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Beter uit de bak

INHOUD

Jeugdreclassering, forensische zorg en justitiële jeugdinrichting (JJI) Teylingereind werken
samen aan het terugdringen van recidive. Zo vroeg mogelijk starten therapeuten in de JJI
met multidimensionele familietherapie. Na detentie gaat dezelfde therapeut door met de
behandeling. ‘Dat werkt: de vertrouwensband is er al.’
De kans dat jongens die vastzitten in Teylingereind
recidiveren, is groot. Wat doen jullie eraan om te voor
komen dat ze na detentie opnieuw de fout ingaan?
Marleen: ‘Als jongeren in voorlopige hechtenis gaan, gaan
we vanuit jeugdreclassering met ze in gesprek. Ik probeer in
kaart te brengen wat er mis ging en wat er moet gebeuren
om recidive te voorkomen. Als de rechter mijn advies
voor een bepaalde behandeling overneemt, dan moet
het ook gebeuren. Wij stellen de kaders, maar zijn zelf
geen behandelaar.’
Henno: ‘Voor multidimensionele familietherapie (MDFT)
komt een jongere bij Marjolein of bij mij terecht. Als in het
vonnis staat dat een jongere die behandeling moet krijgen,
dan krijgt hij voorrang bij Het Palmhuis. Marleen geeft de
jongere een zetje: kom op, meedoen!’
Marleen: ‘In de Justitiële Jeugdinrichting (JJI) kun je prima
motiveren. Jongeren zeggen sneller ‘ja’, omdat ze denken dat
ze daarmee eerder vrij komen. Natuurlijk hopen we dat ze op
een gegeven moment ook intrinsiek gemotiveerd zijn om
lees verder >>
mee te werken aan een behandeling.’
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Marleen van der Vliet (jeugdreclasseerder van Jeugdbescherming
West), Marjolein Brouwer (therapeut van JJI Teylingereind) en
Henno Verdam (therapeut en supervisor bij Het Palmhuis,
forensische jeugdpsychiatrie).

Voorpagina
Mail de redactie

MULTIDIMENSIONELE FAMILIETHERAPIE

INHOUD

Sinds 2015 kregen 108 jongeren gezinsgerichte therapie in
Teylingereind, waarvan 50 de behandeling na detentie
voortzetten met dezelfde therapeut. De therapie kent drie
fases: een kennismakingsfase, een fase van gedragsveran
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Samen recidive
voorkomen
>>

dering en een consolidatiefase. Er wordt niet alleen naar de
jongere zelf gekeken, maar ook naar de ouders, het gezin en
het netwerk van school en werk. ‘Het gezin is belangrijk’,
zegt therapeut Marjolein. ‘Stel dat een jongere, afgekickt
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van de alcohol, na zijn detentie trots naar huis gaat en het
eerste wat zijn vader zegt is: “Wat, geen biertje? Mietje.
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Hier, neem een pilsje!”’

Beslag op illegaal kapitaal
>>
KLAAR VOOR DE TEST

Op welk moment start de multidimensionele familietherapie?
Marjolein: ‘Zo vroeg mogelijk. Jongens voelen zich ellendig
als ze net vastzitten, er is een gevoel van crisis. Op dat
moment is er de wil om te veranderen en kunnen wij
contact maken.’
Henno: ‘Als een jongere vastzit, dan is er een probleem – dat
valt niet te ontkennen. Wij maken gebruik van de pijn en de
spijt die een jongere voelt als hij net in de gevangenis zit. Op
zo’n moment ziet hij in dat het anders moet. Niet alleen voor
hemzelf en zijn eigen toekomst, maar ook voor zijn ouders
en zijn omgeving.’
Hoe werkt gezinsgerichte therapie in de praktijk?
Henno: ‘Neem het voorbeeld van een zestienjarige jongen,

