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Aanvraag pilot Programma Aanpak Cybercrime

1. Datum aanvraag 15 november2010

2. Onderwerp van het inltiatief Pilot aanpak illegale handel in drugs en valse medicijnen via het
internet/ aanpak van loverboys d.m.v. de inzet van op- en
afschaalbare virtuele, flexibele netwerkteams.

3. Wie is initiatiefnemer? De afdeling Recherche Expertise en Ondersteuning Divisie
Regionale Recherche van de regiopolitie Kennemerland is
initiatiefnemer en fungeert tevens als adoptiekorps van de
beoogde pilot.

4. Contactgegevens politie

a. Korps Kennemerland
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b. naam en functie | Divisiechef Regionaie Recherche.
JChef Recherche Expertise en

Ondersteuning & Portefeuillehouder/Projectleider Cybercrime
c. bezoekadres Dompvloedslaan 107 Overveen
d. postadres Postbus 57, 2000 AB Haarlem
e. e-mailadres I ^ M M M H H ^ ^ ^ ^ ^ ^ H
f. telefoonnummer

5. Inhoud project/pilot
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a. Wat is de aanleiding om dit
voorstel in te dienen?

>

Primaire aanleidinq:

De mogelijkheid om op innovatieve wijze de capaciteit van de
eigen staande organisatie (en die van publiekprivate partners)
integraal en efficient in te zetten. Dit geschiedt door de

| op- en afschaalbare inzet van integrale 'virtuele
flexibele netwerkwerkteams' (in dit geval gericht op de thema's
digitale loverboys en drugs. Daar waar in deze aanvraag wordt
gesproken over drugs, wordt derhalve ook gedoeld op
loverboys!), waarbij ook |
wordt ingezet. Hierbij wordt actief gebruikt gemaakt van o.a.
s o c i a l e m e d i a . 1 J

| Door gebruik te maken van
een | | en een u i tgek iend med iabe le id worden
successen integraal gedeeld en slim gecommuniceerd metde
burger. Dit zal onder andere gebeuren op basis van |
Achterqrond:

Vanuit de politie en het Openbaar Ministerie (OM) is er een
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b. Formuleer de
doelstelling(en).

werkgroep geformeerd die een eerste onderzoek heeft gedaan
naar de aanpak van Cybercrime binnen de regio
Kennemerland.

Vervolgens is een notitie geschreven over het onderwerp
Cybercrime en het (onderkennen) van het belang daarvan voor
het korps. Daarin worden de initiatieven die reeds zijn
ontwikkeld, of nog in gang worden gezet, beschreven. In deze
notitie worden op strategisch niveau de volgende beslissingen
gevraagd:

- Geef de opdracht tot het schrijven van een projectplan
Cybercrime ten behoeve van de regiopolitie Kennemerland.

Deze notitie past in de brede borging van de portefeuille
Cybercrime binnen de het korps Kennemerland.

Deze notitie, zijnde een eerste aanvraag/verkort PID, vormt een
nadere uitwerking van de hiervoor beschreven notitie ten
behoeve van de korpsleiding. In deze aanvraag wordt een
verzoek gedaan tot sponsoring van een pilot op het gebied van
de aanpak van digitale loverboys en de illegale handel in valse
drugs- en medicijnen via het internet.
Doelstellinqen op een rii:
• Het aantonen van de meerwaarde van de innovatieve inzet

van virtuele, flexibele netwerkteams die door middel van een
| werken.

• Het experimenteren met op- en afschaalbare inzet van de
eigen en 'externe' capaciteit per thema;

• Het toepassen van- en toewerken naar een vorm van
publiekprivate (integrale) samenwerking, waarbij de politie als
partner en niet alleen als trekker opereert;

• Actief communiceren met zowel (keten)partners als met
burgers over de behaalde resultaten (communicatie en
marketing);

• Het opstellen/opleveren van een dupliceerbare
werkmethodiek die efficiency voordelen biedt, te toetsen door
het uitvoeren van een nulmeting vooraf en een evaluatie
achteraf.

