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1. Inleiding

1.1. Doel van het document

Op 15 november 2010 heeft de korpschef van het korps Kennemerland, Mw. J.A.
van den Berg, een aanvraag 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 ingediend, waarbij gebruik wordt gemaakt van de themagerichte
inzet van zogenaamde integrale op- en afschaalbare virtuele flexibele
netwerkteams (hierna: pilot VFNT). De portefeuillehouder Cybercrime van de
Raad van Korpschefs (RKC) heeft de aanvraag goedgekeurd op 4 februari 2011.

Dit Plan van Aanpak (PvA) van de pilot VFNT vormt een nadere uitwerking van
de initiele aanvraag en dient als gids voor alle betrokkenen bij het project
(stuurgroep, pilotleider, klankbordgroep en andere partners). Het geeft onder
andere antwoord op vragen over het beoogde resultaat van de pilot, de benodigde
middelen, de projectorganisatie, risico's en bijbehorende neutraliserende
maatregelen en de tijdsplanning. Kortom op de vragen wie, wat, wanneer en
waarom dient te doen. Het vormt derhalve een nadere uitwerking van de,
goedgekeurde, aanvraag tot sponsoring.

1.2. Achtergrond van de pilot

Inleiding
In dit hoofdstuk worden de achtergronden van de pilot besproken, waaruit moet
blijken welke gevolgen de inzet van virtuele flexibele netwerkteams voor het korps
heeft voor de thema's 'illegale handel in valse drugs en medicijnen via het internet'
(1) enerzijds en 'virtuele loverboys' (2)1 anderzijds. Eerst wordt een korte
beschrijving van de huidige situatie gegeven, waarna de (gewenste) toekomstige
situatie wordt beschreven.

Aanleiding
De maatschappij digitaliseert en de criminaliteit, gepleegd met behulp van digitale
middelen, groeit. De verschillende processen van de politie moeten daarin mee
ontwikkelen. Dit is wat de maatschappij verwacht. Door een betere structurering,
professionalisering en uiteindelijk implementatie van de aanpak van cybercrime
wordt de pakkans van verdachten vergroot. Ook zal de burger zich serieuzer
genomen voelen bij de aangifte van een mogelijk delict, omdat
politiefunctionarissen ter zake deskundig zijn opgeleid. Dit komt het vertrouwen

1 De daadwerkelijk gekozen thema's kunnen in het kader van voortschrijdend inzicht wijzigen, vandaar
dat gekozen is om de naam van de pilot te wijzigen van de afkorting van een thema - DEMI - in VFNT;
hetgeen de overkoepelende methodiek achter de benoemde thema's is.
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van de burger in de politie ten goede. Aan het onveiligheidsgevoel als gevolg van
digitalisering zal het hoof d worden geboden.

•1G-2 - E

-10-z - C1>G>

Huidige situatie
Vanuit het korps Kennemerland en het Openbaar Ministerie (OM) is er een
inventarisatie uitgevoerd naar de aanpak van cybercrime binnen de regio
Kennemerland. Daaruit is gebleken dat dit binnen deze regio momenteel nog
onvoldoende gestructureerd is binnen de processen Intake, Opsporing en
Informatie en Intelligence. Vanuit de proceseigenaar Opsporing, de heerflMl

4Hh! is daarom een portefeuillehouder/projectleider Cybercrime benoemd in de
persoon Chef Recherche Expertise en Ondersteuning, Divisie Regionale Recherche,
d e h e e r fl R H h

Vervolgens is een notitie geschreven over het onderwerp cybercrime en het
(onderkennen) van het belang daarvan voor het korps. Daarin zijn de initiatieven
die reeds zijn ontwikkeld, of nog in gang worden gezet, beschreven. \~~

Deze notitie past in de brede borging van de portefeuille Cybercrime binnen het
korps Kennemerland.
Door het Landelijk Expertise Centrum Mensenhandel is aangegeven dat er een
stijgende trend valt waar te nemen op het thema digitale loverboys. *

10- 2- CT>G

Toekomstige situatie
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Binnen de afdeling Recherche Expertise en Ondersteuning, divisie Regionale
Recherche, van de politieregio Kennemerland zijn het programma Financieel-
economisch rechercheren (FINEC), het Programma Aanpak Georganiseerde
Hennepteelt (PAGH) en, meer recent, ook de portefeuille Cybercrime belegd. In de
hiervoor genoemde projecten worden de landelijke programma's gecombineerd
om tot een succesvolle aanpak van thema's te komen. Met de financiering van deze
pilot is ook de cybercrime component vertegenwoordigd. Om het proces van
implementatie van het PAC aan te jagen wil het korps vanuit deze pilot, het
netwerkgericht opsporen en de genoemde programma's combineren in een flexibel
virtueel thema team om tot thema-aanpak van trends te komen.

Onder 'VFNT' wordt verstaan: teams die vanuit de gedachte van integraal
netwerkgericht opsporen per thema flexibel worden samengesteld (met o.a.
studenten van UHffiBken 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 moeten 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:

Gebruik van innovatieve methodieken (w.o. sociale media);

Zichtbaar succesvol.2

In de toekomstige situatie wordt door het korps Kennemerland - en door andere
korpsen die deze werkmethodiek dupliceren - gewerkt aan de hand van deze
methodiek.