die meerdere gewapende overvallen had gepleegd. Tijdens
de MDFT sprak zijn moeder haar pijn daarover uit. De jongen
zag zijn moeder huilen. Het verdriet kwam binnen; hij schrok
wakker. Voor het eerst sinds lange tijd was hij vrij van canna
bis. Daarna vertelde de jongen wat hem zelf dwarszat: hij
had er last van dat zijn moeder sinds de echtscheiding nega
tief sprak over zijn vader. Veel delicten komen voort uit pijn
of uit wanhoop. We proberen bestaande patronen tussen
gezinsleden te doorbreken. Als familieleden het gewend zijn
om weg te lopen als het lastig wordt, dan laten we ze hier
binnen ervaren hoe het is om wel degelijk te praten over
moeilijke onderwerpen. Normaal gesproken kreeg de jongen
een tirade van zijn vader. Nu hoorde hij: “Ik houd van je en ik
lees verder >>
wil dat je normaal doet.”’
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‘Dezelfde therapeut die
de jongen binnen begeleidt,
gaat daarmee door na detentie’
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Wat maakt dat jullie aanpak werkt?
Marjolein: ‘De therapeut die de behandeling in Teylingereind
begint, zet deze voort nadat de jongere de inrichting verlaat.
Als ik later op huisbezoek ga, ben ik al deelgenoot. Ik hoor
erbij, want ik heb gezien hoe de moeder huilde en hoeveel
indruk dat maakte. Het zou niet werken als een andere
therapeut het zou overnemen, want die moet weer opnieuw
een vertrouwensband opbouwen.’
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JUSTITIËLE JEUGDINRICHTING TEYLINGEREIND
Zo’n 90 jongens tussen de 12 en 23 jaar zitten in Sassenheim
in voorlopige hechtenis, zitten hun detentiestraf uit, worden
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behandeld vanwege de PIJ-maatregel (jeugd-tbs) of worden
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gedurende zeven weken geobserveerd. 70 procent is kort
verblijver: dat betekent dat ze 14 dagen tot 3 maanden vast

Niet wisselen van therapeut: klinkt logisch. Wat is ervoor
nodig om dit mogelijk te maken?
Henno: ‘Vroeger was Teylingereind een geïsoleerde instel
ling. Nu staat de directeur toe dat ik, als externe partij, in de
keuken mag kijken. Je hebt de wil van managers nodig.’
Marjolein: ‘Daarnaast moeten praktische zaken goed
geregeld zijn. Ik ben in dienst van Teylingereind. Zodra een
jongen vrijkomt, word ik gedetacheerd bij Het Palmhuis om
de behandeling te kunnen voorzetten. Stel dat er door admi
nistratieve rompslomp een gat tussen twee afspraken zou
zitten, dat zou niet fijn zijn. Gelukkig loopt dat hier soepel.’
Marleen: ‘Verder zitten we niet in elkaars vaarwater, maar
vullen we elkaar aan.’
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zitten. Vaak is er sprake van psychiatrie en complexe gezins
situaties. In de jeugdinrichting werken 220 medewerkers.
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En wat als jullie een jongere na al die moeite toch terug
zien op Teylingereind?
Henno: ‘Elke keer als een jongere terugkomt omdat hij toch
weer de fout in is gegaan, is dat een teleurstelling.’
Marjolein: ‘Soms loopt het ook goed af. Zo zag ik een jongen
twee jaar na zijn detentie terug. Hij loopt nu stage binnen
Teylingereind.’ ●
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‘Ik blijf af van bevoegdheden,
maar word wel aangesproken’
In deze rubriek laten kritische buitenstaan
ders hun licht schijnen op de strafrechtketen.
Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht,
sloot een tabakszaak op basis van straf
rechtelijk onderzoek.
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JAN VAN ZANEN

‘De strafrechtketen is een ketting: als één kraaltje niet goed
functioneert, dondert het hele zootje in elkaar. Daarom is
een goed afgestemd proces zo belangrijk. Als er iets gebeurt
wat niet door de beugel kan, verwacht de maatschappij dat
er wordt opgetreden. Voor een burgemeester is het frustre
rend als die schakels in het proces niet goed op elkaar zijn
afgestemd. Als ik bijvoorbeeld niet weet dat iemand is
vrijgelaten, terwijl aan de slachtoffers beloofd is dat zij op de
hoogte worden gesteld. Ik blijf af van de bevoegdheden van
ketenpartners, maar ik word wel aangesproken op het geheel
als het niet goed gaat.
Aan de andere kant: de schakels van de ketting kunnen
elkaar ook versterken. De sluiting van een tabakszaak in
Utrecht illustreert hoe de keten in elkaar ingrijpt. Uit de
bevindingen van een strafrechtelijk onderzoek bleek dat in

