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1. Inleiding 

Op 28 juli 2014 werd de vzw Innovatiecentrum voor Veiligheid (INNOS) opgericht. INNOS neemt een 

intermediaire rol op in het hart van de triple-helix bestaande uit overheid, private bedrijven en onder-

wijs- & kennisinstellingen. Door interactie tussen de expertise en behoeftes van elk van deze partners 

genereert INNOS innovatie op het domein van veiligheid en beveiliging. INNOS wil op dit domein een 

antwoord bieden op hedendaagse uitdagingen gerelateerd aan nieuwe technologieën, sociale innova-

tie en maatschappelijke ontwikkelingen. 

Op vraag van de politiezones Arro Ieper en Westkust kwam het eerste INNOS pilootproject tot stand.  

INNOS faciliteerde de interactie tussen publieke actoren (lokale politiediensten Arro Ieper en West-

kust), private actoren (Securitas en Barco) en kennisinstellingen (Ugent en Vives) bij het zoeken naar 

innovatieve oplossingen voor veiligheidsvraagstukken die opdoken bij het beheer van de Vredesher-

denking die op 28 oktober 2014 plaats vond naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de slag 

bij Ieper tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tijdens deze internationale plechtigheid werden VIP’s uit 83 

landen uitgenodigd waaronder de landen waarvan de troepen strijd leverden op het Belgisch grond-

gebied, de lidstaten van de Europese Unie en opvolgerstaten van de oorlogvoerende landen (Britse 

rijk, Duitse rijk, Oostenrijk-Hongarije, Frankrijk en België) en hun vroegere kolonies (BE, 2014). Deze 

grote groep van ongeveer 300 genodigden samengesteld uit staatshoofden en regeringsleiders werden 

om 13:30 onthaald aan het Koning Albert I-monument in Nieuwpoort. Omstreeks 16:15 verplaatste 

deze groep VIP’s en VVIP’s zich van het Koning Albert I-Monument in Nieuwpoort naar de Menenpoort 

te Ieper over een traject van 40 kilometer. 

De openbare orde en veiligheid werden vanuit een decentraal model aangestuurd alhoewel de vre-

desherdenking plaats vond op verschillende locaties in de Provincie West-Vlaanderen en de escortes 

van de genodigden over verschillende provincies liepen. De leiding en het gezag van de ordediensten 

bleef een autonome bevoegdheid van de twee politiezones. De beveiliging van de escortes tussen 

beide politiezones kwam de Federale Wegpolitie toe (Van Wynsberge & Teirlinck, 2015). 

Concreet betekende dit dat de leiding over de politie en veiligheidsdiensten tijdens dit event werd 

afgelost van de korpschef van de politiezone Westkust voor de plechtigheid bij het Koning Albert I-

monument in Nieuwpoort, naar de diensten van de Federale Wegpolitie voor de escortes en de Dirco 
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voor de bovenlokale verantwoordelijkheden tijdens het transport tot bij de korpschef van de politie-

zone Arro Ieper voor de Last Post-plechtigheid onder de Menenpoort in Ieper. 

Hoewel de operationele coördinatie werd opgedeeld in drie afzonderlijke evenementen (Nieuwpoort, 

Escorte, Ieper) werd gekozen voor een geïntegreerde informatie-uitwisseling tussen de politiediensten 

en een multidisciplinaire commandostructuur. Dit gaat samen met nieuwe uitdagingen met betrekking 

tot de organisatie van het toezicht op het openbaar domein en het uitwisselen van real time informatie 

tussen verschillende veiligheidsactoren.  

Er wordt te gemakkelijk voorbijgegaan aan het feit dat de intrede van technologie en innovatie in een 

organisatie ook een impact heeft  op de structuur en werkprocessen. Zonder innovatie in te bedden in 

bestaande werkprocessen en zonder oog te hebben voor veranderingsprocessen zal de intrede van 

innovatie haar doel niet bereiken. Technologie wordt in dat geval ter beschikking gesteld aan individu-

ele medewerkers waarbij weinig aandacht gaat naar de aanpassing van werkmethoden en processen. 

Bovendien stellen we een pluralisering vast van het aantal veiligheidsorganisaties  dat zich vertaald in 

een steeds verdergaande samenwerking tussen publieke en private diensten. 

Zowel de integratie van nieuwe technologieën  in de organisatie en de pluralisering van de veiligheids-

actoren brengt een aantal nieuwe uitdagingen met zich mee. Om te kunnen inspelen op deze uitda-

gingen moeten veiligheidsactoren instappen in een netwerkende organisatie die kennis en expertise 

vanuit de overheid en publieke veiligheidsactoren samenbrengt met expertise vanuit de bedrijfswe-

reld, de private veiligheidsactoren en kennisinstellingen. INNOS verenigt als netwerk-organisatie over-

heden, bedrijven en kennisinstellingen met als doelstelling antwoorden te formuleren op concrete vei-

ligheidsuitdagingen op het gebied van nieuwe technologieën. Om die reden werd door de lokale poli-

tiezone Westkust aan INNOS gevraagd om als intermediaire organisatie diverse partners samen te 

brengen om binnen een kort tijdsbestek de idee van een ad hoc commandokamer in praktijk te bren-

gen. 

In het pilootproject werd bewust gekozen voor een netcentrische benadering om de technologische 

innovatie in te passen in de commandostructuur. In deel twee stellen we dit theoretisch concept bon-

dig voor. Vervolgens wordt in deel drie vanuit een netcentrische benadering de behoeften die door 

INNOS werden geobserveerd bij de politiediensten gestructureerd en vertaald naar een probleemstel-

ling. Op basis van deze probleemstelling kreeg de technologische inbreng van de private partners en 

de overheden in dit innovatieproject vorm. Dit overzicht is terug te vinden in deel vier. De technische 

implementatie en de resultaten van het pilootproject worden in het vijfde deel uiteengezet. In deel 
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zes staan we stil bij de observaties en aandachtspunten die inspiratie bieden voor toekomstige pro-

jecten. De uitdagingen en lessons learned voor toekomstige projecten die inzetten op netcentrische 

samenwerking voor geïntegreerde veiligheid en incidentbestrijding worden besproken in deel zeven. 

