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Handreiking uitrol VFNT
In overleg met het Programma Aanpak Cybercrime (PAC) is deze korte
handreiking voor de mogelijke uitrol en implementatie van de pilot Virtuele
Flexibele Netwerk Teams (VFNT) opgesteld. De resultaten en producten van de
pilot, de ontwikkeling van een nieuwe werkwijze in de opsporing, bieden
handvatten voor andere eenheden. Er kan worden geleerd van de werkwijze, de
leerpunten en de resultaten van de pilot VFNT, hoewel de methode tegelijkertijd
goed aan te passen is in een nieuwe omgeving.

Voor een uitgebreidere projectbeschrijving, projectresutaten en evaluatie wordt
verwezen naar het Plan van Aanpak, de Procesbeschrijving VFNT en de
Eindrapportage van de pilot.

Projectbeschrijving
In de pilot Virtuele Flexibele Netwerk Teams (VFNT) is in de periode 1 april 2011
tot 1 juli 2012 een nieuwe werkwijze voorgestaan vanuit de gedachte van integraal
netwerkgericht opsporen die per thema flexibel wordt ingericht. Hierbij wordt
gekeken naar de vereiste specifieke deskundigheid, zonder dat hiervoor enige
formatieve handeling aan ten grondslag ligt. Voortdurend is gekeken welke
innovatieve methodieken moeten worden toegepast om een zo hoog mogelijke
effectiviteit te behalen met de ingezette capaciteit.-Verplichte criteria die vanuit de
aansturing voor deze teams worden gehanteerd zijn onder andere^

• Gebruik van innovatieve methodieken

• Zichtbaar succesvol
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VFNT in twee \

De VFNT-methode is getest binnen het |B (1) illegale handel in drugs en valse
medicijnen via internet (DEMI) en (2) online loverboys (OLB). Deze twee |

MJen gedurende de pilotperiode geresulteerd in B onderzoeken. In]Iis gebruik gemaakt van de signalerende werkzaamheden door studenten
op internet.

| De gevonden informatie is opgeslagen en verwerkt door tactische
rechercheurs. Ook is gebruik gemaakt van de inzet van specialisten en
deskundigen op het gebied van de onderzoeken.

Werkwijze binnen de pilot
De methodiek van de VFNT is in de pilot toegepast op de aanpak van illegale
handel in d£ugs_en_valse_medicijnen via internet en de aanpak van online
loverboys.

hebben in de operationele fase geexperimenteerd met de
methodiek van op- en afschaalbare virtuele flexibele netwerkteams. |
werden voorgezeten door een werkgroepvoorzitter/tactisch coordinator die
werkzaam is bij

v a n h e t k o r p s K e n n e m e r l a n d . D e
werkgroepvoorzitters/tactisch coordinatoren bespraken hun respectievelijke
bevindingen en voortgang in de bijeenkomsten van het begeleidingsteam.
Daarnaast zijn aan elk team een expert, | | studenten en de benodigde capaciteit
vanuit het korps toegevoegd. Medewerkers van buiten de opsporing, zoals
wijkagenten, recherchekundigen en/of stagiaires kunnen door hun deskundigheid en
frisse blik meerwaarde brengen in het VFNT-onderzoeksteam en dienen daarvan deel
uit te maken. Per onderzoeksfase is gekeken welke specifieke inzet nodig is in de
veschillende onderzoeksfasen.

Uitrol en implementatie
Voor de eventuele uitrol en implementatie zijn er ten minste twee
aanbevelenswaardige mogelijkheden om de resultaten van de pilot VFNT door te
ontwikkelen.
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1. Doorontwikkeling naar vaste structuur van flexibel werken.

De innovatieve werkwijze van de pilot dient te worden uitgewerkt

I zich door te ontwikkelen met een focus op flexibel
werken, netwerkgerichte aanpak, | | en innovatief opsporen met
internet.

j Het doorontwikkelen van de VFNT-werkwijze biedt goede mogelijkheden om
tot een vaste structuur van flexibel en netwerkgericht opsporen

\ te komen.

2. 'Good Practice' van inzet studenten als internetdeskundigen

Studenten als deskundigen internet en social media

In de pilot VFNT is voor de thema's handel in illegale drugs en valse medicijnen
op internet en online loverboys gebruikt gemaakt van studenten |

| Studenten
behoren tot een generatie die is opgegroeid met internet en social media. Zij
hebben de nodige affiniteit en ervaring met het gebruik van het internet en bieden
daardoor een positieve bijdrage aan een opsporingsteam. De studenten zijn
aangesteld om via open bronnen op internet mogelijke strafbare feiten te
signaleren.

1 Een TGO-waardig delict is een kapitaal misdrijf: met de typering (mogelijk) opzettelijk levensdelict,
zeer ernstig zedendelict, brandstichting met ernstige gevolgen, gijzeling, ontvoering en andere
misdrijven tegen de lichamelijke integriteit waarop een strafbedreiging van 12 jaar gevangenisstraf of
meer staat en met een (te verwachten) grote maatschappelijke impact en waarbij geen ondubbelzinnig
daderschap kan worden vastgesteld.

Concept versie 0.1



PV|LITI E
Kennemerland -fO-2- CD6

Politie Kennemerland
Handreiking uitrol Virtuele Flexibele Netwerk Teams

Werving en aanstelling
Er is specifiek gekozen voor

De geschikte kandidaten zijn aangesteld via een
stageovereenkomst met het korps, gescreend volgens de normale procedure ~

Inzet en aansturing

=Op het moment dat er politieinformatie nodig was,
heeft de tactische rechercheur die aangesloten was bij de pilot, de werkzaamheden
van de studenten overgenomen.

De aansturinj
^enomen.

beseleidin de studenten heeft de projectleide zich

Studenten als politie vrijwilliger

In de pilot VFNT zijn de studenten aangesteld als stagiaires voor
\ v o o r d e | | . S t u d e n t e n z o u d e n e c h t e r

tevens kunnen worden aangesteld als politie vrijwilliger. Een vrijwillige
politieambtenaar is ingebed in artikel 3, lid 1 onder C in de Politiewet 1993. Zij
voeren gelijke taken uit als betaalde krachten. De vrijwillige politieambtenaar heeft
recht op een vaste vergoeding per jaar en een uurvergoeding. Politie vrijwilligers
zijn doorgaans een paar dag(del)en per maand (op afroep) beschikbaar voor een
langere periode. Voor projecten of | § aanpak zouden studenten
voor een langere periode als vrijwilliger aan de politie kunnen worden verbonden.
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Conclusie
In de pilot Virtuele Flexibele Netwerk Teams is een nieuwe werkwijze voorgestaan
vanuit de gedachte van integraal netwerkgericht opsporen die per thema flexibel
wordt ingericht. Hierbij wordt gekeken naar de vereiste specifieke deskundigheid,
zonder dat hiervoor enige formatieve handeling aan ten grondslag ligt. De pilot is
een stimulans voor meer flexibiliteit en netwerkgericht werken binnen de politie.
De uitgangspunten van de VFNT-methode worden binnen het korps
Kennemerland onderschreven.
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