BETER UIT DE BAK

Sinds 2014 is Jan van Zanen
burgemeester van Utrecht.
Daarnaast is hij voorzitter van
de Vereniging Nederlandse
Gemeenten. In het verleden was
hij burgemeester van Amstel
veen (2005-2013) en partijvoor
zitter van de VVD (2003-2008).
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deze zaak gokactiviteiten plaatsvonden. Er was een verdachte
met 45 duizend euro op zak en een beslaglegging op com
puters, een bankrekening, vastgoed en auto’s ter waarde van
een miljoen euro. Vanwege het gevaar voor de openbare
orde heb ik het pand gesloten. Dit besluit is dus in hoofdzaak
gebaseerd op een strafrechtelijk onderzoek. Ik moet er dan
ook op kunnen vertrouwen dat zo’n onderzoek goed en
zorgvuldig is. De voorzieningenrechter heeft hierna moeten
afwegen of die sluiting terecht was. Dit was inderdaad het
geval. Het komt vaker voor dat ik mijn besluiten baseer
op informatie van politie en OM. Ik moet op de juistheid
daarvan vertrouwen, anders sta ik met lege handen.’
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Taskforce breekt in
Geen werk, maar toch leven als God in Frankrijk. In een zwaar beveiligde villa. Taskforce
Brabant Zeeland wil zicht krijgen op onverklaarbaar vermogen en illegaal verkregen kapitaal
afpakken. Deze geanonimiseerde casus laat zien hoe overheidsinstanties samenwerken aan
de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
Het vrijstaande huis heeft kogelvrij glas, een gepantserde
voordeur en bewegingssensoren op de oprit. Voor de deur
staan twee luxe auto’s. Er komt veel bezoek, vaak staan er
auto’s met buitenlandse kentekens. De eigenaar zelf trekt er
’s nachts op uit. Soms zit de man te praten op een afgelegen
bankje. De man, zijn vrouw en hun zoon leven als God in
Frankrijk. Ze dragen dure merkkleding en winkelen veel.
Waar zouden ze dat van doen? Ze lijken niet te werken.
Buurtgenoten vragen zich af waarom ze zoveel beveiliging
nodig hebben.

bewoning. De overheidsinstanties gaan na wat ieder aan
informatie heeft over het gezin en het pand. Dat blijkt
genoeg om er een zaak van te maken van het Regionaal
Informatie en Expertise Centrum (RIEC). De Taskforce
Brabant Zeeland gaat ermee aan de slag. De samen
werkingspartners willen zicht krijgen op het onverklaarbare
vermogen en dat – voor zover het onrechtmatig verkregen
is – ontnemen. Verder willen ze het echtpaar zo mogelijk
publiekelijk aanpakken om de status van onaantastbaarheid
te doorbreken.

Ook gemeente en politie vinden het vreemd. In het lokale
informatieoverleg van gemeente, politie, Openbaar Ministerie
en de Belastingdienst komt aan de orde dat er mogelijk
sprake is van onverklaarbaar vermogen en onrechtmatige

Onder de radar
Geruchten wijzen in de richting van witwassen, drugs en
andere zware criminaliteit, maar keiharde feiten ontbreken.
De man komt in vele mutaties voor, maar was zelf nooit
onderwerp van onderzoek. Is zijn betrokkenheid niet genoeg
geweest of slaagt hij er in om onder de radar te blijven? Hij
komt wel voor in rechercheonderzoeken naar georganiseer
de hennepteelt, witwassen in de vastgoedwereld en de pro
lees verder >>
ductie van synthetische drugs.

Geruchten wijzen in
de richting van witwassen
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a ankoop van het nieuwe huis leent hij nog een paar ton.
Maar dan is hij er nog niet, want hij laat het bestaande huis
afbreken en zet er een nieuw huis neer. De bouwkosten
bedragen een miljoen. Uit de aangifte inkomstenbelasting
noch uit andere stukken blijkt waar dat geld vandaan komt.
Hoe de man er toch in is geslaagd een flinke hypotheek te
krijgen, wordt verklaarbaar bij bestudering van de omzet
cijfers van zijn bedrijf. Vlak voor de aankoop van de woning
stijgt de omzet ineens naar meer dan het dubbele. Na de
bouw van het nieuwe huis keldert de omzet weer. Op papier.