In een afsluitend deel acht komen een aantal verbeterpunten aan bod die volgende innovatieprojecten 

ten goede kunnen komen. 

2. ‘Netcentrische’ benadering als uitdaging 

De algemeen aanvaarde commandostructuur die wordt gebruikt door de politie, hulpdiensten en part-

nerorganisaties om noodsituaties, openbare orde en geplande events te beheren is gebaseerd op be-

velvoering volgens de zogenaamde gold, silver en bronze (GSB) hiërarchie. Dit hiërarchisch aansturen 

wordt het command and control proces genoemd (College of Policing, 2013). Kenmerkend is dat deze 

hiërarchische aansturing uit twee traditionele componenten bestaat: het commandovoeren (com-

mand) en de controle (control). Het commandovoeren omvat het leiden en aansturen van de organi-

satie binnen een hiërarchische GSB structuur. Deze structuur verwijst naar een geïntegreerde vorm 

van commandovoeren waarbij op elk niveau instructies en opdrachten van bovenaf worden vertaald 

naar acties en opdrachten voor het onderliggende niveau (van der Sluis & Clobus, 2014). De uitvoering 

van de opdrachten, de uitkomst en nieuwe informatie worden vanop ieder niveau naar boven terug-

gekoppeld. De strategische leiding komt het gold niveau toe. Deze functie wordt vaak waargenomen 

door senior medewerkers zoals korpschefs, directeur-operaties, Directeur-coördinator, … Het silver 

niveau vervult vooral een tactische rol in die zin dat commando’s en richtlijnen van het gold niveau 

worden vertaald naar opdrachten en bevelen naar het terrein toe. Hoewel de rol van silver comman-

ders niet uitsluitend wordt ingevuld op basis van graden wordt dit niveau vaak ingevuld door senior 

medewerkers (hoofdinspecteurs en commissarissen). De feitelijke leiding op het terrein wordt vervuld 

door bronze commanders. Zij voeren loyaal de richtlijnen uit van het gold niveau dat via silvers wordt 

gecommuniceerd. 

Dit is een eerder traditionele manier om informatie binnen (mono-disciplinair) en tussen diensten 

(multi-disciplinair) te communiceren en te delen. Deze hiërarchische informatiestroom heeft een aan-

tal belangrijke nadelen. Ten eerste is dit zeer tijdrovend. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 

duurt het gemiddeld anderhalf uur voordat de hele hiërarchische lijn hetzelfde overzicht heeft van de 

situatie (VRU 2011). Ten tweede heeft dit getrapt systeem als nadeel dat niet elk niveau ‘onmiddellijk’ 

een volledig overzicht heeft van alle beschikbare informatie. Hierdoor ontstaat het risico dat de beeld-

vorming van de situatie verschilt op de afzonderlijke hiërarchische niveaus. Een derde nadeel is dat 
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deze traditioneel georganiseerde commandostructuur efficiënt is om routine operaties te beheren ter-

wijl het niet is aangepast om grootschalige gebeurtenissen te beheren. Volgens Kendra en Wachten-

dorf (2003) vormt een planmatige voorbereiding de ruggengraat van crisismanagement. Maar de do-

minantie van traditionele management structuren, zoals de GSB hiërarchie, bieden geen ruimte voor 

creativiteit en flexibiliteit die noodzakelijk zijn om adequaat te reageren in dergelijke situaties. Ten 

vierde gaat een traditionele GSB structuur moeilijk samen met de intrede van steeds snellere commu-

nicatietechnieken en informatiebeheer (Myers & Cowper, 2007). Innovatie en technologie hebben als 

resultaat dat informatie geen hiërarchische weg aflegt binnen een organisatie maar vaak meteen toe-

gankelijk is op verschillende niveaus.  

De informatiehuishouding en ontsluiting is cruciaal tijdens het beheer en management van evenemen-

ten. Sinds de toepassing van steeds meer technologie wordt informatie real-time gedeeld en hebben 

diverse diensten toegang tot verschillende informatiebronnen zoals radiocommunicatie, Closed Circuit 

TV (CCTV) beeldmateriaal, televisiebeelden, Twitter, Facebook of YouTube. De mogelijkheid om op de 

verschillende niveaus binnen de GSB structuur informatie onmiddellijk te delen kan de efficiëntie en 

accuraatheid waarmee politiediensten optreden in belangrijke mate helpen. Een belangrijke vraag is 

in hoeverre een traditioneel georganiseerde commandostructuur de toepassing van innovatieve en 

technologische middelen toelaat. 

Aedo et al. (2002) wijzen erop dat de hiërarchische doorstroming tussen de veiligheidsactoren die be-

trokken zijn bij het beheer van noodsituaties in het verleden vaak resulteerde in een gebrek aan coör-

dinatie en slechte beslissingen. De doortocht van de Orkaan Katrina maakte uiteindelijk duidelijk dat 

het beheer moet worden herdacht (Majchrzak, Jarvenpaa & Hollingshead, 2007). Door een gebrek aan 

multi-disciplinaire samenwerking, communicatie binnen en tussen organisaties en informatiedeling 

slaagde het management er niet in om de gevolgen van de orkaan te controleren. Bijkomend werd 

duidelijk dat het traditioneel georganiseerde crisismanagement geen ruimte laat om informatie van 

verschillende overheidsdiensten snel te delen, te integreren en aan te bieden op een wijze dat de be-

sluitvorming en acties bijdragen tot het indijken van de gevolgen en het herstel naar een normale si-

tuatie. Bovendien is de hiërarchische informatiestroom een zeer gesloten systeem waardoor alterna-

tieve vormen van hulpverlening georganiseerd door de burgers zelf of het maatschappelijk middenveld 

niet kunnen worden geïntegreerd in het commandovoeren. 

