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Programma
STUDIEDAG

Integriteit, het wordt tijd!

De Circle of Police Leadership en Vanden Broele slaan de handen in elkaar om 
integriteit in de kijker te zetten. Het wordt tijd dat integriteit niet langer als een vies 
beest of een duivel wordt ervaren, of waar amper iemand iets luidop over wilt zeggen 
of durft schrijven. Het wordt tijd voor integriteit! 

Integriteit is actueler dan ooit met recente artikels in de media. Het belangt elke 
overheidsorganisatie aan. Redenen genoeg voor een leerrijke studiedag, bestemd 
voor de leden van de geïntegreerde politie.  

Deze studiedag heeft als doel de leidinggevende kennis te laten maken met 
de (on)bestaande werkinstrumenten op het vlak van integriteit. Vanuit diverse 
ooghoeken geven experten uit de academische wereld, de geïntegreerde politie, de 
controleorganen en de federale ministeries hun kijk op het containerbegrip integriteit. 
Deze deskundigen delen hun inzichten en ervaringen met beleidsinstrumenten zodat 
de deelnemers de gelegenheid hebben om met concrete handvaten in de eigen 
organisatie aan de slag te gaan, rekening houdende met de diverse valkuilen waarop 
de experten hen zullen attent maken.  

De CPL en Vanden Broele zorgen ervoor dat u integriteit zal omarmen op het einde 
van de studiedag! Want dat wordt tijd! 
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  Raadpleeg alle praktische informatie 
op opleidingen.vandenbroele.be

Praktisch

Waar? 

Rijksadministratief Centrum
Koningsstraat 202a
1000 Brussel 

Wanneer

Donderdag 1 december 2022
Duur: Van 09.00u tot 16.00 u. 
Onthaal vanaf 08.15 u.

Prijs

• Basisprijs:  
€ 125 per deelnemer (incl. 
btw).

• Kortingsprijs CPL-leden: 
€ 95 per deelnemer (incl. 
btw) 
Deelnemer moet lid zijn op 
persoonlijke naam.

In deze prijs zijn de koffiepauze, 
de lunch en de documentatiemap 
begrepen. Betaling na ontvangst 
factuur.

Erkenning

Erkenning ANPA in aanvraag 

Schrijf u in op 

opleidingen.vandenbroele.be

08.15 u.  Onthaal 
09.00 u.  Verwelkoming van de deelnemers en toelichting 

over de praktische richtlijnen door dagvoorzitter 
Stefan Joris

09.10 u.  Openingswoord door Minister van Binnenlandse 
Zaken Annelies Verlinden (onder voorbehoud)

09.30 u.  Hoog tijd voor integriteit - Prof. dr. Antoinette 
Verhage en dra. Yinthe Feys, UGent

10.15 u.  Gezocht: een nieuwe infrastructuur voor het 
integriteitsmanagement van de Geïntegreerde 
Politie - Adv. Steven De Cauwer, diensthoofd CG 
Integrity, federale politie

10.55 u.  Koffiepauze 
11.10 u.  Beheersing van integriteit middels een pragmatisch 

kwaliteitsbeleid: enkele toepassingen binnen PZ 
Antwerpen -  
1Adv. Vinciane Pötgens en 1CP Thomas Wauters, 
PZ Antwerpen

11.50 u.  Integriteit, is dit wel een beleid waard? -  
1HCP Thierry Gillis, inspecteur-generaal van de 
Algemene Inspectie van de federale en van de lokale 
politie

12.30 u.  Lunchpauze
13.30 u.  Integriteitsbeleid in de federale overheid - 

Dhr. Alexander De Jaeger, adviseur integriteit kabinet 
Minister Petra De Sutter

14.15 u. Integriteit als onderdeel van het gewenste profiel 
binnen de sector van de private en bijzondere 
veiligheid - Mevr. Dominique Van Dam, Directie Private 
Veiligheid Binnenlandse Zaken

15.00 u.  Koffiepauze 
15.15 u.  Panelgesprek samengesteld uit 

• Mevrouw Kathleen Stinckens, voorzitter van het Vast 
Comité van Toezicht op de politiediensten 

• 1HCP Thierry Gillis, Inspecteur-generaal van de 
Algemene Inspectie van de federale en de lokale 
politie 

• Vaste Commissie van de Lokale Politie (onder 
voorbehoud)

• Adviseur Steven De Cauwer, diensthoofd CG 
Integrity van de federale politie 

• Dr. Anjuli Van Damme, commissaris PZ Lokeren 
• De winna(a)r(es) van de CPL Award Integriteit 2022

16.00 u.  Einde
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Vanden Broele • Stationslaan 23, 8200 Brugge 
T +32 50 64 28 00 • www.vandenbroele.be • contact@vandenbroele.be

VOLG ONS OP

Nieuwsbrief BlueConnect: blijf op de hoogte

Nuttige info over nieuwe opleidingen en studiedagen (en nog zoveel 
meer) voor politie, rechtstreeks in uw mailbox? Schrijf u op de 
BlueConnect nieuwsbrief in en ...

•  Ontvang updates over nieuwe regelgeving en relevante actualiteit
•  Hou de vinger aan de pols van de thema’s die echt van belang zijn.
•  Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
•  Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.

www.blueconnect.be
Inschrijven of meer weten
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