Officieel woont de man in Spanje. Zijn vrouw is wel op het
adres ingeschreven en heeft volgens de Kamer van Koop
handel een kapsalon. Aan de Belastingdienst geeft zij een zeer
laag gemiddelde jaaromzet op. De man heeft een eenmans
zaak in bouwmaterialen met een omzet die niet onwaar
schijnlijk is, maar die luxe niet mogelijk maakt. Verder is er
geen inkomen, tenminste niet op papier. In Spanje heeft de
man geen bezittingen. De vrouw betaalt de hypotheekrente.
Huis van een miljoen
De vrouw trekt de hypotheekrente af van de winst uit haar
kapsalon, zodat zij een negatief inkomen overhoudt. Ze
heeft dan ook recht op zorgtoeslag. Als de man een paar jaar
eerder de woning koopt, althans de woning die dan op het
perceel staat, heeft hij zijn vorige huis nog niet verkocht.
Daarop rust nog een paar ton hypotheekschuld. Voor de

Daarnaast richt het onderzoek zich op het gebruik van
paspoort en rijbewijs. Bij de aanvraag van een nieuw
paspoort geeft de man een Spaans woonadres op. Als hij een
maand later een nieuw rijbewijs nodig heeft, geeft hij op dat
hij geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. Nederlanders die
in een ander land binnen de Europese Unie wonen, kunnen
hun rijbewijs niet in Nederland vernieuwen. Ze moeten dat
doen in het land waar ze wonen. Wie geen vaste woon- of
verblijfplaats heeft, kan zich echter wenden tot de gemeente
waar hij het laatst ingeschreven stond. Van die mogelijkheid
maakt de man gebruik.
Inval in de woning
De overheid besluit een inval in de woning te doen.
Tientallen medewerkers van politie, OM en de Belasting
dienst verzamelen zich in alle vroegte op het politiebureau.
lees verder >>
Het is bekend dat het huis zwaar beveiligd is.
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Het afpakteam stuit
op tassen vol xtc-pillen

gewoond, schrijft de gemeente hem in, tot ongenoegen van
de man. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) verklaart
zijn rijbewijs ongeldig, omdat hij ten onrechte heeft vermeld
geen vaste woon-of verblijfplaats te hebben.

Het afpakteam besluit om eerst gewoon aan te bellen. De
spanning is groot. Wordt er open gedaan of niet? De man
doet na één keer aanbellen open. Tot verbazing van de team
leden lijkt hij opgelucht te zijn dat het afpakteam voor de
deur staat.
Het echtpaar wordt aangehouden op verdenking van wit
wassen. De politie zorgt ervoor dat hun zoon wordt onder
gebracht bij familie. Er gaat een melding naar Jeugdzorg. Bij
het doorzoeken van de woning vindt het team vuurwapens,
waaronder een schietpen: een balpen waarmee je een kogel
kunt afvuren. Verder ligt er munitie, een stroomstootwapen,
boksbeugels, een kogelvrij vest, geldtelmachines en ver
boden stoorzenders. De inrichting is luxueus. In een kluis ligt
een vermogen aan contant geld. Het team stuit in de garage
op plastic tassen vol xtc-pillen. De goederen worden in
beslag genomen, evenals delen van de administratie.
Met de inventarisatie en taxatie is het team een groot deel
van de dag bezig. Nadat de politie haar bevindingen heeft
gerapporteerd aan de burgemeester besluit deze de woning te
sluiten, vanwege de aanwezigheid van verdovende middelen.
Als blijkt dat de man de afgelopen jaren niet in Spanje heeft