De traditionele top-down hiërarchische commandostructuur heeft in het verleden zijn nut bewezen 

maar wordt door de invloed van het informatietijdperk steeds meer in vraag gesteld. Tijdens het be-

heer van noodsituaties en de handhaving van de openbare orde wordt steeds meer gebruik gemaakt 

van diverse informatiebronnen. De integratie van sociale media, diverse camerabeelden, geo-locatie 
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of de ondersteuning van analyse programma’s is belangrijk om snel en accuraat diverse informatie-

bronnen zinvol te interpreteren. Om een antwoord te bieden aan deze uitdaging verwijzen verschil-

lende onderzoekers naar het concept van ‘net-centric policing’. Cowper (2005) definieert netcentrische 

politievoering als volgt: “net-centric policing as citizens and police alike, linking electronically to multi-

ple sources of information, used towards achieving mutually understood objectives.” 

 

a) Voordelen Netcentrische benadering 

Cowper (2005) en Carafano (2005) maakte een van de eerste denkoefeningen over hoe de politie kan 

evolueren naar een netcentrische structuur en cultuur. Beiden pleitten voor het gebruik van netcen-

trische systemen voor het beheer van grootschalige evenementen of noodsituaties. In het bijzonder 

zou een netcentrisch beheer van (nood)situaties leiden tot een grotere operationele efficiëntie door 

de systemen te koppelen tot een echt ‘netwerk’. Dit heeft een aantal voordelen. Hulpdiensten zullen 

hierdoor sneller toegroeien naar een gedeelde inschatting van de situatie. Ook zal de informatie snel 

en volledig op het beslissingsniveau beschikbaar zijn wat bijdraagt aan een snellere bevelvoering en 

een grotere efficiëntie. Naast deze voordelen in relatie tot tijd en ruimte onderscheiden we ook een 

belangrijk cognitief voordeel. Netcentrische informatiedeling leidt tot een bredere en gedeelde be-

wustwording over de situatie. Dit faciliteert een gedeelde en actuele inschatting van het optreden wat 

uiteindelijk leidt tot grotere efficiëntie en effectiviteit in het (gezamenlijk) handelen van alle betrokken 

actoren. 

Een belangrijke eigenschap van een netcentrisch georganiseerde omgeving is de mogelijkheid om in-

formatie te delen en samen te werken met verschillende diensten vanop afstand. Hierdoor is het niet 

nodig dat iedereen die instaat voor het beheer van een situatie op dezelfde locatie aanwezig is om 

informatie te delen, de situatie te analyseren en beslissingen te nemen. Op deze manier kan netcen-

trisch werken bijdragen tot een bredere bewustwording over de situatie bij verschillende actoren. 

Deze bewustwording gaat verder dan louter het delen van informatie an sich. De belangrijkste winst is 

het resultaat van een cognitief proces: partners ontvangen en delen niet alleen de informatie maar 

krijgen ook de mogelijkheid om het ‘gezamenlijk’ te interpreteren, te bespreken en aan te vullen met 

relevante informatie en gedeelde kennis (Alberts e.a., 2001). Deze gedeelde bewustwording leidt tot 

gevolgtrekkingen en besluitvorming die wordt genomen op basis van actuele informatie. Dit brengt 

ons bij het volgende voordeel: ‘you see it as it is’. 

Naast het ‘cognitieve’ aspect van de besluitvorming draagt een netcentrische organisatie bij tot een 

getrouwe inschatting van de werkelijke situatie. Volgens het VRU moet informatie binnen 10 minuten 
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gedeeld kunnen worden tussen verschillende diensten om snel een juiste beeldvorming te maken. De 

traditionele hiërarchische manier van commandovoeren en informatiedelen is heel tijdrovend waar-

door het soms anderhalf uur duurt om informatie tussen de verschillende diensten te delen. Dit leidt 

tot beslissingen op basis van verouderde informatie die niet overeenkomt met de situatie zoals deze 

is (VRU, 2011). 

b) Belangrijke barrières Netcentrische benadering 

De introductie van een netcentrische benadering is maar mogelijk in zoverre een aantal voorwaarden 

aanwezig zijn. Een eerste voorwaarde is terug te brengen onder de noemer van interoperabiliteit. Deze 

structurele voorwaarde houdt in dat de systemen en de software van de afzonderlijke diensten in staat 

zijn om met elkaar te communiceren, of dat de mogelijkheid bestaat om deze systemen overkoepelend 

met elkaar te laten communiceren. Een robuust en redundant informatiesysteem is een tweede voor-

waarde die samengaat met netcentrisch werken. Naast deze technische voorwaarden brengt een net-

centrische aanpak nieuwe uitdagingen mee wat de kwaliteit van de data betreft. Niet alleen de omvang 

maar ook de snelheid waarmee data wordt gedeeld resulteert in een nieuw spanningsveld waarbij de 

juiste informatie moet worden gedeeld met de juiste medewerker (of partner organisatie). Tot slot 

onderscheiden we ook een culturele voorwaarde: informatiedeling tussen publieke en private sector 

blijft een heikel punt net zoals informatie deling binnen elk van deze sectoren niet altijd even evident 

is. 

De voornaamste beperking houdt verband met de informatie-infrastructuur. Albert (2001) kwam tot 

de vaststelling dat verschillende diensten hun ICT en communicatie infrastructuur ‘organisatiecen-

trisch' benaderen. Het organiseren van interoperabiliteit tussen verschillende diensten blijft ondanks 

de technische evoluties nog steeds een belangrijke uitdaging. De noodzaak om het beheer van groot-

schalige events en noodsituaties multidisciplinair aan te sturen heeft zich nog niet vertaald in een ef-

fectieve interoperabiliteit op het terrein. Dit is in belangrijke mate het gevolg van onvoldoende geïn-

tegreerde informatica en communicatiesystemen die door de verschillende partners worden gebruikt. 

Dit leidt tot technische uitdagingen om informatie en communicatie real time te delen binnen de or-

ganisatie. Informatiedeling tussen partners is nog een grotere uitdaging. 

