
 

  

 
Publiek & Private samenwerking 

en de toekomst  

 
 

 Stuurgroep 
Elektronische 

Beveiligingsketen en 
Politie 

 

De leden van de stuurgroep elektronische beveiligingsketen en politie (SEBP) in afstemming 
met de leden van het landelijke afstemmingsoverleg SEBP 

 

nodigen je uit voor een inspiratie- en 
informatiebijeenkomst op donderdag 28 maart 
2019 
 
"Even though the future seems far away, it is actually beginning right now." 
 
De technische ontwikkelingen binnen de publieke en private sector volgen elkaar in een snel 
tempo op. Een van deze snel groeiende ontwikkelingen is de toepassing van (sensor) 
technologie in combinatie met kunstmatige intelligentie. Een groei die mede ontstaat door de 
kwalitatieve doorontwikkeling van deze techniek. Hierdoor zijn onder meer sensoren steeds 
breder inzetbaar en worden deze ook steeds betaalbaarder.  
 
Door deze ontwikkelingen rijzen ook diverse 
vraagstukken. Welke technologische 
ontwikkelingen kunnen we verwachten als we 
kijken naar de toekomst? Hoe is het gebruik 
van nieuwe technieken en de daaruit 
voortkomende informatievoorziening nu 
juridisch geregeld en moet hier nieuwe 
wetgeving voor komen? Hoe kijkt de 
maatschappij naar deze ontwikkelingen en 
welke ethische vraagstukken roept het gebruik 
van bijvoorbeeld sensoren op.  



 

 
De ontwikkelingen zoals hierboven omgeschreven zullen een grote impact hebben op de 
toekomstige processen binnen de publieke en private sector. Twee sectoren die sterk aan 
elkaar verbonden zijn en een groot aantal belangen delen. De vraag is dan ook hoe deze 
toekomstige samenwerking eruit zal zien?  
 
Doelstelling 
De doelstelling van de dag is om gezamenlijk een beeld te schetsen hoe de toekomstige 
samenwerking tussen de publieke en private sector eruit zal zien tegen de achtergrond van 
zich aandienende ontwikkelingen. Voorts zal een schets worden gegeven van de landelijke 
stand van zaken en geplande activiteiten van de landelijke stuurgroep SEBP en het landelijk 
afstemmingsoverleg. 
 
Dag, datum en locatie 
De bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 28 maart 2019 in Apeldoorn bij de 
Politieacademie van 10:00 uur (inloop vanaf 09.30 uur) tot 17:00 uur. 
 
Doelgroep  
Medewerkers van politie, brandweer, ambulance en de PAC organisaties, welke zich bezig 
houden met beleidsmatige kwesties op het gebied van samenwerking publiek en privaat, 
maar daarbij ook zicht hebben op en kennis dragen van het operationele proces.  

 
Programma 
De ontwikkeling van sensor- en andere technologie roept vraagstukken op die allemaal 
invloed hebben op de verdere doorontwikkeling en de samenwerking. Wij hebben drie 
gerenommeerde sprekers die een presentatie zullen geven over de volgende drie thema’s: 
 - Technische vraagstukken  
 - Ethische vraagstukken 
 - Maatschappelijke vraagstukken 
 
Lunch 
 
Groepsdiscussie 
Er zal discussie worden gevoerd met betrekking tot de drie thema’s. Aan alle drie de thema’s 
wordt een gespreksleider gekoppeld die de discussie in goede banen zal leiden. 
 
Gezamenlijke Visie 
Aan het einde van de dag zullen de resultaten plenair worden besproken met de input van de 
groepsleiders om zo tot nieuwe bouwstenen te komen voor de toekomstvisie van de 
stuurgroep SEBP. De uiteindelijke opbrengst van de dag zal verwerkt worden in een 
kennisdocument en worden aangeboden aan de stuurgroep SEBP en het afstemmingsoverleg. 
 



 

Aanmelden  
Je kunt je aanmelden door, voor 1 maart 2019, een mail te sturen naar:  
secretariaat-alarmopvolging@politie.nl 
(Specifieke wensen m.b.t. de lunch graag in de aanmelding vermelden.)  
 
Verdere informatie en het dagprogramma zal later worden toegezonden. 