Strafvervolging
De politie maakt proces-verbaal op. Witwassen, overtreding
van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet en valsheid in
geschrifte. Dat laatste niet alleen vanwege de rijbewijsaan
vraag. Ook de loonbelastingverklaringen zijn onjuist ingevuld.
Het witwasonderzoek behelst een bedrag van meer dan een
miljoen euro. Het OM stelt strafvervolging in. De Belasting
dienst berekent wat het inkomen van de man moet zijn
geweest. Op basis daarvan legt de Belastingdienst hem over
de afgelopen vijf jaren navorderingsaanslagen op van een half
miljoen euro. De bank beëindigt de hypothecaire lening.
De doelen van de Taskforce zijn grotendeels bereikt. Op het
onverklaarbare vermogen is nu zicht en het onrechtmatig ver
kregen deel wordt afgepakt. De man is waar mogelijk publie
kelijk aangepakt en buurtbewoners zien dat hij niet wegkomt
met het illegaal verkrijgen van kapitaal. Tijdens een evaluatie
stellen de partners vast dat de integrale aanpak de informatie
positie van ieder overheidsorgaan afzonderlijk heeft versterkt.
Ook heeft het gezamenlijke optreden ervoor gezorgd dat er
sneller is doorgepakt. ●
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‘De geest is uit de fles’

INHOUD

Caspar Hermans, programmadirecteur Taskforce Brabant Zeeland, werd in 2013 aangesteld
om zware criminaliteit te bestrijden. Hoe pakt hij dat aan in deze provincies, waar onder- en
bovenwereld nauw met elkaar zijn verbonden?
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‘Deze casus illustreert wat ons allemaal dwarszit: onaantast
bare figuren die een kasteel bouwen in hun dorp, pronken
met uiterlijk vertoon en ook nog zodanig van het systeem
gebruik maken dat ze zorgtoeslag ontvangen’, zegt Caspar
Hermans, programmadirecteur Taskforce Brabant Zeeland.
In 2013 werd hij aangesteld om zware criminaliteit te
bestrijden, en dan met name rondom hennep, harddrugs en
criminele motorbendes. Waar strafrechtelijk onderzoek al
gauw twee jaar duurt en gevangenisstraffen relatief kort zijn,
probeert de Taskforce criminelen publiekelijk aan te pakken.
Caspar: ‘Waarmee doe je een crimineel het meest pijn? Als je
aan auto’s, sieraden en geld komt, aan zijn status.’

TASKFORCE BREEKT IN
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Ingrijpen bij verdenking
De overheid moet volgens de programmadirecteur slag
vaardiger worden. ‘Er is een traagheid in het systeem geslo
pen, er zijn praatcircuits ontstaan. Terwijl er in het handelen
van criminelen wél dynamiek zit. Op het ene moment gebrui
ken ze belwinkels voor het witwassen van geld, even later
lees verder >>
doen ze dat via administratieve kantoortjes.’
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Bijna dagelijks vindt
er een actie plaats

RESULTATEN TASKFORCE BRABANT ZEELAND
IN 2015:

INHOUD

• 119 lopende en afgedane onderzoeken naar criminele

BETER UIT DE BAK

samenwerkingsverbanden

Caspar probeert de dynamiek terug te brengen in de
overheid, door te kijken waar interventiekansen liggen
en partners in stelling te brengen om die actie ook daad
werkelijk te nemen. ‘We beginnen klein: we grijpen in zodra
er een verdenking op iemand rust.’

• 36,5 miljoen euro is de waarde van het afgepakte vermogen
• 275 fiscale aanslagen zijn er verstuurd naar windhappers en
criminele ondernemers
• 259 sluitingen op grond van artikel 13b Opiumwet
• > 70 aangepakte growshops
• > 25 hennepstekkerijen aangepakt

Vroeger werden er na lang onderzoek twee bendes per jaar
opgerold. ‘Dat maakt geen indruk, als je weet dat het er
honderd zijn.’ Nu intervenieert de Taskforce op onvoorspel
bare momenten. De afgelopen drie jaar vond er bijna dage
lijks een actie plaats. Strafrechtelijke interventies namen toe,
evenals fiscale en bestuursrechtelijke interventies, zoals het
toepassen van de Wet Bibob of het sluiten van panden op
grond van de Opiumwet. ‘De geest is uit de fles bij de voor
hoede van professionals. Herhaaldelijk interveniëren is
vervelend voor criminelen, we hopen dan ook dat ze hun
activiteiten staken of hun biezen pakken.’ Caspar heeft de
indruk dat dat lukt. ‘België, Duitsland en aangrenzende
provincies klagen dat bij hen de druk is toegenomen.’
Misstanden melden
Toch heeft de Taskforce haar doel nog lang niet bereikt. ‘De
organisatie moet nog sneller worden, we moeten criminelen
nog dichter op de huid zitten.’ Ook kan de maatschappelijke
weerbaarheid van bepaalde branches beter. Toen de Taskforce