Ook de stabiliteit van de informatie- en communicatiemiddelen is niet altijd gegarandeerd. Veiligheids-

diensten hebben geen garantie dat zij overal en altijd toegang hebben tot (draadloos) Internet, tele-

foon of radiocommunicatie op het ganse grondgebied. Een ‘Robuust informatiesysteem is een belang-

rijke voorwaarde voor netcentrische informatiedeling’ (VRU, 2011: blz. 3). 
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Naast deze eerder technische aandachtspunten gaat een netcentrische organisatie van een comman-

dokamer samen met een aantal uitdagingen in relatie tot de kwaliteit van de informatie (Bharosa, 

Janssen & Tan, 2011). Een eerste uitdaging is dat de diversiteit en hoeveelheid van informatie groter 

is dan nodig voor het beheer van de situatie. Een netcentrische benadering zal leiden tot ‘informatie-

knooppunten’ waar informatie afkomstig van verschillende partners samenkomt. Dit verhoogt het ri-

sico dat medewerkers worden geconfronteerd met een hoeveelheid data die niet op een accurate 

manier kan worden verwerkt. Een netcentrische benadering zou dit nog meer in de hand kunnen wer-

ken doordat medewerkers sneller en makkelijker toegang krijgen tot veel meer informatie. Tijdens een 

crisissituatie kan de tijdsdruk een bijkomende moeilijkheid genereren. Binnen een netcentrisch geor-

ganiseerd netwerk waarbinnen elke medewerker toegang heeft tot alle informatie vallen hiërarchische 

filters weg die een selectie maken in de informatie doorstroming en bestemming. Een belangrijke uit-

daging is de juiste en pertinente informatie te delen met de juiste medewerkers (Stanovich, 2006). Het 

managen van de informatie vraagt dus extra aandacht opdat een netcentrische benadering voordelen 

zou opleveren.  

Een tweede uitdaging heeft betrekking op de besluitvorming binnen het commandovoeren en de ver-

vagende hiërarchische grenzen binnen een netcentrische benadering. Stanovich (2006) wijst op een 

paradox die contraproductief kan zijn voor het commandovoeren. Netcentrische toepassingen hebben 

in het verleden geleid tot situaties waarin de feitelijke leiding op het terrein wordt overgenomen door 

het strategische (gold of silver) niveau. Door real time over verschillende informatiebronnen te be-

schikken krijgt het strategisch niveau de illusie een reëel overzicht over de situatie te hebben zoals de 

leidinggevenden op het terrein. Dit is een eerste aandachtspunt. Een tweede aandachtspunt is de ‘be-

slissingsverdaging’. Tijd kan verloren gaan doordat het strategisch niveau uitgaat van de veronderstel-

ling dat een simultane informatiedeling ook simultaan tot acties op het terrein leidt. Een netcentrische 

benadering mag geen afwenden zijn van uiteindelijk onafwendbare beslissingen die door leidingge-

venden genomen moeten worden. 

Bharosa, Janssen & Tan (2011) maken ook gewag van ‘informatie freelancing’ waarbij medewerkers 

‘improviseren’ op basis van de informatie die snel beschikbaar is en het gedeelde globaal overzicht op 

de situatie. Het blijft belangrijk dat ook binnen een netcentrische benadering een opdeling blijft tussen 

de informatie analyse en het nemen van beslissingen die in lijn liggen met de algemene strategische 

doelstellingen. Daarbij onderscheiden we nog een andere dimensie die komt kijken bij informatie-

knooppunten die worden gevormd. Door het netcentrisch beheren van informatie is het mogelijk dat 

bepaalde beslissingsfases in de verwerking van de informatie worden overgeslagen, doordat alle ni-

veaus binnen een organisatie gelijktijdig over dezelfde informatie zullen beschikken. 
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Tot slot wijst Stanovich (2006) op het gevaar van vervagende grenzen tussen onverwerkte, ruwe infor-

matie en geanalyseerde en geëvalueerde intelligence. Leidinggevenden moeten zich vergewissen dat 

beslissingen worden gemaakt op basis van juiste en de meest waardevolle informatie. Irrelevante in-

formatie zal leiden tot tijdsverlies, of in het slechtste geval leiden tot foutieve beslissingen. 

Het beheer van de openbare orde en veiligheid tijdens de Vredesherdenking te Nieuwpoort door de 

lokale politie werd door INNOS benaderd vanuit het netcentrisch concept om evenementen te mana-

gen. Op deze manier werd duidelijk in welke mate innovatieve en technologische oplossingen kunnen 

worden geïntegreerd in de bestaande organisatie- en werkprocessen van de politiezone Westkust. In 

wat volgt beschrijven we de probleemstelling die vanuit INNOS werd opgesteld, het projectvoorstel 

dat in overleg met partners werd geformuleerd, de praktische uitwerking en de resultaten van het 

pilootproject. 

3. Van conceptueel denkkader naar probleemstelling 

Bij de publieke actoren werden volgende probleemstellingen geïdentificeerd:  

1. Kan het bestaande netwerk van bewakingscamera’s tijdelijk worden uitgebreid door middel van 

mobiele camerasystemen? 

2. Kunnen de verschillende camerasystemen (vaste camera’s, mobiele camera’s, helibeelden) op 

een geïntegreerde manier worden beheerd? 

3. Kunnen deze camerabeelden worden geïntegreerd in een commandopost die ad hoc wordt op-

gericht om de coördinatie op het terrein van nabij op te volgen? 

4. Kunnen camerabeelden in real-time worden uitgewisseld met andere overheden? 

5. Radiocommunicatie: is het mogelijk om radiocommunicatie via een logboek te beheren en real-

time te delen op de verschillende leidinggevende niveaus. 

 

4. Van probleemstelling naar projectvoorstel 

In antwoord op deze probleemstellingen formuleerden de private actoren volgende oplossingen:  

1. Uitbreiding van het bestaande cameranetwerk: 

a) Inzet van mobiele camera’s (Securitas). 

b) Draadloze connectie tussen de mobiele camera’s en de ad hoc commandopost (Securitas). 