2 Dit zijn alle innovatieve methodieken in de opsporing.
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2. Planbeschrijving

2.1. Projectdoelstellingen

De pilot VFNT kent de volgende pilotdoelstellingen:

(1) Het aantonen van de meerwaarde van de innovatieve inzet van virtuele,
flexibele netwerkteams

(2) Dit themagericht werken is gericht op het voorkomen/bestrijden van vormen
van cybercrime, zijnde negatieve gevolgen van de digitalisering van de
maatschappij;

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

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

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

Uitwerking doelstellingen
Het is voor de pilot van belang bovenstaande gestelde doelstellingen SMART3 te
maken. Hiervoor zullen waar nodig per doelstelling indicatoren dienen te worden
vastgesteld. Aan de hand van een nulmeting (in de vorm van een businesscase) zal
gedurende de pilot een monitor plaatsvinden. Hiermee kan worden vastgesteld of
de vooraf gestelde doelstellingen behaald worden. De volgende activiteiten dragen
bij aan het behalen van de pilotdoelstellingen:

(1) Meten van de meerwaarde door te starten met een nulmeting, vervolgens
achtereenvolgens de methodiek toepassen op twee verschillende (mogelijk
nog de wijzigen) benoemde thema's in de operationele fase en tot slot het
evalueren van de behaalde resultaten;

(2) Benoemen welke gedragingen vallen onder de noemer cybercrime,

(3) Bij nulmeting (in de vorm van een business case; de vorm van deze business
case is afhankelijk van de aard van het onderzoek) 'normale' inzet als
uitgangspunt nemen en afzetten tegen nieuwe methodiek, in te zetten bij de
benoemde thema's. Door middel van evaluatie meten van de meerwaarde. De
meerwaarde (indien het geval) vastleggen in werkprocessen en protocollen;

3 SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realisitisch en Tijdsgebonden.
4 MHH^HHHBH^IHHHflHHHHUHHHHIHMHHI

Definitieve versie 1.0 10
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(4) Schrijven van een communicatieplan waarin actief interne- en externe
commvmicatie wordt beschreven. Actief aanwezig zijn op intranet en
SharePoint, maar ook (juist) op social media. Gebruik maken van
nieuwsbrieven van korps, Parket en PAC;

(5) Beschrijven dupliceerbare werkmethodiek in werkprocessen en protocollen
die uitleerbaar en uitrolbaar zijn als landelijke blauwdruk.

2.2. Plan van aanpak

Hieronder volgt een omschrijving van het PvA. Voor de fasering van het PvA
wordt verwezen naar hoofdstuk 5. Een totaaloverzicht van de hieronder
gespecificeerde kosten is te vinden in het kostenoverzicht in bijlage A.
De pilot VFNT richt zich op 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 VBBBflHB IB op- en afschaalbare inzet
van integrale 'virtuele flexibele netwerkwerkteams', flHUHBHBEHSUflBb
IB HS wordt ingezet . H ierb i j wordt act ie f gebru ik t gemaakt
van o.a. sociale media. Voortdurend wordt daarbij gekeken naar de effectiviteit
van in te zetten capaciteit, waarbij het vergroten van het veiligheidsgevoel van de
burgers door de behaalde resultaten prioriteit heeft. Verder het tegen gaan van
ontwrichting van de maatschappij. Door gebruik te maken van een ^BBB9 £§

tSHflpcn egn uitgekiend mediabeleid worden successen integraal gedeeld en
slim gecommuniceerd met de burger. Dit zal onder andere gebeuren op basis van

De pilot start daarbij met de indenting van de projectorganisatie. De stuurgroep,
projectleiding en klankbordgroep worden vastgesteld en zo ook de themagerichte
teams.

Capaciteitsonttrekking

Het korps Kennemerland stelt capaciteit beschikbaar in de vorm van:

Definitieve versie 1.0 11
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Daarnaast stelt het OM Haarlem-Alkmaar capaciteit beschikbaar in de vorm van
een Cybercrime-OvJ, 4HBHHHBHBfcHij brengt zijn specifieke (juridische)
kennis op het gebied van cybercrime in. Ter ondersteuning/vervanging is
giHBSSHHHBfll zijnde Parketsecretaris, aangewezen. De Cybercrime-OvJ is
daarnaast Zaaks-OvJ in de beide opsporingsteams. Als zodanig is hij leider van het
opsporingsonderzoek en daarvoor inhoudelijk verantwoordelijk als het tot een
zitting komt. Tevens stelt het OM Haarlem-Alkmaar een stuurgroeplid, zijnde een
Recherche-OvJ (■HHBMAl beschikbaar gedurende de looptijd van de pilot.

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
dit plan van aanpak opgenomen zaken; deze zijn echter moeilijk uit te drukken in
concrete bedragen.