Achterqrond:
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Om het proces van implementatie van het PAC aan te jagen
willen wij vanuit een pilot, het netwerkgericht opsporen en de
genoemde programma's combineren in een flexibel virtueel
thema team om tot een thema-aanpak van een trend te komen.
De rol van het PAC zal hierbinnen prominent en duidelijk
zichtbaar aanwezig zijn. Derhalve hebben wij een verzoek
gedaan voor een onderwerp binnen de ruime definitie van
Cybercrime.
Onder flexibele virtuele thema teams wordt verstaan: teams die
vanuit de gedachte van integraal netwerkgericht opsporen per
thema flexibel worden samengesteld (met o.a. studenten |

| en recherchekundigen), waarbij gekeken wordt
naar de vereiste specifieke deskundigheid, zonder dat hiervoor
enige formatieve handeling aan ten grondslag ligt. Voortdurend
wordt gekeken welke innovatieve methodieken, moet
en worden toegepast om een zo hoog mogelijke effectiviteit te
behalen met de ingezette capaciteit Verplichte criteria die
vanuit de afdeling voor deze teams worden gehanteerd zijn
onder andere:

Innovatieve methodieken moeten leidend zijn;

c. Beschrijf
onderwerp(en)/thema's van
de project/pilot.

Onderwerpen/thema's:
• Innovatieve, (meer) efficiente, inzet van virtuele, flexibele

netwerkteams;
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• Experimenteren met op- en afschaalbare inzet van de eigen
en 'externe' capaciteit per thema;

• Publiek-private (integrale) samenwerking;
• Inzet politie van primair trekker naar volwaardig partner;
• Actief communiceren over de behaalde resultaten, toepassen

van marketing;
• Opstellen en opleveren van een dupliceerbare

werkmethodiek die efficiencyvoordelen biedt.

Achterqrond:

d. Beschrijf de wijze waarop
het doel wordt gerealiseerd
(stappenplan, mijlpalen en
fasering).

I. Pre-pilot

Fase 0: Initiatie, orientatie en besluitvorminq
Fase 0 duurt tot en met 30 november 2010. Het doel van deze
fase is om te komen tot besluitvorming over het starten van de
pilot naar aanleiding van deze aanvraag.

II. Pilot

Fase 1: ontwerp en definitie

De eerste fase duurt van 1 december 2010 tot en met 31
januari 2011. Het doel van de definitiefase is het scheppen van
de randvoorwaarden om de pilot uit te kunnen voeren middels
het inventariseren, afstemmen en vaststellen van de eisen en
wensen waaraan de pilotresultaten moeten voldoen en het
schrijven van een Project Initiatie Document. Tevens wordt er
een Business Case geschreven, wordt de pilotorganisatie
ingericht en worden de benodigde middelen ter beschikking
gesteld.
Deze fase wordt afgesloten met een beslissing van de Board
Opsporing (BO) om, naar aanleiding van de aanvraag, fase 2
van het project uit te voeren. Tevens stelt de BO daarmee de
stuurgroep van de pilotgroep in en delegeert de BO
de beslissingsbevoegdheid bij faseovergangen aan deze

stuurgroep.
In de definitiefase wordt duidelijk welke stappen in welke
volgorde gezet zouden moeten worden. Daarnaast wordt
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duidelijk welke soorten en hoeveelheden mensen en middelen
voor de realisering per doelstelling/product nodig zijn. Op basis
van die informatie kan in dat stadium pas, per op te leveren
product, een definitieve planning en begroting worden
opgemaakt en onderbouwd aangegeven worden welke
additionele investeringen noodzakelijk zijn. Uitgangspunt hierbij
is dat op basis van deze onderbouwingen de additionele
investeringen worden toegekend.