2. Voorziening ad hoc commandopost: 

a) Codering en integratie van de verschillende camerasystemen (Barco). 
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b) Visualisering van camerabeelden en integratie met andere informatiebronnen door toepassing 

van een netcentrisch visualisatieplatform en display component (Video Wall) (Barco). 

c) Het management van de camerabeelden wordt ondersteund door een gebruiksvriendelijke 

software (Barco) en uitgeoefend door operatoren (Securitas). 

3. Real-time visualiseren en delen van camerabeelden en andere sensorinformatie (Barco). 

4. Real-time logboek radio communicatie (PZ Westkust). 

 

5. Van conceptueel denkkader naar technische implementatie 

In dit pilootproject is er vanuit INNOS samen met haar partners een antwoord gegeven op de behoefte 

om camerabeelden te integreren en te delen met verschillende diensten. Dit resulteerde in de creatie 

van een ad hoc commandopost die op het terrein wordt ontplooid in de nabijheid van de ceremonie. 

Dit laat toe dat leidinggevenden van de veiligheidsdiensten (politie, brandweer, medische diensten) 

van heel nabij samen de veiligheid op het terrein coördineren. 

Binnen de politiezone Westkust wordt tijdens de Vredesmanifestatie op 28 oktober 2014 gebruik ge-

maakt van verschillende camerasystemen om toe te zien op de openbare orde en het vlot verloop van 

de ceremonie. In de omgeving rond het Koning Albert I-Monument in Nieuwpoort wordt het camera-

netwerk uitgebreid door de inzet van mobiele camerasystemen. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar 

het verzekeren en integreren van diverse datatransmissie systemen die door verschillende camera’s 

(kunnen) worden gebruikt (LAN, Wi-Fi, 3G en 4G). 

Om de beelden van verschillende camera’s te integreren in één visueel controlesysteem en te delen 

met andere actoren worden deze camerabeelden geëncodeerd. Het beheer van de camerabeelden 

wordt daarbij geoptimaliseerd door gebruik te maken van een geïntegreerd visualisatie-platform 

(hardware, software en displaytechnologie) vanuit de ad hoc commandopost. Daarnaast biedt deze 

geïntegreerde oplossing de mogelijkheid om de camerabeelden aan te vullen met andere informatie-

bronnen zoals televisiebeelden van nieuwsdiensten, Youtube of Twitter. 

Tijdens de Vredesherdenking staan verschillende actoren in voor de veiligheid. Het encoderen van de 

camerabeelden biedt de mogelijkheid om zowel binnen een organisatie als tussen verschillende orga-

nisaties de camerabeelden te delen. Binnen de politiezone Westkust beschikken verschillende veilig-

heidsdiensten zoals politie, brandweer en medische diensten over de beelden. De camerabeelden wor-

den daarnaast in real-time gedeeld met de politiezone Arro Ieper en het crisiscentrum van de federale 

overheid. Hierdoor kunnen deze actoren de situatie mee opvolgen. 
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Om de radiocommunicatie te stroomlijnen en gelijktijdig te delen met de verschillende medewerkers 

op het silver en gold niveau werd een elektronisch logboek aangemaakt. Dit logboek werd via een 

intranet gedeeld. De bedoeling is dat verschillende medewerkers een overzicht hebben van wat zich 

op het terrein voordoet. Via het elektronisch logboek wordt informatie die via radiocommunicatie van-

uit het terrein wordt gecommuniceerd gedeeld. Silver commanders werden bijgestaan door een ope-

rator die de radiocommunicatie direct transcribeert in het systeem. Via beeldschermen (laptop of PC 

beeldscherm) kon deze informatie worden gemonitord.  

 

6. Resultaat: ad hoc commandokamer 

Onderstaande figuur 1 illustreert hoe de signalen van de mobiele camera’s en de helikopter beelden 

via draadloze verbindingen verstuurd werden naar de ad hoc commandokamer. Daarnaast wordt het 

schema van de radio communicatie dat via het logboek wordt gedeeld en ter beschikking wordt gesteld 

op de diverse niveaus afgebeeld. 

In het bedrijf Marelec dat naast de event site is gelegen werden drie commandokamers (zogenaamde 

gold, silver, preventieve CP-OPS (CommandoPost-OPeratieS)) opgericht die via een netwerk oplossing 

van Barco realtime toegang hadden tot de verschillende camerabeelden. Ook voorzag de politiezone 

Westkust een netcentrische toegang tot alle radiocommunicatie door middel van een elektronisch log-

boek. Door deze technische uitrusting hadden alle gold en silver politiemedewerkers op hetzelfde tijd-

stip toegang tot dezelfde camerabeelden en radiocommunicatie met het terrein. Op het niveau van de 

gold commander werd beslist welke informatie met andere partners zoals de PZ Arro Ieper of het cri-

siscentrum van de federale overheid wordt gedeeld. Op het gold niveau werden de politiemedewer-

kers bijgestaan door private operatoren die instonden voor bediening van de mobiele camerasys-

temen. De feitelijke interpretatie van het beeldmateriaal kwam alleen toe aan de politiemedewerkers. 

Via een internet link wordt de informatie op het silver en gold niveau onmiddellijk gedeeld wat bij-

draagt tot een gemeenschappelijk operationeel en strategisch overzicht van de situatie op de verschil-

lende niveaus. De camerabeelden worden als een website gepubliceerd die toegankelijk is via een 

https adres met dezelfde veiligheidsvoorziening als online bankieren. Dit laat ook toe om de website 

te consulteren via elke internet browser via een pc of smartphone. 
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Figuur 1: schematische voorstelling informatiestroom 

7. Welke uitdagingen en aandachtspunten komen in beeld? 

a) Nood aan een robuust en redundant mobiel netwerk voor veilig-

heidsdiensten 

Uit het pilootproject kwam naar voor dat veiligheidsdiensten vandaag de dag nog geen toegang heb-

ben tot een robuuste en draadloze connectie tot internet. Een robuust internetverbinding is cruciaal 

om camerabeelden te ontsluiten en te delen met andere veiligheidsactoren die instaan voor de bevei-

liging van het event.  