Voor de indenting van de pilot dient vervolgens een aantal producten en
faciliteiten beschikbaar te zijn. Er zullen procesbeschrijvingen en protocollen
ontworpen moeten worden welke aangeven hoe het werkproces dient te verlopen
en rekening moeten worden gehouden met veiligheids- en juridische aspecten.

| Vervolgens zal binnen het korps een
nulmeting worden gehouden, om de effectiviteit van het gebruik van op- en
afschaalbare flexibele netwerkteams achteraf te kunnen meten.

Tijdens de pilots zal ervaring en kennis worden opgedaan welke na het einde van
elke pilotfase wordt geevalueerd en gedeeld met de deelnemende partijen.
Opgedane ervaringen en kennis worden verwerkt in de protocollen/werkprocessen
zodat deze geoptimaliseerd kunnen worden en na het afsluiten van de pilot
gebruikt kunnen worden als standaard binnen Kennemerland en de overige
korpsen in Nederland.
In de volgende paragrafen volgt een overzicht van de voor de pilot VFNT vereiste
faciliteiten. Per onderwerp worden de daarbij behorende aantallen benoemd en
wordt inzicht gegeven van de bijbehorende kosten. Een totaal overzicht van het
voor de pilot VFNT benodigde budget wordt in bijlage A weergegeven.

2.3. Technische aspecten

Voor de pilot VFNT is een aantal technische faciliteiten van groot belang. Voor de
pilot dienen voldoende internetwerkplekken gefaciliteerd te worden. Hierbij wordt
gedacht aan de volgende opstelling:

Definitieve versie 1.0
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1.

Beheer technische faciliteiten

Bovenstaande technische faciliteiten zullen ook beheerd moeten worden. De stand
alone systemen zullen worden beheerd door vtsPN. Voor wat betreft het overige
beheer van faciliteiten zullen afspraken worden gemaakt met de Sectie Technische
Ondersteuning (STO).

2.4. Ontwikkelen methodiek VFNT

Er worden meerdere instrumenten ingezet om te voldoen aan het (aantoonbaar)
behalen en overdraagbaar maken van de beoogde pilotdoelstellingen. Door middel
van een nulmeting en evaluatie wordt de meerwaarde van de pilot bepaald; de
ontwikkelde methodieken worden vastgelegd in overdraagbare protocollen en
werkprocessen.

Nulmeting/evaluatie
Een van de pilotdoelstellingen is het opstellen/opleveren van een dupliceerbare
werkmethodiek in een digitale omgeving die efficiencyvoordelen biedt, te toetsen
door het uitvoeren van een nulmeting vooraf en een evaluatie achteraf. Voor de
monitoring van de pilot zullen nog methoden dienen te worden gekozen evenals
een uitvoerende organisatie.

Na de start van de pilot zal periodiek een evaluatie plaatsvinden. Hierdoor zal het
projectplan aangepast kunnen worden en kunnen leerpunten meegenomen
worden in de volgende pilotperiodes. Uiteindelijk zal in fase 5 de gehele pilot
VFNT geevalueerd worden.

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

Definitieve versie 1.0 13
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begroot. 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.

Ontzoikkelen 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, indien nodig, 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.

10 -2 - d>&

2.5. Scope

De volgende activiteiten vallen binnen de scope van het pilot:

• Effect gebuik maken van innovatieve, (meer) efficiente, inzet van virtuele,
flexibele netwerkteams binnen een digitale omgeving;

• Experimenteren met op- en afschaalbare inzet van de eigen en 'externe'

capaciteit per thema;
• Zichtbaar succesvol zijn: actief communiceren over de behaalde resultaten,

toepassen van marketing;
• Opstellen en opleveren van een dupliceerbare werkmethodiek die

efficiency voordelen biedt;

2.6. Buiten de scope

De volgende activiteiten vallen buiten de scope van het pilot:
• Overdragen en uitleren (uitrol) van opgedane ervaringen aan andere korpsen

(en arrondissementen);
• HRM/Bedrijfsvoering;
• Opstellen korpsstrategie.

10- 2-E

2.7. Op te leveren producten

Definitieve versie 1.0 14
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Hardware en software 30/04/2011 Geleverd.

Specialistische opleidingen
t.b.v. pilot

n.n.t.b. le tranche
IRN-
opleidingen
gepland.

Werkplekken bureaus 30/04/2011 Besteld.

Nulmeting (business case)

Communicatieplan

Protocollen VFNT

Werkprocessen VFNT

Evaluatie

Blauwdruk strafdossier
(hiermee wordt bedoeld:
zoals ingediend bij het
OM)

Eindrapport

15/06/2011

31/05/2011

29/02/2012

29/02/2012

29/02/2012

29/02/2012

31/03/2012

Concept-
offerte
uitgebracht.
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3. Randvoorwaarden en risicobeheersing
De volgende randvoorwaarden en risico's, samenhangend met de uitvoering van
de pilot VFNT, worden op dit moment onderkend. Hierbij wordt een onderscheid
gemaakt tussen randvoorwaarden, project- en organisatierisico's. Tevens worden
per gesignaleerd risico de daarbij horende preventieve maatregelen genoemd. De
genoemde risico's zullen gedurende het project worden geevalueerd en eventueel
worden bijgesteld/aangevuld.