• 3000 meldingen bij Meld Misdaad Anoniem, vooral van
hennep en harddrugs. Gevolg > 250 aanhoudingen
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de autoverhuurbranche onder de loep nam, bleek het clientèle
voornamelijk te bestaan uit criminelen die cash afrekenen.
De Taskforce gaat afspraken maken met de Bovag. ‘Als over
heid willen we laten zien dat we een serieuze partner zijn.’
Tot slot kan het vertrouwen dat burgers in ons hebben,
nog aan kracht winnen. ‘We investeren om mensen beter
te informeren over de wereld achter georganiseerde crimina
liteit, zodat zij zich bewust worden van de risico’s en bereid
zijn om zelf een rol te spelen in de aanpak. De overheid heeft
de ogen en oren van burgers nodig in de aanpak van de
criminele industrie. We hopen dat mensen zich vrij voelen
om misstanden te melden.’ ●
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ONDERTUSSEN IN HET LAND

INHOUD

Eerste slachtoffers testen
Ketenslachtofferportaal

BETER UIT DE BAK

Samen recidive
voorkomen
>>

Half september 2016 ging het Ketenslachtofferportaal online. Gedurende drie maanden testen
250 slachtoffers het portaal van politie, OM, Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds
Geweldsmisdrijven en CJIB. Drie vragen over de besloten proeftuin aan Saskia Hartevelt,
projectleider Ketenslachtofferportaal.
1. Wat hebben slachtoffers aan
het Ketenslachtofferportaal?
‘Nu worden slachtoffers per brief of monde
ling geïnformeerd over hun zaak, telkens
door een andere ketenpartner. In het keten
portaal kunnen ze digitaal volgen bij welke
instantie hun strafzaak ligt, wat de status is
en hoe het totale strafproces eruit ziet. Er
staat algemene informatie over onderdelen
van het proces en uitleg over lastige begrip
pen. Slachtoffers kunnen dus op één plek
inloggen om informatie te krijgen van
verschillende instanties.’
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Saskia Hartevelt: ‘Slachtoffers loggen straks op één plek in voor informatie van
verschillende instanties.’
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lees verder >>

‘We testen of de
presentatie, met updates
in een tijdlijn, helder is’

SLACHTOFFERHULP

INHOUD

Hoeveel slachtoffers zijn er eigenlijk? Deze grafiek laat
zien hoeveel intakes Slachtofferhulp Nederland jaarlijks
verricht en hoe deze mensen bij Slachtofferhulp Nederland
terechtkwamen.
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2. Waarom is dit een mooi voorbeeld van
goede ketensamenwerking?
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ZELFMELDERS

‘Alle ketenpartners waren al aan het denken over digitalise
ring of waren al gestart met de ontwikkeling van een eigen
portaal en digitale dienstverlening. Maar allen vanuit een
ander perspectief en soms een andere klantgroep. In 2014
was het moment daar om samen te bekijken hoe een
ketenbreed portaal voor slachtoffers eruit zou moeten zien.
Dat men er individueel al mee bezig was, versnelde het
denken. Aan de andere kant hadden we te maken met vijf
verschillende bestuurlijke agenda’s, dienstverlenings
processen en ICT-landschappen. Het was een boeiend proces
om het eens te worden over functionele eisen, afspraken
te maken over welke data getoond worden en het een en
ander ook daadwerkelijk te kunnen en mogen ontsluiten,
vanwege privacywetgeving.’