Door de afwezigheid van een dergelijke connectie werd op de locatie van het event een tijdelijke lokale 

host server geïnstalleerd waarop de verschillende informatiebronnen toekwamen en van waaruit de 

verschillende beelden via het internet ter beschikking werden gesteld van de andere veiligheidsdien-

sten. Voor deze doeleinden kon gebruik worden gemaakt van de internetverbinding van het lokale 

bedrijf dat als basis diende voor de ad hoc commandokamer. Uiteraard is dit alleen mogelijk voor een 

gepland event en biedt dit geen oplossing voor het beheer van een noodsituatie waarbij er weinig tijd 

is om de opstelling voor te bereiden. 

De bestaande net-centrische technologie die werd opgesteld binnen het pilootproject maakt het per-

fect mogelijk om de locatie van de ad hoc commandokamer en de server waarop de informatie wordt 

aangeboden te ontkoppeld. In dat geval wordt er één verbinding gemaakt vanop de locatie van het 

event waar de ad hoc commandokamer tijdelijk wordt opgericht naar een centrale server die op een 

vaste locatie wordt geïnstalleerd. Deze centrale server kan in dat geval dienst doen om alle informatie 
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van de veiligheidsdiensten te centraliseren en ter beschikking te stellen van alle veiligheidsactoren die 

instaan voor de veiligheid. Dergelijke oplossing biedt een aantal schaalvoordelen. Bij noodsituaties of 

grootschalige evenementen kunnen alle veiligheidsdiensten (draadloos) connecteren met deze ex-

terne server. In dat geval wordt alle informatie en beeldmateriaal afkomstig van de verschillende vei-

ligheidsdiensten via deze remote server gedeeld. Het voordeel hiervan is dat er geen lokale server 

moet worden gebruikt waardoor de internet capaciteit op de tijdelijke locatie minder snel wordt ver-

zadigd wat tijdens het beheer van grootschalige incidenten in het verleden vaak een uitdaging was. 

  

b) Veiligheidsactoren werken vanuit een geïsoleerde informatie-

structuur  

Een belangrijke uitdaging om in de toekomst optimaal gebruik te maken van netcentrische toepas-

singen ligt in het gemeenschappelijk delen van ICT en netwerkomgevingen door de verschillende 

veiligheidsactoren. Informatie afkomstig van Securitas (mobiele camerabeelden) en de verschillende 

informatiebronnen komende van de lokale en federale politiediensten (helikopter beelden, e-log-

boek radiocommunicatie) werd binnen het opzet van dit pilootproject in eerste instantie vanuit de 

eigen netwerkomgeving beheerd. Deze veiligheidsactoren aggregeerden in een tweede stap hun in-

formatie en beeldmateriaal door het via de tijdelijke opgestelde server (voorzien door Barco) die 

aanwezig was op de locatie van de ad hoc commandokamer te delen. Dit bemoeilijkt de flexibiliteit 

om de verschillende camerabeelden te integreren en  visueel aan te bieden met andere informatie-

bronnen vanuit een technisch oogpunt. Hoewel er weinig gelijkaardige projecten bestaan waarbij die 

informatiestructuren afkomstig van verschillende actoren worden geïntegreerd illustreert onder-

staande figuur dat deze technische uitdaging niet onoverkomelijk is. De voorwaarde is wel dat deze 

netcentrische opstelling binnen het kader van geplande gebeurtenissen kan worden voorbereid. Der-

gelijke integratie van informatie tijdens het beheer van noodsituaties is niet evident. 
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Figuur 2: afbeelding lay-out beeldmateriaal 

 

 

Figuur 3: afbeelding Video Wal © Barco 
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c) Er is nood aan een duidelijk inzicht in de verschillende informatie-

stromen 

Tijdens het beheer van grootschalige events of het beheer van noodsituaties is het een kwestie van 

snel en functioneel de juiste informatie te delen met de juiste medewerkers (Stanovich, 2006). De 

integratie van extra informatiebronnen zoals Twitter, Facebook of Youtube beelden zal er toe leiden 

dat medewerkers in de toekomst veel meer verschillende informatiebronnen zullen moeten verwer-

ken. De intrede van open sources en sociale media voor crisis en eventbeheer gaat gepaard met 

nieuwe uitdagingen. Deze significante toename aan informatie moet samengaan met kennisontwikke-

ling over de wijze waarop informatiestromen zich voordoen binnen een organisatie en de impact van 

innovatie op dit proces. De toepassing van een netcentrisch opstelling brengt een aantal van deze spe-

cifieke uitdagingen in beeld. 

In de huidige opstelling werd gebruik gemaakt van radiocommunicatie en informatie afkomstig van 

een mobiel camerasysteem. Uit het project blijkt alvast dat de technische mogelijkheden de grenzen 

tussen verschillende medewerkers doet vervagen als het aankomt op informatiebeheer, verwerking 

en terugkoppeling via opdrachten en bevelen. Verschillende informatiebronnen zijn gelijktijdig be-

schikbaar voor alle medewerkers, wat leidt tot vervagende grenzen tussen de verschillende hiërarchi-

sche niveaus. Het afwenden van beslissingen door het leidinggevende niveau of de overname van de 

feitelijke leiding op het terrein door het strategisch niveau worden door verschillende onderzoekers 

aangehaald (Bharosa, Janssen & Tan, 2011) maar werd niet vastgesteld tijdens het pilootproject. Voor 

een deel is dit de verdienste van de silver commanders  die zich meer opstelden als ‘informatiemana-

gers’ waarbij situaties en mogelijke beslissingen afgetoetst werden met het strategisch gold niveau. 