3.1. Randvoorwaarden

Hierna worden de (resterende) randvoorwaarden genoemd waaraan dient te
worden voldaan om de pilot VFNT tot een succes te maken. Het niet voldoen aan
deze voorwaarden staat een succesvolle uitvoering van de projectopdracht in de
weg:
• Beschikbaarheid van personeel voor VFNT;
• Afhankelijkheid van ICT (hard- en software) voor welslagen pilot;
• Technische faciliteiten: de locatie zal moeten kunnen beschikken over

voldoende technische faciliteiten om het zoeken op een effectieve en veilige
wijze te kunnen doen;

• Er moet strak worden gestuurd op de goedgekeurde planning van de pilot,
alsmede op het bijwonen- en voorbereiden van de geplande bijeenkomsten;

• Er dient rekening te worden gehouden met de veiligheidsaspecten van het

gebruik van internet;
• De juridische aspecten van het gebruik van open bronnen via internet dienen

meegenomen te worden;
• Er dienen protocollen opgesteld te worden waarbij rekening dient te worden

gehouden met veiligheids-, juridische en technische aspecten;
• Deelnemers aan de pilots zullen voldoende geschoold/getraind moeten zijn in

het zoeken op internet. Veiligheidsaspecten, juridische aspecten en procedures
zullen aan bod moeten komen;

• Financiele aspecten: het korps Kennemerland dient de kosten te dragen die
direct en indirect uit het project voortvloeien op het gebied van personele
inzet (capaciteitsonttrekking);

• Innovatieve karakter van de pilot: betrokkenen dienen open te staan voor
nieuwe leerervaringen. Successen ztillen moeten worden gevierd, maar men
dient tevens open te staan voor gemaakte f outen;

• Met name, maar niet alleen, de pilotleider dient voor de duur van de pilot te
worden vrijgesteld van werkzaamheden die haar op welke wijze dan ook
belemmeren om aan de gestelde pilottopdracht te kunnen voldoen. daartoe
moet nauw worden samengewerkt met de procesondersteuner;

• De pilotleider zal moeten worden ondersteund door een begeleidingsteam,
bestaande uit personen die in de gelegenheid moeten worden gesteld om aan
pilotopdracht te kunnen voldoen;
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• De pilotleider en het projectteam worden gedurende het gehele project in
staat gesteld om eventuele trainingen, cursussen en/of andere voor het project
noodzakelijke activiteiten te volgen.

3.2. Projectrisico's

• Timing en beleving van de pilot in het kader van de ontwikkelingen op het

gebied van de teruggang in het aantal korpsen.

Maatregel: maken van een duidelijke planning/ goede afspraken met de hiding.
Overtuigen van pilotdeelnemers van de toegevoegde waarde van het project.

• Bezuinigingen binnen het korps.

Maatregel: sponsoring (ongeveer 60%) van de projectkosten door het PAC Hiermee
sponsort het PAC definanciele kosten en bestaat de bijdrage van Kennemerland uit
capaciteitsonttrekkingvan personeel en inzet reeds aamvezige faciliteiten.

• Creativiteit pilotdeelnemers.

Maatregel: ondervangen door selectieproces: op basis van POP; alleen gemotiveerde
en creatieve deeinemers selecteren met affiniteit voor het ondenoerp.Tevens selectie
van stagiaires ^Bkmet juiste competences. Daarna worden periodiek
creativiteitssessies beiegd, met input van externen.

• De (verkeerde/onjuiste interpretatie van de) inzet van sociale media voor
communicatie m.b.t. de behaalde successen van de pilot.

Maatregel: in een communicatieplan helder maken op welke wijze dient te xoorden
gecommuniceerd m.b.t. behaalde resultaten in de pilot.

• Het uiteindelijk niet oppakken en uniform inbedden van de resultaten van de
pilot.

Maatregel: middels een evaluatie duidelijk maken welke kansen de behaalde resultaten
bieden, in combinatie met de daartoe beschreven communicatiemiddelen/strategie in
het communicatieplan.

• Relatief nieuwe wet- en regelgeving en voortschrijdende maatschappelijke en
politieke standpunten.

Maatregel: indien mogelijk anticiperen op genoemde aandachtspunten, anders snel en
adequaat reageren in overleg met de stuurgroep indien het ingrijpende zaken betreft.

• Te hoge verwachtingen/te groot maken van de (opbrengsten van de) pilot.

Maatregel: verwachtingsmanagement. Het is 'slechts' een pilot.

3.3. Organisatierisico's

• Doorlooptijd aanvraag voorzieningen.
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Maatregel: tijdige inventarisatie van benodigde voorzieningen en daarmee tijdige
aanvraag indienen.

"10 - 2 - OlD & # Beschikbaarheid van I

Maatregel: strak sturen op beschikbaarheid. Indien nodig, alternatief bieden in de
vorm van vergelijkbare andere methodieken.

Discipline in het zoekproces.

Maatregel: heldere procedures! controle.

Tijdsdruk: weinig tijd voor het gebruik/raadplegen van internet.

