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Persconferentie SHOTPROS – Campus Vesta 

Dinsdag 13 september 2022 

 

Mevrouw de minister, beste Annelies, 

Meneer de gedeputeerde, beste Jan, 

Dames en heren, 

 

Trainen en oefenen in reële omstandigheden komen niet 

enkel de veiligheid van onze hulpverleners ten goede.   

Onze hele gemeenschap vaart er wel bij.  Het belang van 

state-of-the-art opleidingscentra kan daarom onmogelijk 

overschat worden. Erin investeren is meer dan wijs, en daar 

ben ik het Antwerpse provinciebestuur en de vele andere 

partners buitengewoon erkentelijk voor.    

 

Maar de verwachtingen en ambities mogen en kunnen altijd 

scherper.  Zo willen we dat in het netwerk van 

opleidingsinstituten die ons land telt, Campus Vesta blijvend zal 

bijdragen tot een stevig ver-netwerkte,  

civiele veiligheidsstructuur en –cultuur.  Dit vraagt niet 

enkel investeringen.  
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Dit vraagt ook oog en oor hebben voor nieuwe 

samenwerkingen, voor innovatieve en pionierende 

projecten. Daar hoort bij: over de grenzen heen kijken en 

goed samenwerken.   

 

De politiepartners hebben deze boodschap zeer goed 

begrepen.  Ook voor onze hulpdiensten worden de crisissen 

en de uitdagingen steeds talrijker en complexer.   

De agressiecijfers tegenover hulpverleners stijgen jaar na 

jaar, en alsof dat nog niet volstaat: de feiten worden almaar 

driester en de gevolgen navenant ernstiger.  

Verder neemt ook het aantal nieuwe, gecompliceerde 

fenomenen waarmee onze politiemensen geconfronteerd 

worden, sterk toe.  Het gaat o.m. om multi-problematieken 

zoals omzichtig en met zorg voor eigen veiligheid omgaan met 

het onvoorspelbare soms ronduit gewelddadige gedrag van 

personen met een verslaving, een geestesziekte of een delier.  
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Communicatieproblemen, misverstanden, spanningen en 

frustraties die kunnen escaleren in een zeer diverse, meer 

gepolariseerde samenleving maken de context zo mogelijk 

nog complexer. En dan zwijg ik nog over de gevolgen van 

mogelijk toxisch misbruik van sociale media. 

De problemen en uitdagingen beperken zich niet tot Vlaanderen 

en België.  Andere Europese landen worden er evenzeer mee 

geconfronteerd.   

 

Het stemt dankbaar en enigermate gerust dat de Europese 

Unie en vele andere Europese partners krachten en middelen 

bundelden voor het SHOTPROS-project. Dit zorgt immers voor 

een indrukwekkende schaalvergroting op het terrein. In cijfers: 

in 2019 startte het project met 6 Law Enforcement Agencies, 

samen goed voor 250.000 agenten die instaan voor de 

veiligheid van maar liefst 60 miljoen Europese burgers.  
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Nu, 3,5 jaar later, brengt de SHOTPROS-conferentie 18 Law 

Enforcement Agencies bijeen die samen 825.000 agenten 

inzetten voor de veiligheid van 230 miljoen burgers. Dit zijn 

indrukwekkende resultaten.  

 

De mogelijkheden van VR-leren zijn dat evenzeer. 

 

VR-leren past ontegensprekelijk in de immer toenemende 

digitalisering van onze wereld, van ons onderwijs, van 

opleidingen en trainen.  

 

VR-leren is zowel een product als een nieuwe tool van 

digitalisering.  Hoe waardevol ook als aanvulling, VR-training 

kan en zal de meer klassieke opleiding voor onze hulpdiensten 

nooit vervangen. Dat is ook niet de bedoeling.  

 

Dankbaar, blij en tevreden ben ik over rol van Campus Vesta. 

Andermaal is ‘onze’ Campus Vesta als enig –in alle betekenissen 

van het woord- Belgische opleidingscentrum betrokken bij het 

SHOTPROS-project.  
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Andermaal geeft Campus Vesta blijk van doorzicht in kansen 

voor toekomst evenals van de moed, visie, inzet en het 

doorzettingsvermogen om ze ook te grijpen en waar te 

maken. Daar vaart iedereen wel bij. 

Campus Vesta bouwt bovendien verder op zijn elan. Zo beschikt 

Campus Vesta al enige tijd over een nagebouwd drugslabo.  

Deze reële oefensite zou nu aangevuld kunnen worden met een 

VR-simulatie. Zo kan Campus Vesta geïnteresseerde 

politiemensen nóg beter voorbereiden op de schrikbarende 

risico’s en gevaren bij het betreden van zo’n lab, maar 

evenzeer op het vrijwaren van sporen en bewijsmateriaal. Want 

zonder overtuigend bewijs, zijn alle inspanningen helaas 

vergeefs. 

 

SHOTPROS richt zich nu in eerste plaats op VR-toepassingen 

voor politie. Ik droom al luidop van een uitbreiding naar 

brandweer en medische hulpverleners, en wie weet zelfs 

naar andere veiligheidsactoren zoals gemeenschapswachten, 

stewards, private security. 
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De opdracht is duidelijk: Campus Vesta, maak een succes van 

deze nieuwe stap, blijf leren uit goede praktijken in binnen- en 

buitenland, blijf hier en elders samenwerken met binnen - en 

buitenlandse partners.  En wees ervan overtuigd dat wij wat u 

doet met belangstelling blijven volgen en ondersteunen.  

 

 

 

   

 