Wel werd binnen het pilootproject een derde uitdaging opgemerkt. Tijdens de aansturing van een aan-

tal heel specifieke situaties, zoals een persoon die tegen alle afspraken in te voet tussen twee perime-

ter posten in wandelt, werd vanuit het strategisch gold niveau rechtstreeks contact genomen met het 

bronze niveau op het terrein. Doordat informatie afkomstig van radiocommunicatie en de mobiele 

camerasystemen realtime beschikbaar was op alle niveau werd heel snel een inschatting gemaakt van 

de situatie op het gold niveau. Op zich resulteert dit in een zekere tijdswinst doordat opdrachten en 

orders zonder de tussenstap van het silver niveau terecht komen bij de bronze leidinggevenden op het 

terrein.1 Tijdens het project werd er met andere woorden afgeweken van de traditionele hiërarchische 

aansturing. Dat is meteen een uitdaging voor de huidige manier van werken bij politie. Dit brengt een 

                                                   

1 Doordat dat de bronze commanders werden gecontacteerd wordt dit niet gezien als ‘feitelijke’ leiding nemen 
op het terrein. 
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aantal belangrijke aandachtspunten met zich mee. Dergelijke specifieke situaties waarbij een beslis-

singsniveau overgeslagen wordt moeten snel in het communicatie- en beslissingsproces worden ge-

isoleerd om ongewenste effecten te vermijden. Anders dreigt het eerste risico dat verschillende ni-

veaus elk afzonderlijk aan de slag gaan met de verwerking van informatie met betrekking tot de situatie 

doordat zij niet op de hoogte zijn van de reeds gecommuniceerde beslissing van het strategische en 

leidinggevende niveau. De efficiëntiewinst door de toepassing van technologie gaat hiermee verloren. 

Een tweede risico sluit aan bij het reeds aangehaalde ‘beslissingsverdaging’ als gevolg van vervagende 

grenzen tussen de hiërarchische ‘beslissingslijnen’. Doordat informatie gelijktijdig beschikbaar is op de 

silver en gold niveaus kan foutief worden verondersteld van elkaar dat een incident daadwerkelijk 

wordt opgevolgd. Een duidelijke opdeling tussen informatieverwerking en commandovoeren dat als 

basis dient voor het commandovoeren blijft belangrijk.  Ook de vereiste tot goede communicatie, ook 

over informatie die tegelijkertijd op verschillende niveaus aanwezig is, blijft cruciaal.  

Door het gebruik van de mobiele camerasystemen en de toepassing van het e-logboek viel een zeer 

groot deel van de radiocommunicatie tussen de bronze, silver en gold niveaus weg. Dit werd duidelijk 

als een meerwaarde ervaren door de strategische sturingsniveaus: ‘De beelden zijn echt wel, goed. Dit 

is de eerste orde dienst waarbij ik zoveel zie van het terrein. Tegen dat ze roepen hebben we het zelf al 

gezien. In normale omstandigheden zijn we volledig blind en aangewezen op de mensen die via radio-

communicatie informatie doorgeven. De radiostilte viel vandaag heel erg op, het was geen kakafonie, 

ik was bijna werkloos en had toch zicht op alles.’ aldus de operator op het niveau van de gold (per-

soonlijke communicatie, observatie Nieuwpoort). De leidinggevenden van het bronze niveau bevon-

den zich echter op het terrein zonder toegang tot de camerabeelden en communicatielogboek. Zij ble-

ven zoals voorheen sterk aangewezen op radiocommunicatie om de situatie op te volgen. “Het pro-

bleem dat wij [bronze commanders] ondervonden op het terrein is dat de silvers en de gold, die zaten 

allemaal samen en zij hadden perfect zicht op alle camera’s, zij wisten heel goed hoe alles verliep en 

gezien dat er zoveel beeldmateriaal binnen werd de communicatie op de rode lijn naar terrein laten we 

zeggen, zodanig gereduceerd dat wij op het terrein niet altijd wisten wat er gaande was … ik heb dat 

gehoord van bepaalde mensen in de gold en bij de silver dat dat heel rustig verlopen was. Maar dan 

heb je het niveau er onder of de laag er onder die op het terrein zit en niet in de silverroom zat die van 

heel wat informatie wordt ontsloten omdat er niet meer gecommuniceerd wordt via de radio” (per-

soonlijke communicatie, interview 2). Een vierde uitdaging die we opmerkten is dat een netcentrische 

communicatie en informatiedeling ook toegankelijk moet zijn voor ‘politiemedewerkers op het terrein. 
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Figuur 3: informatie gap 

Het zal met andere woorden belangrijk zijn om een antwoord te bieden op de hiervoor vermelde uit-

dagingen en de intrede van netcentrisch geïnspireerde oplossingen binnen de politie te faciliteren. Het 

bestuderen van de invloed die technologie en innovatie hebben op werkprocessen tijdens het optre-

den van politie is een hierbij een cruciale link. Dit kan bijdragen tot trainingsmodules op maat die het 

gebruik van nieuwe technologieën moeten begeleiden.  

Naast de impact van het netcentrische informatiedelen op het besluitvoeren van politiemedewerkers 

stellen we vast dat er zich nieuwe informatiekruispunten vormen door de toepassing van technologie 

die een netcentrische benadering mogelijk maakt in het handelen van veiligheidsactoren. In een vol-

gende deel staan we stil bij de voor- en nadelen die deze kruispunten in het leven roepen. 

 

d) Netcentrische benadering zorgt voor nieuwe informatieknoop-

punten 

Binnen de klassieke hiërarchische GSB benadering is er vooral sprake van een top-down en bottom-up 

informatiestroom. Een belangrijke positie bij het verwerken en communiceren van informatie tijdens 

de herdenking in Nieuwpoort wordt waargenomen door de silver bevelhebbers. Zij vervullen een 

scharnierfunctie tussen enerzijds de informatie die vanuit het terrein wordt gecommuniceerd naar de 

gold bevelhebbers en anderzijds de terugkoppeling naar het terrein. 
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De netcentrische benadering en de ondersteuning van technologische applicaties tijdens het project 

in Nieuwpoort creëerde een belangrijke aanvulling op de traditionele hiërarchische informatiestroom. 