Maatregel: in overleg met hiding prioriteiten bepalen.

D e fi n i t i e v e v e r s i e 1 . 0 1 8



-10-2-E

Regiopolitie Kennemerland
PvA Pilot VFNT

4. Projectorganisatie

4.1. Inleiding

De projectorganisatie van de pilot VFNT zal vooralsnog de volgende vorm hebben:

J \
Stuurgroeplid OM

Recherche-OvJ

/•.■^■■..rif;.;,:- -

Z2\
Opdrachtgever/VZ

Plv. Divisiechef RR
Kennemerland

J \
Opdrachtnemer/

Plv. VZ

Portefeuillehouder/
projectleider CC
Kennemerland

~2
Stuurgroeplid PAC

(sponsor)

Ace. manager

Pilotleider
Kennemerland

Procesmatige
ondersteuning

Team 1: DEMI Team 2: VLB

In de hiernavolgende paragrafen wordt deze structuur nader toegelicht.

4.2. Partijen en rollen

De projectorganisatie is ingericht volgens de bovenstaande structuur. De
pilotorganisatie bestaat uit een opdrachtgevende stuurgroep met daarin
vertegenwoordigers uit het korps, het Parket Haarlem-Alkmaar en het
programmamanagement van het PAC, onder voorzitterschap van Kennemerland.
De stuurgroep geeft inhoudelijk leiding aan het project. De korpsleiding
Kennemerland geeft daarnaast beheersmatig en randvoorwaardelijk leiding aan
het project. De (inhoudelijke) begeleidingsgroep bestaat uit de pilotleider, de
Cybercrime-OvJ (of zijn vervangster), de procesbegeleider en de beide
werkgroepvoorzitters/tactisch coordinatoren. De pilotleider isfHUBBBb chef
financiele recherche van de politie Kennemerland; zij laat zich operationeel en
uitvoerend ondersteunen door een procesbegeleider, ^^■■■■■^^^S^ De
Cybercrime-OvJ, ^BBiBBB, levert juridische input vanuit OM-zijde.
Het korps Kennemerland zal via de vertegenwoordiger van het PAC in de
stuurgroep rapporteren aan de RKC/BO.

Definitieve versie 1.0 19



Regiopolitie Kennemerland
PvA Pilot VFNT

iO~2- *E

4.3. Opdrachtgever en sponsor

Binnen het korps Kennemerland treedt de korpschef, Mw. J.A. van den Berg, op als
opdrachtgever van de pilot VFNT en ■■■PB1/ plv. divisiechef RR, als
gemandateerd opdrachtgever, tevens voorzitter van de stuurgroep. DedMHHb

^■■Hkis opdrachtnemer namens het korps. Om de uitvoering van de pilot
binnen het korps Kennemerland mogelijk te maken heeft het korps een beroep tot
sponsoring gedaan op het PAC. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de
pilot te voldoen aan de eisen die het PAC stelt aan haar sponsoring.5 Daarbij dient
het project:
• Innovatief te zijn;
• Bij te dragen aan de aanpak van cybercrime;
• Overdraagbaar te zijn voor andere korpsen of overheidsinstanties;
• Te voldoen aan de resultaatverwachtingen;
• Zichfbaar succesvol te zijn;
• Een verantwoorde investering te zijn.

Het PAC heeft de pilotaanvraag getoetst aan bovenstaande criteria en heeft
vastgesteld dat de aanvraag voldeed aan de gestelde vereisten. De
portefeuillehouder van de Raad van Korpschefs heeft de aanvraag vervolgens
goedgekeurd en het gevraagde sponsorbedrag toegekend.

-10* 2*E

4.4. Stuurgroep

De stuurgroep is als opdrachtgever verantwoordelijk voor de sturing van de pilot
binnen het korps. Zij beoordeelt bij een faseovergang of een fase kan worden
gestart of worden afgesloten, accepteert opgeleverde producten en neemt besluiten
over project issues met gevolgen voor scope en doorlooptijd. De stuurgroep is
tevens verantwoordelijk voor de optimale inpassing van de pilot binnen andere
lopende projecten en bij de aansluiting bij de bedrijfsdoelstellingen binnen het
korps. De stuurgroep is tot slot verantwoordelijk voor het overall eindresultaat van
de pilot en voor het ter beschikking stellen van mensen en middelen, beiden
binnen het korps.

b, Plv. Divisiechef Regionale
Recherche

I, Chef Recherche
Ondersteuning/Portefeuillehouder Cybercrime

Voorzitter/gemandateerd
opdrachtgever

Plv. Voorzitter/
opdrachtnemer

s Sponsorregeling Initiatieven Aanpak Cybercrime, 1-2-2009.
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JHHI^H^^HHP Accountmanager PAC Lid PAC

^■HH^^B Recherche-OvJ LidOM

Bijeenkomsten stuurgroep
De bijeenkomsten van de stuurgroep zijn in beginsel gekoppeld aan de start- en
afronding van de diverse fasen van de pilot (zie hoofdstuk 5). Er wordt een
uitzondering gemaakt voor de derde fase - de daadwerkelijke uitvoering van de
pilot - in deze fase worden ook tussentijdse bijeenkomst gepland. De volgende
richtlijnen worden gehanteerd voor het plannen van de bijeenkomsten van de
stuurgroep:

Einde fase 1
Einde fase 2
Extra bijeenkomst fase 3
Extra bijeenkomst fase 3
Einde fase 3
Einde fase 4
Einde fase 5

: 26 april 2011,08:30-09:30u, te Overveen;
: week van 23 mei 2011;
: week van 5 September 2011;
: week van 7 november 2011;
: week van 23 januari 2012;
: week van 20 februari 2012;
: week van 26 maart 2012.