Fase 2: selectie en inrichtinq
De tweede fase duurt van 1 januari 2011 tot en met 28 februari
2011. In deze fase wordt de pilotorganisatie ingericht en
werkgroepen ingesteld. Tevens vindt (indien nodig) bijstelling
van het PID plaats. Daarnaast dienen de werkgroepen een
eigen plan van aanpak ('werkpakket') voor de pilot te schrijven
binnen de kaders die in het PID worden geschetst. De
werkplekken worden op de deelnemende bureaus ingericht en
de technische faciliteiten worden gebruiksklaar gemaakt en er
worden financiele middelen beschikbaar gesteld.

Fase 3: uitvoering pilot
De derde en langste fase duurt van 1 februari 2011 tot en met
31 oktober 2011. De deelnemers, middelen en doelen zijn in
deze fase reeds bekend. De kick-off is het begin van de
uitvoering. De uitvoering is gericht op experimenteren, leren en
uitleren, met als resultaat het opleveren van een dupliceerbare
werkmethodiek omtrent de virtuele flexibele netwerkteams,
aantoonbare efficiencyvoordelen en hetenthousiasmeren van
het management van politie en OM voor deze nieuwe, te
dupliceren, werkwijze.

Fase 4: evaluatie, analyse & rapportaqe
De vierde fase duurt van 1 oktober 2011 tot en met 30
november 2011. Doel van deze fase is het evalueren en
analyseren van de qehele pilot en I

De bevindingen en
aanbevelingen van de pilot zullen gepresenteerd worden aan
de stuurgroep en het PAC. Tevens worden de in de pilot
ontwikkelde producten (werkprocessen, protocollen) opgeleverd
opdat deze landelijk kunnen worden uitgeleerd en kunnen
worden toegepast op andere thema's, omdat met de uitkomsten
van deze pilot wordt gestreefd naar landelijk toepasbare
standaards.

III. Post-pilot

Fase 5: afrondinq pilot en nazorq
De vijfde en laatste fase duurt van 1 december 2011 tot en met
31 december 2011. Doel van deze fase is het afsluiten van de
pilot en het archiveren van het pilotdossier.

(N.B.: de conceptplanning/fasering is opgenomen in bijlage 1)
e. Vermeld de startdatum en

duur van het initiatief.
Startdatum pilot: 1 december 2010
Einddatum pilot: 31 december 2011
De aanvangsdatum bedraagt 1 december 2010. De
daadwerkelijke start van de inhoudelijke uitvoering van de pilot
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f. Beschrijf de organisatie en
aansturing van het project
of pilot.

\ ' J ' l -CT>&

g. Beschrijf wat er is bereikt
als het project of pilot is
afgerond ten aanzien van
maatschappelijke
relevantie.

vindt op 1 februari 2011 plaats en zal in totaal 9 maanden
duren. De pilot zal naar verwachting eindigen op 31 december
2011 (zie conceptplanning/fasering in bijlage 1).

Stuurgroep:
De opdrachtgever van de pilot is | |, Divisiechef
Regionale Recherche.
De stuurgroep van de pilot bestaat uit: de voorzitter,
plaatsvervangend voorzitter (vanuit OM-zijde). De stuurgroep
zal verder worden aangevuld met een vertegenwoordiger van
h e t P A C , t e w e t e n : ■ ^ ^ ^■H ,
accountmanager van het PAC.
Het korps Kennemerland zal via de vertegenwoordiger van het
PAC in de stuurgroep rapporteren aan de Raad van Korpschefs
(RKC)/BO.
Pilotgroep:
De pilotgroep wordt gevormd door de pilotleider, procesmatige-
en administratieve ondersteuning vanuit het PAC en de
voorzitters van de (nog in te richten sub)werkgroepen.

Werkgroepen:
Gedurende de ontwerp- en definitiefase (fase 1) wordt
onderzocht hoe de inhoudelijke werkzaamheden voor de pilot
zullen worden uitgevoerd. Hiervoor wordt een aantal nog nader
te benoemen werkgroepen ingericht.

