles" en laat toe om
HORECA-informatie vanuit politioneel oogpunt te beheren, toezichten erop te gelasten
inzake naleving sluitingsuur, vergunningen, ... en er in reële tijd informatie over te
consulteren, feedback omtrent te registreren.

−

Voor de PZ Vlas is het uitwisselen van de beschikbare informatie vanuit een versterkte
operationele aansturing en de samenwerking met de gebiedswerking en de
gemeenschapswachten van de stad Kortrijk via de InfoSTAD, het summum van
ketengericht werken binnen het EPZ-concept.

De InfoCOP-productsuite zorgt voor menige operationele resultaten en staaft
steeds weer de stelling dat het delen van de politionele informatie zonder meer leidt
naar vermenigvuldiging ervan !
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“Samen werken in partnerschap”

De InfoCOP-productsuite
maakt de
informatieketen

tastbaar voor
iedereen en doet
dienst als brug tussen
zowel interneals externe partners.

Lees meer via :
- www.infocop.eu
- http://forum.infocop.eu
- twitter.com/infocopbe

Contactgegevens voor meer info:
Piet De Vulder – 056 27 11 18
piet.devulder@pzvlas.be - www.pzvlas.be
info@ris.be - www.ris.be

