
 

 

Beste kaderlid, 
 

De West-Vlaamse afdeling van de Circle of Police Leadership nodigt U van harte uit  
op een volgend virtueel samenzijn, dit op woensdag 19 mei 2021 om 14 uur  

(Hopelijk voor de laatste keer via de digitale weg !)  
 

Het was tot nu toe onmogelijk in 2021 samen te komen, daarom steken we graag van wal met 
een Webinar rond een actueel thema in de provincie. Ongetwijfeld hebt u al iets horen waaien 
over het ZSG of het “zorgcentrum na seksueel geweld”. Het Instituut voor de gelijkheid van 
vrouwen en mannen (IGVM) is belast met de coördinatie van de ZSG in opdracht en als 
administratie van de staatssecretaris voor gelijke kansen. In West-Vlaanderen een project dat 
nog in de steigers staat, maar o.a. in Oost-Vlaanderen wel al enige tijd gerealiseerd is. De rol 
van politie en parket kan en zal ongetwijfeld bijkomende vragen oproepen, onder meer naar 
politionele organisatie, bevoegdheden, takenpakket,…  
 

Het zorgcentrum na seksueel geweld komt in onze provincie in het AZ Delta te Roeselare. Op deze plaats 
zullen slachtoffers van acuut seksueel geweld alle mogelijke bijstand kunnen krijgen. Naast medische 
zorg, zal er ook 24/7 een forensisch onderzoek kunnen plaatsvinden. Maar hoe gaat dit dan juist in zijn 

werk? In welke gevallen kunnen slachtoffers beroep doen op het ZSG? Is er ook psychische zorg en kan iedereen er 
dan terecht voor een klacht? En wie voert het verder onderzoek?  
 
Heel wat vragen die wij hopen via een Webinar te kunnen beantwoorden met enkele specialisten die u bijkomende 
toelichting geven .  
 

PROGRAMMA 
13.45-14.00 Onthaal – intake teams  
14.00-14.05 Woordje van de voorzitter CPL WVL, Mia GOBERT 
14.05-14.30 Aanleiding, principes en resultaten van de ZSG door Heleen De Keyzer, attaché Zorgcentra na 

Seksueel Geweld, contactpersoon politiediensten, Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en 
mannen (IGVM) 

14.30-15.20 Good practice politionele aanpak ZSG Oost-Vlaanderen en opstart ZSG in West-Vlaanderen door 
korpschef van de politiezone Het Houtsche, HCP Veerle DHONT 

15.20-15.45 Vragen en afsluiting 
 

INSCHRIJVEN 
 Inschrijven kan tot en met maandag 17 mei 2021 door te mailen naar de secretaris op cpl.wvl@police.belgium.eu met 

vermelding van uw naam en zone/eenheid, en dat u wenst deel te nemen aan de webinar ZSG.  

 Graag persoonlijk inschrijven (niet via de personeelsdienst) daar we het persoonlijk emailadres nodig hebben. 
 De link naar de teams meeting wordt kort vooraf overgemaakt. 
 

DISCLAIMER 
Sessies zullen opgenomen worden. Er wordt een groepsfoto bij aanvang van elke webinar genomen. Indien je niet ‘in 
the picture’ wenst te komen schakel je jouw camera hiertoe kort uit (het nemen van de foto wordt op het moment zelf 
ook aangekondigd en geduid). 
 
 
Hopend jullie massaal virtueel te kunnen begroeten, 
 
Bruno DEBACKERE         Mia GOBERT 
Secretaris          Voorzitter 
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