Overlegstructuren:
De precieze deelnemers en een specifiek overzicht van de
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van zowel de
werkgroepen als de overlegstructuren worden nader ingevuld in
het PID. In het antwoord op vraag 5d worden de, voorlopige,
specifieke activiteiten per fase ter indicatie al wel vast
beschreven, maar nog niet nader toegewezen.
N.B.: de beoogde (concept)samenstelling, taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van respectievelijk de
stuurgroep, pilotgroep, werkgroepen en de vormen van
overlegstructuren worden in bijlage 2 nader toegelicht.

Pagina 6 van 18



10-2 ~CS>&

Beschrijf wat er is bereikt
als het project of pilot is
afgerond ten aanzien van
relevantie voor de
politieorganisatie.

i. Beschrijf de wijze van
rapportage en evaluatie

Naar aanleiding van deze pilot worden de volgende producten
opgeleverd die relevant zijn voor de politieorganisatie, in die zin
dat zij kunnen worden uitgeleerd en toegepast in de praktijk:
• Protocollen;
• Werkprocessen;
• Werkmethodiek virtuele netwerkteams;
• Evaluatie business case;
• X-aantal (n.n.t.b.) zaken.

j. Beschrijf het innovatieve
karakter van het project of
pilot.

In de vierde fase, die duurt van 1 oktober 2011 tot en met 30
november 2011 wordt de pilot geevalueerd en geanalyseerd en
wordt het rapport 'Pilot aanpak digitale loverboys en de illegale
handel in valse drugs en medicijnen via het internet d.m.v. de
inzet van op- en afschaalbare virtuele, flexibele netwerkteams'
opgeleverd. De bevindingen en aanbevelingen van de pilot
zullen gepresenteerd worden aan de stuurgroep en het PAC.

Beschrijf of en op welke
wijze van ervaringen uit het
yerleden (lessons learned)

De pilot zal worden gedraaid op basis van een virtueel flexibel
netwerkteam op basis van een [~

Verplichte criteria die vanuit de afdeling voor deze teams
worden gehanteerd zijn zoals eerder genoemd (onder 5b).

Voor de start zal een brainstormsessie worden georganiseerd
door recherchekundige op basis waarvan gezamenlijk een plan
van aanpak wordt gemaakt en concreet wordt uitgevoerd, onder
aansturing van de projectleider.
Door de samenstelling van dit team zijn de benodigde
expertises vertegenwoordigd, zijn integrale partners aanwezig
en zijn de landelijke programma's m.b.t. dit thema verenigd in
dit netwerkteam.

| Door!
| en een uitgekiend mediabeleid worden

successen integraal gedeeld en slim gecommuniceerd met de
burger. Dit zal onder andere gebeuren op basis van |~~
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gebruik wordt gemaakt.

■ ^ F
1. Geef aan wie eventuele

samenwerkingspartners
kunnen zijn en op welke
wijze deze samenwerking
is vorm gegeven.

De afdeling Recherche Expertise en Ondersteuning, werkt
samen met publieke en private partners, zoals:
» OM;

Informatie met deze partijen wordt integraal gedeeld op baOsis
van een 'Wpg-proof convenant. 1

De stuurgroep bewaakt de voortgang van de pilot.
m. Geef aan wat de geraamde

kosten zijn.
Totale geraamde kosten:
de geraamde totale kosten voor de uitvoering van de pilot
bedragen 657.243 euro (zie nadere toelichting bij vraag 5n tot
en met 5q en specificatie conceptbegroting in bijlage 3).

Geraamde eigen kosten:
de geraamde eigen inbreng van de aanvrager bedraagt
284.443 (zie nadere toelichting bij vraag 5o en specificatie
conceptbegroting in bijlage 3).
Geraamd sponsorbedrag:
het geraamde sponsorbedrag bedraagt 368.000 euro (zie
nadere toelichting bij vraag 5q en specificatie conceptbegroting
in bijlage 3).

n. Geef aan hoe de
financiering van het initiatief
wordt geregeld.

