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Aan:

Van:

programmamanager Programma Aanpak Cybercrime (PAC)

chef rechercheondersteuning/portefeuillehouder cybercrime politie
Kennemerland, afdeling Expertise, Innovatie & Ondersteuning

Onderwerp: samenvatting aanvraag tot sponsoring pilot aanpak van illegale handel in valse drugs en
medicijnen op het internet (DEMI)

Datum: 23 September 2010

Inleiding en doelstelling
De maatschappij digitaliseert en de criminaliteit floreert ook binnen het digitale domein. I

Methodiek
■ De inzet van zogenaamde 'virtuele flexibele netwerkteams', dat wil zeggen het zonder formatieve

handelingen samenstellen van kleinschalige integrale netwerkteams op basis van de specifieke
benodigde expertise, voor de duur van de specifieke opdracht. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt
van de interne expertise, als van die van onze publieke en private partner, waarbij de inzet van de
benodigde capaciteit naar behoefte kan worden op- en afgeschaald en waarbij de benodigde politie-
inzet wordt gegarandeerd;

■ Inzet van innovat ieve j | in de d ig i ta le were ld met maximaal resu l taat .

U i t g a n g s p u n t h i e r b i j i s d a t d e o n d e r z o e k e n e e n | | .
met de achterliggende gedachte om zo effectief en efficient mogelijk met de beschikbare capaciteit
om te gaan om het veiligheidsgevoel van burgers te vergroten. De onderzoeken zijn SMART
gedefinieerd, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van alle instrumenten die ter beschikking staan;

Innovatief karakter
■ Inzet van op- en afschaalbare 'virtuele flexibele netwerkteams';
■ Efficiency bij de inzet van mensen en middelen is leidend;
■ Publiek-private samenwerking (PPS);
■ Inzet recherchekundigen, academici en zij-instromers;
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Beoogd maatschappelijk resultaat
Het eerste project wordt gestart op het thema verdovende middelen, meer specifiek de illegale handel in
valse drugs en medicijnen op het internet. Met deze pilot wordt bereikt dat:

Beoogd resultaat voor de politieorganisatie
Door gebruik te maken van de genoemde werkmethodiek wordt met name beoogd dat:
■ De inzet van de virtuele netwerkteams dermate grote capaciteits- en efficiencyvoordelen met zich

meebrengt dat deze methodiek dupliceerbaar is en vervolgens kan worden toegepast op verschillende
thema's binnen de politieorganisatie;

■ Publieke- en private partijen steeds meer en beter samenwerken aan het voorkomen/bestrijden van
de negatieve gevolgen van digitalisering, waarbij er een verschuiving plaatsvindt van de
politieorganisatie als trekkende partij naar de politieorganisatie als partij die een bijdrage levert
daarvan.

Tijdslijn, fasering en financieringsbehoefte

2010 2011

fase activiteit sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun Jul aug sep okt nov dec

0
Initiatie, orientatie en

besluitvorming
eigen kosten

1 Ontwerp/definitie €30.000

2 Selectie/inrichting € 25.000

3 Uitvoering pilot €185.000

4
Evaluatie, analyse &

rapportage
€45.000

5 Afronding/nazorg €15.000

Totaal perjaar € 15.000 €285.000

Totaal pilot € 300.000
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