Inleiding programma Sensing
" Het programma Sensing ontwikkelt, onderzoekt de
ontwikkelingen in sensortechnologie en de betekenis hiervan
voor het Korps Nationale Politie. Het programma doet (integraal)
onderzoek en brengt advies uit over de
toepassingsmogelijkheden en de consequenties hiervan voorde
samenleving en de politie."

Programma-manager sensing Korps Nationale noiitie
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De aanleiding van het Programma Sensing
Opkomst van sensoren gaat met exponentiele snelheid.
Opvattingen veranderen zoals politiek, bestuurlijke alsmede culturele
opvattingen. Dat heeft betekenis voor de 'zwaardmacht' van de
democratie.
Het gebruik en misbruik ervan houdt gelijke tred.
Gebruik spraak in telefoon neemt af terwijl tekst en beeld per telefoon
toeneemt.
Sensing is dus complex, niet (meer) te beheersen / controleren. Hiermee
moet de overheid / politie / samenleving mee leren omgaan.
Sensing is een zichzelf veranderende en vernieuwende dynamiek van
informatie deling. Het is niet langer een technisch vraagstuk maar een
informatie- c.q. positioneringsvraagstuk.

Welkom in de nieuwe wereld!
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Ontwikkelingen m.b.t. Sensing

Aansluiting op informatie gestuurde politie. Maar eerst komt het
organiseren informatieverwerving, -verwerking, -deling en -analyse.
Nieuwe verbindingen met de samenleving; veranderende
gedragingen van burgers. (Social Media en horizontalisering)
Nieuwe wereld dialogen zoals "Parijs / Brussel".
Wetgeving nog geen gelijke tred waarbij legitimiteit een separate
discussie is.Techniek kent een eigen dynamiek.
Aansluiten op R&D activiteiten kennisinstellingen (Triple Helix) en
internationale politie ontwikkelingen.
Beoordeling van situaties gaat naar near realtime.
2020 meer dan 90% van de data komt uit virtuele en fysieke
sensoren. Wat betekent dat voor de bedrijfsvoering van de politie.
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Het Operational Field Lab (OFL)
De politie wordt steeds meer afhankelijk van betrouwbare
en valide informatie c.q. data. Wat betekent dat voor „,„
de inrichting van de bedrijfsprocessen.
Innovatie als inzet; maar geen doel op zich!
Vraagstelling staat centraal. "Bodycams"
Welke innovatie hoort daarbij?
Ontwikkeling in de "kennisomgeving"; het OFL.
Samenwerken met de kennisomgeving The Hague
Security Delta.
Aan de hand van de Technical Readiness Levels.
Het eindprodukt; een business case voor de
lijnorganisatie.
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