VANUIT POLITIE

VANUIT ZSM/OVERIG
BRON: STRAFRECHTKETENMONITOR

3. Wat testen jullie tijdens de proefperiode
van drie maanden?
‘We gaan kijken of het ketenportaal aanspreekt: zijn
slachtoffers blij met de dienstverlening? Heeft het keten
breed aanbieden van informatie meerwaarde en is de
presentatie helder: integraal in één overzicht, met updates
in een tijdlijn. We analyseren het clickgedrag en houden bij
welke vragen de helpdesk van Slachtofferhulp Nederland
krijgt. Het evaluatierapport vormt de basis voor de volgende
fase van dit project.’ ●

12/16

Samen recidive
voorkomen
>>

236.900

150.000
100.000

BETER UIT DE BAK

Burgemeester
Jan van Zanen
>>
TASKFORCE BREEKT IN

Beslag op illegaal kapitaal
>>
KLAAR VOOR DE TEST

Digitaal slachtoffer
ketenportaal
>>
MASTERCLASS OPSPORING

Een echte zaak oplossen
>>

Voorpagina
Mail de redactie

DEEL VIA SOCIAL MEDIA

Wedstrijdje opsporen
Bloedsporen terugvinden en details onthouden. Tijdens de Masterclass Opsporing
moesten deelnemers een echte zaak oplossen. Een idee van het Q-team, drie politie
medewerkers uit Oost-Nederland die zijn vrijgemaakt om te werken aan innovatie en
verbetering van de opsporing.
Nieuwe, complexe vormen van criminaliteit vragen om ande
re, innovatieve opsporingsmethoden. Sinds de overgang
naar een landelijke politieorganisatie staan de interne cul
tuur en het vakmanschap ter discussie. Ook is er een groei
end besef dat interventie in strafzaken op de langere termijn
duurzaam moet zijn. Het zijn de drie belangrijkste factoren
van kwaliteitsverbetering waar het Q-team zich op richt. Het
team bestaat uit drie medewerkers van de politie die zijn vrij
gemaakt om de opsporing te verbeteren. Zo bedachten zij
een interactieve Masterclass Opsporing, die zij samen met
een aantal andere enthousiaste medewerkers binnen Opspo
ring organiseerden.

In teams gingen de deelnemers aan de slag met een echte zaak.

Train je geheugen
Kun je bloedsporen terugvinden nadat ze zijn uitgewist?
Hoe train je je geheugen op het onthouden van ogenschijn
lijk onbelangrijke details? En wat weten we van criminele
netwerken binnen de gevangenis? Tijdens de masterclass
staat een opsporingszaak centraal. In een korte film wordt
lees verder >>
de casus geïntroduceerd, daarna gaan de
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‘Het competitieve
element sloeg aan’

INHOUD
BETER UIT DE BAK
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 eelnemers in teams aan de slag om de zaak tot op de bodem
d
uit te zoeken. In drie workshopsrondes maken ze kennis met
de vele facetten van het opsporingsvak, waarbij ze en passent
informatie krijgen over de zaak die ze moeten oplossen.

DE MENING VAN

Burgemeester
Jan van Zanen
>>

Criminaliteit in de gevangenis
Jeroen Hammer, Operationeel Specialist bij de politie in de
eenheid Oost-Nederland en lid van het Q-Team, was een
van de organisatoren van de eerste masterclass. Hij zag
bijzondere samenwerkingsverbanden ontstaan tussen
teamleden die elkaar nog niet kenden. Ook kregen sommige
workshops navolging. Zo bezochten politieteams een gevan
genis om meer te weten te komen over hoe criminaliteit
georganiseerd blijft achter de tralies.
‘Sinds we zijn overgegaan naar een landelijke politieorgani
satie zijn de vakdagen komen te vervallen. Die hadden vaak
een congres-achtig karakter, je mocht blij zijn als aanwezigen
er na de lunch nog waren’, vertelt Jeroen. Het Q-team besloot
dat anders aan te pakken. Ze bedachten een masterclass met
een competitief element. Het winnende scenario moest goed
en waarheidsgetrouw zijn uitgewerkt. Jeroen: ‘Dat competi
tieve element sloeg aan, deelnemers raakten zo enthousiast
dat ze extra tijd namen om hun scenario te presenteren.’

TASKFORCE BREEKT IN

Beslag op illegaal kapitaal
>>

FILMPJE
Bekijk het filmpje voor een impressie van de eerste Master
class Opsporing.