Het OM neemt de kosten voor haar bydrage aan de stuurgroep
voor eigen rekening, het korps Kennemerland neemt de onder
vraag 5m geraamde eigen kosten voor haar rekening. Tot slot
wordt het PAC verzocht om de resterende
financieringsbehoefte (geraamd sponsorbedrag) te sponsoren
middels het honoreren van deze aanvraag (zie nadere
toelichting bij vraag 5o en specificatie conceptbegroting in
bijlage 3).
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o. Wat is de inbreng van de
aanvrager?

10-2 -E

Het korps Kennemerland zal de pilot uitvoeren, dit door het
initieren van de pilot en vervolgactiviteiten en de afstemming
tussen de verschillende in- en externe partners, verslaglegging
de pilot, voortgangbewaking, afstemming en het organiseren
van bijeenkomsten.
De financiele inbreng van het korps Kennemerland bestaat uit
de volgende capaciteitsonttrekkingen:

Capaciteitsonttrekking stuurgroep (naast OM-lid):

Capaciteitsonttrekking politiekorps Kennemerland

p. Wat is de inbreng van de
eventuele
samenwerkingspartners?

Capaciteitsonttrekkingen in materiele zin
door het uitvoeren van de pilot is in zekere zin voor de
deelnemende partijen ook sprake van capaciteitsonttrekkingen
in materiele zin voor zaken anders dan de in deze
sponsoraanvraag opgenomen; deze zijn echter moeilijk uit te
drukken in concrete bedragen.
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q. Hoeveel bedraagt het
gevraagde sponsorbedrag?

_ ingezet. Hierover zijn nog gesprekken gaande.
Derhalve is voor deze inzet een stelpost opgenomen in de
aanvraag tot sponsoring.
(zie verder de nadere toelichting bij vraag 5o en specificatie
conceptbegroting in bijlage 3. Voor de capaciteitsonttrekkingen
in materiele zin, zie de toelichting bij het antwoord op vraag 5q.)

6. Randvoorwaarden

a. Beschrijf in welke mate de
aanpak/werkwijze
dupliceerbaar is naar
andere korpsen.

b. Beschrijf waarom uw
korps/parket een kansrijke
omgeving is voor het
project of pilot. Is er
bijvoorbeeld sprake van
experimenten op het
gebied van samenwerking
(publiekprivate
samenwerking) of door het
inzetten van nieuwe
vormen van kennis.

Beschrijf op welke wijze het
project of pilot zich zal
onderscheiden.

Het gevraagde sponsorbedrag bedraagt 368.000 euro (zie
specificatie conceptbegroting in bijlage 3).
Zoals gezegd is er voor de pilot ook sprake van
capaciteitsonttrekkingen in materiele zin voor de deelnemende
partijen; deze zijn echter moeilijk uit te drukken in concrete
bedragen. Het PAC wordt verzocht tot het sponsoren van
enkele technische voorzieningen die in specificatie van de
conceptbegroting in bijlage 3 worden vermeld; alle overige
kosten worden gedragen door de deelnemende partijen aan de
pilot.

Er wordt gewerkt met themagerichte 'vFrtuele flexibele
netwerkteams', op basis van integrale samenwerking en
programmatisch werken. "

De Divisie Regionale Recherche, ontwIkkeiFbinnen dei regio"
Kennemerland hetzogenaamde 'netwerkgericht opsporen'

_ met virtuele
flexibele themateams op basis van innovatieve tactieken.

Het onderscheidende karakter van de pilot blijkt met name uit
het antwoord op vraag 5j van deze aanvraag (het innovatieve
karakter van deze pilot
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7. Begroting

Beschrijf wat en in welke
mate door het korps of
partners zelf wordt
geTnvesteerd in het project.
Beschrijf de investering die
wordt gedaan om
succesfactoren en
leereffecten positief te
bemvloeden in termen van
capaciteit, intelligence,
expertise, ervaring,
synergie in strategie,
samenwerking, rapportage,
procesbegeleiding/HRM.

Het korps Kennemerland investeert in de beoogde pilot door de
inbreng van het onder vraag 5o genoemde samengestelde
t e a m ( | | ) d a t e e n i d e a l e
mix vormt tussen jonge en meer ervaren collega's die experts
zijn in hun vakgebied.