Het gebruik van de ad hoc commandokamer creëerde  een ‘horizontale’ informatiestroom op het ni-

veau van de silver bevelhebbers. Dit kwam tot stand doordat deze personen in dezelfde ruimte ope-

reerden en real time dezelfde beeld- en radio informatie deelden. Volgens Alberts (2001) schuilt hierin 

een belangrijke cognitieve winst die tot stand komt door een netcentrische informatie deling. Deze 

toegevoegde waarde werd  bevestigd door een silver bevelvoerder: “Het samenzitten met andere sil-

vers vond ik positief omdat je, ondanks de beperkingen toch, vrij rechtstreeks communicatie had met 

elkaar. Ook omdat je met andere disciplines samenzit, niet alleen politie maar ook andere veiligheids-

diensten en dat je daar ook informatie mee uitwisselt…. Bij andere events zit je met 5, 6, 7 silvers die 

allemaal op een verschillende locatie zitten dan moet je echt vertrouwen op de radiocommunicatie 

onderling en dat is natuurlijk het nadeel dat je elkaar fysiek niet ziet en ook niet zomaar een keer kan 

zeggen van, tussen de regels door van, wat denk je, eens vlug overleggen, dat verloopt allemaal via de 

radio en dan zit daar vertraging op.  (persoonlijke communicatie, PZ2). 

Verschillende medewerkers gaan op hetzelfde tijdstip aan de slag met dezelfde informatiebronnen 

(videobeelden aangevuld met radiocommunicatie vanuit het terrein). Deze gemeenschappelijke infor-

matieverwerking tijdens het beheer van het event resulteert in een collectieve voorstelling en beoor-

deling van diverse situaties. Een vaak gehoorde kritiek op de hiërarchische informatiedeling is dat de 

realiteit op het terrein tot verschillende percepties van de werkelijkheid leiden en medewerkers in het 

slechtste geval met verschillende scenario’s aan de slag gaan. Een respondent gaf aan dat deze net-

centrische opstelling in dat opzicht een belangrijke verbetering met zich meebracht: “Als je de link 

maakt met betogingen of met voetbalgerelateerde zaken dat het goldcommando meestal beschikt over 

beelddragers ofwel televisies ofwel camerabeelden die doorgestuurd worden, al dan niet door vaste 

camera’s of door de rago eventueel maar dat je daar als silver totaal geen zicht op hebt. Je zit meer op 

het terrein en je moet ook alles via radiofonische informatie bekomen.” (persoonlijke communicatie, 

PZ2). 

Een opmerking is dat de netcentrische benadering werd toegepast met respect voor de bestaande GSB 

informatie structuur. In dat opzicht zijn de mogelijkheden van een netcentrische benadering nog niet 

ten volle benut gezien de bevelhebbers op de diverse niveaus nog altijd vanuit een traditionele struc-

tuur opereerden. Dit komt doordat bestaande structuren tijd nodig hebben om zich aan te passen aan 

de toepassing van nieuwe technologieën. Dit brengt ons bij een belangrijke vaststelling dat innovatie 

ook inhoudt dat bestaande processen in vraag worden gesteld. Alleen in dat geval zal technologie en 

innovatie maximaal processen kunnen optimaliseren. 
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8. Aandachtspunten voor toekomstige triple helix projecten 

a) Projectmanagement 

Uit onze ervaring met dit pilootproject komt naar voor dat de impact van nieuwe technologie  op de 

informatieverwerking en -communicatie van politiediensten verre van mag worden onderschat. De 

intrede van innovatie leidt niet automatisch tot aangepaste werkprocessen. Het managen van innova-

tie moet vanuit deze optiek zeker en vast voldoende onder de aandacht worden gebracht. Wat we 

bijvoorbeeld vaststelden is dat door de netcentrische benadering de silver bevelvoerders evolueren 

naar een soort van informatiemanagers. Dit biedt een opportuniteit voor organisaties om de uitdaging 

aan te gaan om het beheer van incidenten en evenementen te ondersteunen met diverse informatie-

bronnen. Een nieuwe uitdaging die hiermee samengaat is het evalueren en interpreteren van deze 

bulk aan informatie samen met het selecteren van de juiste, accurate en de noodzakelijke informatie. 

Medewerkers moeten worden voorbereid om van ‘informatieoperators’ te evolueren naar ‘informa-

tiemanagers’ en zo in te schuiven in de netcentrische werkmethode. Vanuit een triple-helix samen-

werking kan hier alvast een antwoord op worden geformuleerd. Het samenspel van overheid, bedrij-

ven en kennisinstelling maakt dat de opgedane ervaringen kunnen worden vertaald naar aangepaste 

opleidings- en trainingssessies. Bij de invoering van nieuwe technologische toepassingen binnen de 

opstelling van het pilootproject moeten de bevelvoerders worden opgeleid over hoe deze innovatie 

inwerkt op de besluitvorming en het informatiemanagement. 

Een meerwaarde van deze triple helix aanpak is dat de inzet van nieuwe technologieën en in processen 

in heel concrete en reële situaties kan worden uitgetest en bestudeerd. Deze kruisbestuiving kan bij-

dragen tot oplossingen op ‘maat’ van de overheid vanuit de private bedrijven. Anderzijds zal het nood-

zakelijk zijn om duidelijke afspraken te maken met betrekking tot de aansprakelijkheid van de verschil-

lende partners die bijdragen aan innovatieprojecten. Bij het uitwerken van testcases is het noodzake-

lijk dat de verschillende partners vooraf duidelijke afspraken maken over wie welke verantwoordelijk-

heden neemt als het fout loopt. 

 

b) Wat hebben bedrijven en politie nu uit dit pilootproject geleerd? 

Invoegen getuigenis: Wat hebben bedrijven en politie nu uit dit pilootproject geleerd? 
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