KLAAR VOOR DE TEST

Digitaal slachtoffer
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>>
MASTERCLASS OPSPORING

Masterclasses buiten de politie
Binnen de eenheid Oost-Nederland is de vakdag nu een
aantal keer georganiseerd, en ook andere eenheden namen
het concept over. Er ligt zelfs een voorstel om het format van
de Masterclass Opsporing aan te bieden aan betrokkenen
buiten de politie, zodat er meer inzicht in en begrip voor het
opsporingsvak ontstaat. ●

Een echte zaak oplossen
>>
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Wat vonden deelnemers van de masterclass?
Lees snel verder >>
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Samen speuren
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Twee deelnemers en een workshopleider over de Masterclass Opsporing.
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DEELNEMER 1

‘Met forensisch licht vond ik sporen op textiel’
Joris de Jonge, operationeel
specialist recherche
Oost-Nederland:
‘Tijdens de opening van de
dag werd ons gevraagd onze
mobiel uit te zetten. Toen er
toch een telefoon afging,
reageerden mensen in de
zaal geïrriteerd. Degene die
werd gebeld, had piketdienst
en kreeg een melding van een opsporingszaak. Wat bleek:
het was onderdeel van de masterclass, de casus die die dag
centraal stond. We werden ingedeeld in teams en kregen de
opdracht om samen aan de slag te gaan met de opsporing
van deze zaak. Ieder mocht drie workshops kiezen waarin we
informatie zouden krijgen. Ik woonde een workshop bij over
forensisch licht, waarmee je sporen kunt vinden op textiel. In
mijn werk doe ik dat onderzoek niet zelf, maar het is goed
om te weten wat er mogelijk is in ons vak. Na de drie

workshoprondes legden we alle informatie en tips bij elkaar
om een scenario te bedenken. Dat leverde goede discussies
op. Deze manier van werken stimuleert om samen tot een
oplossing te komen.’
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DEELNEMER 2

‘Beter willen zijn dan de ander is juist goed’
Maarten Smidts, adviseur
directoraat-generaal politie bij
het ministerie van VenJ:
‘Omdat ik bij het ministerie
op het politiedossier werk,
vind ik het belangrijk om
voeling te houden met de
politieorganisatie. Professio
nele ontwikkeling is belang
rijk voor de politie, helemaal
in de dynamiek van deze tijd. Een masterclass wordt al
gauw overdreven gevonden, een beetje dikdoenerij.
Maar deze manier van kennis delen en leren is lees verder >>
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praktijkgericht, en sluit dus goed aan bij de leerbehoefte van
politieprofessionals. Gaandeweg ontstond er een positieve
energie. Het competitieve element droeg daaraan bij. Het
beter willen doen dan de ander, op een gezonde manier, is
juist goed. Het gaat er om dat je constant je vak wilt verbete
ren. Dat mag wat mij betreft veel meer benadrukt worden.
Landelijk zijn er verschillende initiatieven om de cultuur en
de vakinhoudelijke kwaliteit binnen de politie te verbeteren.
Maar er kan nog meer gebruik gemaakt worden van de
kracht van de nationale politie, de initiatieven zijn versnip
perd. Ik hoop dat regio Oost de boer op gaat met deze
masterclass, het biedt grote kansen op nationaal niveau.’’

DE WORKSHOPLEIDER

‘De interpretatie van verwondingen is belangrijk’

v erwondingen, maar de
interpretatie is minstens zo
belangrijk. Hoe diep is de
snijwond in de hals? Wat had
er kunnen gebeuren als de
snijwond dieper was
geweest? Dat kan van
invloed zijn op de aanklacht:
mishandeling of poging tot
doodslag. Het is belangrijk
dat wij als forensisch artsen samenwerken met de politie.
Ieder heeft zijn eigen inbreng. Wat mij betreft betekent
dat ook dat je een beetje op elkaar let. De aanblik op een
plaats delict is niet altijd prettig. Soms moet ik me ook
even terugtrekken. Dat is normaal, het is niet iets om je voor
te schamen.’●

Jacquo van Remmen, forensisch arts, gaf tijdens de masterclass
een workshop: ‘Na algemene uitleg over het vak van forensi
sche artsen ben ik ingegaan op de casus. Ik heb de lijkschouw
en de letselinterpretatie van het slachtoffer gedaan. De
forensisch arts geeft een feitelijke beschrijving van de
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