Daarom is er ook
een portefeuillehouder/projectleider, specifiek op het vlak van
Cybercrime, benoemd.
In de pilot wordt tevens gebruik gemaakt van

_ Door een gefaseerde, structured aanpak, met
periodieke toetsing (een nulmeting vooraf, toetsmomenten in de
begeleidingscommissie en een evaluatie achteraf), blijft de pilot
te alien tijde in control.

Verder wordt voor de procesmatige- en administratieve
ondersteuning een beroep gedaan op iemand die bekend is met
het gedachtegoed en de werkwijze van het PAC en de
richtlijnen waarbinnen een pilot dientte acteren.
Tot slot wordt daarbij nauwlettend gekeken naar de 'lessons
learned', zoals omschreven onder het antwoord op vraag 5k.
N.B.: zie voor een nadere onderbouwing van het antwoord op
vraag 7a tevens de antwoorden op de vragen 5n, 5o en 5p van
deze aanvraag.

b. Beschrijf welke expertise,
kennis en hulpmiddelen (en
in welke mate) additioneel
nodig zijn in het project of
pilot.
Vanuit het PAC wordt niet
voorzien in extra personele
capaciteit in de vorm van
algemeen rechercheurs.
Wel kan worden
ondersteund in de vorm
van specifieke expertise
en/of (proces)begeleiding
en/of hulpmiddelen.

c. Beschrijf de mate van eigen
financiering (eventueel
samen met partners).

d. Beschrijf de extra
benodigde financiering en
motiveer het extra
benodigde budget.

Voor het antwoord op vraag 7c wordt verwezen naar de
antwoorden op de vragen 5n, 5o, 5q en 7a van deze aanvraag.
Het antwoord op de vragen 7b en 7d wordt hieronder
weergegeven.
Middels deze sponsoraanvraag wordt het PAC om additionele
ondersteuning verzocht. Dit is voorwaardelijk voor het kunnen
uitvoeren van de pilot in de in deze aanvraag voorgestelde
opzet en omvang.
Er wordt overeenkomstig de conceptbegroting (voor concrete
bedragen zie bijlage 3) verzocht om extra financiering voor:
Hardware:
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Nulmeting:
voor de uit te voeren nulmeting, om de effectiviteit van het
gebruik van op- en afschaalbare flexibele netwerkteams
achteraf te kunnen meten, is 25.000 euro begroot.
Evaluatie:
voor de uit te voeren evaluatie (naar aanleiding van de
nulmeting), om de effectiviteit van het gebruik van op- en
afschaalbare flexibele netwerkteams daadwerkelijk te kunnen
meten, is 20.000 euro begroot.
Ontwikkelen protocollen/werkprocessen:
de processtappen in de operationele aanpak van de illegale
handel in drugs en medicijnen/loverboys, specifiek door middel
van de inzet van flexibele op- en afschaalbare virtuele
netwerkteams, worden middels deze pilot in kaart gebracht,
ontleed en vastgelegd. Dit vastleggen gebeurt gedurende de
pilot in afstemming met de werkgroepen door de Voorziening
voor Product- en Procesontwikkeling (VPP) middels op te
stellen procesbeschrijvingen en protocollen. Zowel voor de post
protocollen als voor de post werkprocessen is een post van
45.000 euro begroot.

Schrijven communicatieplan/communicatie algemeen:
voor het schrijven van een communicatieplan en de overige
algemene kosten ten behoeve van communicatieactiviteiten
random de pilot (actief communiceren behoort tot de
doelstellingen van de pilot) is een post van 30.000 euro
begroot.
Inzet/qebruik sociale media:
Daarbij is een post van 50.000 euro begroot voor de inzet van
specifiek sociale media (Hyves, YouTube, etc.) voor
communicatiedoeleinden.
Proces- en administratieve beqeleidinq:
gebleken is dat er extra procesmatige- en administratieve
ondersteunende capaciteit nodig is. Het korps Kennemerland
kan de pilot in algemene zin ondersteunen, maar de capaciteit
ontbreektom de pilot fulltime procesmatig en administratief te
ondersteunen (zie bijlage 2 en 3 voor de inhoudelijke
werkzaamheden en een specificatie van de kosten). In totaal is
hiervoor een bedrag van 90.500 euro begroot.
Inzet studentenI
verder worden, in het kader van samenwerking, studenten