4.5. Begeleidingsteam

Het begeleidingsteam is verantwoordelijk voor het opleveren van producten
volgens de specificaties zoals aangegeven door de pilotleider, onder
eindverantwoordelijkheid van opdrachtnemer. De leden van het begeleidingsteam
kunnen beslissingen nemen binnen de grenzen, zoals aangegeven door de
pilotleider. Leden van het begeleidingsteam ondersteunen de pilot door de inbreng
van hun specifieke expertise. Hierbij kan worden gedacht aan de op te leveren
producten, processen, faciliteiten, etc.
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coordinator (jfinancieel) VLB

Pilotleider

De pilotleider, WHHHjl krijgt van de opdrachtnemer, ■■■■■& de
verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor de dagelijkse gang van zaken binnen
de pilot. De pilotleider kan beslissingen nemen binnen de grenzen, zoals
aangegeven door de opdrachtnemer (tolerantie). De belangrijkste
verantwoordelijkheid van de pilotleider is het zeker stellen dat het project de
gewenste hoofdproducten oplevert, binnen de afgesproken tijdslijn, binnen budget
en volgens de afgesproken kwaliteit. De pilotleider rapporteert aan de
opdrachtnemer en de stuurgroep.

Procesbegeleider
Binnen de pilot VFNT zal gewerkt worden met een procesbegeleider, €■■■■■
HHB Hij is de rechterhand van de pilotleider en zal in de praktijk nauw
samenwerken met de pilotleider. Binnen het budget is een stelpost van 90.000 euro
opgenomen voor de procesbegeleider.

Cybercrime-Ov]/Zaaks-OvJ
Vanuit het OM Haarlem-Alkmaar is een Cybercrime-OvJ, ■^■■■■■■b
beschikbaar gesteld voor de pilot die zijn specifieke (juridische) kennis op het
gebied van cybercrime inbrengt. Ter ondersteuning/vervanging is ■■■■■L
JBHBiaangewezen. De Cybercrime-OvJ is daarnaast Zaaks-OvJ in de onder 4.6
genoemde opsporingsteams. Als zodanig is hij leider van het opsporingsonderzoek
en daarvoor inhoudelijk verantwoordelijk als het tot een zitting komt. De
pilotleider, ^^ggjBEh) is eerste aanspreekpunt voor de Cybercrime/Zaaks-
OvJ. De beide tactisch voorzitters opsporingsteam/coordinatoren fungeren als
tweede aanspreekpunt.

Bijeenkomsten begeleidingsteam
In de eerste maanden - maart/april 2011 - zijn de bijeenkomsten op ad hoc basis
geweest. Vanaf 30 maart 2011 komt het begeleidingsteam, in beginsel, elke week bij
elkaar. De precieze data en tijdstippen worden in goed overleg vastgesteld op de
eerste bijeenkomst na de eerste stuurgroep. De pilotleider legt, ondersteund door
de procesbegeleider, verantwoording af over de bevindingen en voortgang in de
stuurgroep.

4.6. Opsporingsteams DEMI & VLB

Er worden twee opsporingsteams met een financiele insteek ingericht, te weten: I.
Handel in valse- drugs en medicijnen via het internet pEMI) en II. Virtuele
loverboys (VLB). Beide opsporingsteams - de precieze volgorde is n.n.t.b. - gaan in
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de operationele fase experimenteren met de methodiek van op- en afschaalbare
virtueel flexibele netwerkteams. Beide teams worden voorgezeten door een
werkgroepvoorzitter/tactisch coordinator die werkzaam is bij het Bureau
F i n a n c i e l e R e c h e r c h e 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 bespreken hun respectievelijke
bevindingen en voortgang in de bijeenkomsten van het begeleidingsteam.
Daarnaast worden aan elk team een expert, flf studenten en de benodigde
capaciteit vanuit het korps toegevoegd.

Opsporingsteam I: DEMI

Voorzitter

k, zaaks-OvJ/!
parketsecretaris

Lid

\ expert thema Lid

| stagiair ] Lid

i stagiair d Lid

i stagiai Lid

N.n.t.b. capaciteit Lid/leden

Opsporingsteam II: VLB
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4 fl  H i s t a g i a i r fl B k Lid

N.n.t.b. capaciteit Lid/leden

Stagiaires flR
Binnen de pilot VFNT zal daarbij worden gewerkt met een^MBstagiaires van de
Hi ( respec t ieve l i j k een VHt fMH HHHBen een MHHHHB d ie
in het kader van hun (af)studeerstage met een frisse blik van buiten kunnen zorgen
voor het 'out of the box' en 'van buiten naar binnen' denken en doen. Daarbij
kunnen zij de overige pilotleden ontlasten van hun diverse werkzaamheden.
Binnen het budget is een stelpost van 25.000 euro opgenomen voor de inhuur,
begeleiding en overige te maken kosten voor de stagiaires.