Overheadkosten:
dit zijn kosten die besteed zullen worden aan de organisatie van
de pilot. Er zullen diverse mensen vanuit verschillende
overheidsdiensten en organisaties verbonden worden aan de
pilot. Er zullen kosten zijn van management en control; sturing
en ondersteuning van pilotleden, emolumenten, facilitaire zaken
en externe representatie. Hiervoor is in totaal 15.000 euro
begroot.
Onvoorzien:
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tot slot is een post van 15.000 euro begroot voor onvoorziene
uitgaven in de pilot.

8. Kansen en risico's

a. Beschrijf de kansen voor
het project of pilot.

• De pilot is tevens de start van integrale samenwerking op het
thema digitale loverboys en handel in valse drugs en
medicijnen op het internet;

^■■H j ^ j j ^ ^ j g

•

b. Beschrijf de risico's voor
het project of pilot.

• Het ontbreken van procesmatige/ administratieve
procesbegeleiding;

•

o

•

De (verkeerde/onjuiste interpretatie van de) inzet van sociale
media voor communicatie m.b.t. de behaalde successen van
de pilot;
Het uiteindelijk niet oppakken en uniform inbedden van de
'esultaten van de pilot;
Relatief nieuwe wet- en regelgeving en voortschrijdende
Tiaatschappelijke en politieke standpunten.

c. Beschrijf op welke wijze
risicomanagement
plaatsvindt.

De pilotleider zal, met procesmatige ondersteuning vanuit het
PAC, de pilot en de daarbij behorende risico's managen onder
verantwoordelijkheid van de stuurgroep en de
eindverantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

9. Ondertekening

a. Naam J.A. van den Berg
b. Functie Korpschef regiopolitie Kennemerland
c. Datum 15 november2010
d. Handtekening

Bijlagen:

Bijlage 1: conceptoverzicht fasering/planning pilot;
Bijlage 2: overzicht governance pilot;
Bijlage 3: conceptbegroting in euro's;
Bijlage 4: begeleidend schrijven korpschef.
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Bijlage 1: conceptoverzichtfasering/planning pilot

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

1 Ontwerp/definitie

2 Selectie/inrichting

3 Uitvoering pilot

4 Evaluatie, analyse &
rapportage

5 Afronding/nazorg
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Bijlage 2: conceptoverzichtfasering/planning pilot

Organogram deelnemende partijen pilot:

Opdrachtgever

Stuurgroep

Opdrachtgever pilot
| Divisiechef

Regionale Recherche
Kennemerland

7f\
Voorzitter

stuurgroep

Portefeuillehouder/
projectleider,

Kennemerland

M \
Plv. Voorzitter
stuurgroep OH/1

Cybercrime-OvJ

\IZ 3\z

Stuurgroeplid
PAC (sponsor)

Pilotgroep 7 l \
Pilotleider

Kennemerland
Procesmatige/adm.
ondersteuning PAC

Bij aanvang pilot een overall werkgroep, later te splitsen in:

Werkgroep
Organisatorisch

N.n.tb.

Werkgroep
Technisch

N.n.tb.

Werkgroep
Juridisch
N.n.tb.

Nadere toelichting Opdrachtgever:

Overleg Opdrachtgever
Persoon (organisatie) | Divisiechef Regionale Recherche (opdrachtgever)
Taken,
Verantwoordelijkheden,
Bevoegdheden

Opdrachtgever tevens eindverantwoordelijke namens de korpschef van het
korps Kennemerland.