Naam Rol

Stagiair I

Stagiair I

Stagiair]

Bijeenkomsten opsporingsteams
De bijeenkomsten van de beide opsporingsteams worden in goed overleg door de
beide werkgroepvoorzitters/tactisch coordinatoren en de pilotleider vastgesteld.

4.7. Benodigde capaciteit en expertise

Voor de uitvoering van de pilot VFNT is de kennis, kunde en vaardigheden van de
diverse specialisten binnen Kennemerland nodig. Het raakt de primaire processen
in het korps waardoor het noodzakelijk is om, naast specialisten, te zorgen voor
een goede overall sturing. De rol van de pilotleider is derhalve zwaar. Voor de
pilot is de volgende capaciteit en expertise vereist:

Expertise Naam
furictionaris

Dagen
p.w.

Periode Capaciteit
In dagenVan Tot

Portefeuillehouder
/projectleider

■ " ^ m 01/03/11 31/03/12 W m '

Pilotleider ■BVT f t 01/03/11 31/03/12 mm
Procesmatige M B » 01/03/11 31/03/12 ■■ *
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ondersteuner

Cybercrime/Zaaks-
OvJOM Haarlem-
Alkmaar

01/03/11 31/03/12

Parketsecretaris
OM Haarlem-
Alkmaar

WG-voorzitter 1

01/03/11 31/03/12
(indien nodig)

01/03/11 31/03/12

WG-voorzitter 2 01/03/11 31/03/12

WG-expert 1 01/03/11 31/03/12

WG-expert 2 01/03/11 31/03/12

Overige
werkgroepleden

n.n.t.b. n.n.t.b. 01/03/11 31/03/12 n.n.t.b.

StagiaireJ 01/05/11 31/01/12

Stagiaires 01/05/11 31/01/12

Stagiaire| 01/05/11 31/01/12

10-2-CD&

4.8. Raakvlakken met andere pilots/projecten

Er zijn verschillende projecten welke raakvlakken hebben met de pilot VFNT.
Bijzondere aandacht zal daarbij uitgaan naar opgedane ervaringen binnen deze
projecten zodat binnen VFTN hier optimaal voordeel mee kan worden gedaan en
mogelijk 'dubbel werk' zoveel mogelijk wordt voorkomen. Gedacht kan worden
aan projecten van
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5. Planning

5.1. Planning project

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de fasering van de pilot VFNT, het tijdsschema
en tolerantie van de planning.

5.2. Fase-uitwerking

In de deze paragraaf worden de verschillende fasen verder uitgewerkt en
beschreven. Tevens wordt aangegeven wie voor welke activiteiten
verantwoordelijk is.

Fase 0: Initiatie, orientatie en besluitvorming

Fase 0 duurt tot en met 28 februari 2011. Het doel van deze fase is om te komen tot
besluitvorming over het starten van de pilot naar aanleiding van deze aanvraag.
Op 4 februari 2011 heeft de portefeuillehouder Cybercrime van de RKC de
aanvraag goedgekeurd.

Fase 1: ontiverp en definitie

De eerste fase duurt van 1 maart 2011 tot en met 30 april 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 PvA.
Tevens wordt er gestart met het schrijven van een Business Case (nulmeting),
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 f aseovergangen aan deze stuurgroep.
In de definitiefase wordt duidelijk welke stappen in welke volgorde gezet zouden
moeten worden. Daarnaast wordt 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.
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Fase 2: selectie en inrichting

De tweede fase duurt van 1 april 2011 tot en met 31 mei 2011. In deze fase wordt de
pilotorganisatie ingericht en opsporingsteams ingesteld. Tevens vindt (indien
nodig) bijstelling van het PvA plaats. Daarnaast dienen de opsporingsteams een
eigen PvA ('werkpakket') voor de pilot te schrijven binnen de kaders die in het
PvA 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 mei 2011 tot en met 31 januari 2012. 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
het enthousiasmeren van het management van politie en OM voor deze nieuwe, te
dupliceren, werkwijze. Verder worden in deze fase ook de overige beschreven
doelstellingen/onderwerpen en thema's uitgevoerd.

Fase 4: evaluatie, analyse & rapportage

De vierde fase duurt van 1 januari 2012 tot en met 29 februari 2012. Doel van deze
fase is het evalueren en analyseren van de gehele pilot en het opleveren van het
rapport 'Pilot VFNT'. 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.

Fase 5: afronding pilot en nazorg

De vijfde en laatste fase duurt van 1 maart 2012 tot en met 31 maart 2012.

Doel van deze fase is het afsluiten van de pilot en het archiveren van het
projectdossier.