Nadere toelichting stuurgroep:

Overleg Stuurgroep
Persoon (organisatie) |, Chef rechercheondersteuning,

portefeuillehouder/projectleider Cybercrime (voorzitter)
|. Cybercrime-OvJ OM (plv. vooritter)

|, accountmanager PAC (lid/sponsor)
Taken,
Verantwoordelijkheden,
Bevoegdheden

Beoordelen of fase kan worden gestart en afgesloten. Dit gebeurt bij iedere
fase overgang;
Accepteren opgeleverde producten;
Besluiten over project issues met gevolgen voor scope en doorlooptijd.

Nadere toelichting pilotgroep:
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Rol

Persoon (organisatie)

Pilotleider, Uitvoerend en Procesmatige- en administratieve
ondersteuning PAC

Taken,
Verantwoordelijkheden,
Bevoegdheden

(procesmatige- en administratieve

Afstemming voortgang pilot met stuurgroep;
Afstemming voortgang pilot met leveranciers;
Adviseren toewijzen pilotbudget aan pilotactiviteiten;
Toewijzen pilotactiviteiten aan pilotgroep;
Dagdagelijkse aansturing van de pilotgroep;
Bewaken van voortgang en budget;
Creeren van draagvlak in algemene zin;
Eerste aanspreekpunt voor deelnemende partijen pilot;
Afstemming met leveranciers t.a.v. uit te voeren activiteiten;
Opstellen PID;
Verzorgen van de interne communicatie m.b.t. de pilot;
Verantwoordelijk voor externe communicatie;
Monitoring en evaluatie van de pilot;
Verzamelen en beheren dossiervorming;
Monitoren en nakomen gemaakte afspraken;
Ondersteunen pilot op administratief gebied;
Ondersteunen werkgroepen;
Verslaglegging vergaderingen stuurgroep;
Verslaglegging vergaderingen pilotgroep;
Beheren pilotarchief.

Nadere toelichting overlegstructuren:

Overleg
Persoon

Doel

Frequentie

Overleg
Persoon (organisatie)
Frequentie

Pilotgroepoverleg
Pilotleider (voorzitter pilotgroep);
Procesmatige- en administratieve ondersteuning PAC;
Werkgroepvoorzitters.

In het pilotgroepoverleg zijn, naast de pilotleider en de ondersteuning vanuit het
PAC, alle werkgroepvoorzitters vertegenwoordigd. In het overleg worden
voortgang en planning van de pilot besproken, wordt besloten over de pilot issues
die geen gevolgen hebben voor de planning, budget en kwaliteit en vindt er
reflectie over de opgedane (positieve en negatieve) ervaringen in en met de pilot
plaats.
ledere twee weken

Werkgrbepqverleg
Deelnemers werkgroepen (indeling PM)

Wordt afgesproken in het pilotgroepoverleg en is afhankelijk van de fase waarin
het project zich bevindt.
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Bijlage 3: conceptbegroting in euro's

Kosten voor

virtuele flexibele netwerkteamsOntwikkelen
Nulmeting
Evaluatie
Ontwikkeling protocollen
Ontwikkeling werkprocessen

Kosten voor communicatie
Schrijven communicatieplan communicatie algemeen
Inzet/gebruik sociale media

Kosten voor pilotuitvoering en projectmanagement
Procesmatige- en administratieve ondersteuning PAC

Overheadkosten

Onvoorzien

€ 3.000
€ 4.500

€ 7.500

€ 25.000
€ 20.000
€ 45.000
€ 45.000

€ 135.000

€ 30.000
€ 50.000

€ 80.000

€ 90.500
€ 25.000
€ 15.000

€ 130.500
€ 15.000

€ 15.000
Subtotaal (PAC) 368.000

Capaciteitsonttrekkingen
Capaciteitsonttrekking pilotgroep korps Kennemerland € 284.443
Capaciteitsonttrekking stuurgroeplid OM € 4.800
Subtotaal deelnemende partijen € 289.243

Totale kosten voor uitvoering van de pilot 657.243
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Bijlage 4: Begeleidend schrijven korpschef
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