2011 2012

f a s e ; ' : jan feb rhft apr mei iV" .. Jul aug sep okt nov dec jan feb mrt

0

1

2
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3

4

5

5.3. Tijdsschema en tolerantie

De gehele looptijd van de pilot VFNT wordt geschat op 13 maanden.

Fase 0 is reeds afgesloten, de tolerantie voor fase 1 is ongeveer 2 weken.
Afhankelijk van de goedkeuring van het PvA door de stuurgroep aan het einde
van fase 1 kan een definitieve planning worden gemaakt voor de overige fasen. In
april is reeds gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor fase 2.
Uitgangspunt is dat in mei de daadwerkelijke operationele uitvoering van de pilot
start.
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6. Kosten

6.1. Inleiding

De totale kosten voor uitvoering van de pilot worden geraamd op 579.000 euro.
Globaal bestaat dit bedrag voor 40% uit kosten die gemoeid zijn met
capaciteitsonttrekking en voor 60% uit out of pocket kosten. 60% van het
totaalbedrag wordt vergoed door het Programma Aanpak Cybercrime (PAC) op
grond van de sponsorregeling van het programma. Een totaal kostenoverzicht is
opgenomen in bijlage A.

6.2. Baten

De pilot VFNT kent verschillende te verwachten baten, zowel vanuit
maatschappelijk oogpunt, als voor de politieorganisatie.

Maatschappelijke rehvantie
• Met deze pilot wordt bereikt dat het ronselen van slachtoffers van

mensenhandel door loverboys en het aanbieden en kopen van illegale valse
drugs en medicijnen op het internet een halt toegeroepen wordt en de
pakkans wordt vergroot;

• Het ontwikkelen van een methodiek voor de aanpak van digitale loverboys en
de ongecontroleerde verspreiding en bezit van illegale valse drugs en
medicijnen op het internet;

• Het vergroten van het veUigheidsgevoel binnen de samenleving door het
vergroten van de pakkans door de politie ten aanzien van digitale loverboys
en de illegale handel in drugs en valse medicijnen op het internet;

• Het ontmoedigen van het misbruiken van internet als oncontroleerbaar
m e d i u m / S B Q H fl i H H B H i

• Het betrekken van de samenleving in behaalde successen van deze
themagerichte aanpak middels intensieve communicatie, waardoor het
vertrouwen in de politie en het gezag van de politie worden vergroot en
ondermijning van de samenleving wordt tegengegaan.

Baten politieorganisatie

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

D e fi n i t i e v e v e r s i e 1 . 0 2 9



Regiopolitie Kennemerland
PvA Pilot VFNT

Berekening baten

Uitdaging hierbij is om bovenstaande baten te kwantificeren en zo uiteindelijk op
een goede wijze de analyse en evaluatie bij het afronden van de pilot vorm te
kunnen geven. Om dit mogelijk te maken zal per verwachte bate een reeks van
indicatoren moeten worden vastgesteld. In de eerste twee fasen van de pilot kan
met een nulmeting inzicht worden gegeven in de huidige situatie waardoor de
resultaten inzichtelijk worden bij de evaluatie na het afronden van de pilot.
Uiteindelijk dient de pilot VFNT een kwalitatief structurele verbetering van de
informatiehuishouding en informatieprocessen op de genoemde thema's te
leveren, welke een relatie hebben naar de overige primaire processen en
dupliceerbaar zijn op andere thema's.
De pilot VFNT wordt uitgevoerd in een kader van het plegen van innovatie van
politiewerk. De kosten die uitvoering met zich meebrengen moeten allereerst
worden opgevat als investering. Deze investering wordt natuurlijk verwacht te
renderen, maar de omvang van dit rendement is nu nog onzeker.

6.3. Kosten implementatie VFNT binnen Kennemerland na decharge

Vanuit oogpunt van het korps Kennemerland is het wenselijk inzicht te verkrijgen
in de kosten voor de implementatie van de pilot binnen de gehele organisatie van
het korps. Deze vraag zal na uitvoering en wellicht al tijdens uitvoering van de
pilot kunnen worden beantwoord. In dit stadium is dat niet mogelijk.

D e fi n i t i e v e v e r s i e 1 . 0 3 0



Regiopolitie Kennemerland
PvA Pilot VFNT

7. Communicatie

7.1. Inleiding

In dit hoofdstuk komt de interne communicatie binnen de pilotgroep, het korps
Kennemerland en daarbuiten aan de orde. De uitkomsten en leerpunten van de
pilot VFNT gaan immers niet alle medewerkers van het korps Kennemerland,
maar ook de medewerkers van het OM Haarlem-Alkmaar, het PAC en feitelijk heel
politie/justitie Nederland aan, in verband met de dupliceerbaarheid/uitrolbaarheid
van de behaalde resultaten. Om de diverse doelgroepen te kunnen bereiken, is een
evenwichtig, goed gemanaged communicatietraject noodzakelijk.
Een belangrijk aspect van het bovenstaande is het gebruik van intranet, SharePoint,
PolitieKennisNet (PKN) en nieuwsbrieven van politie, justitie en het PAC.

7.2. Projectcommunicatie

De communicatiedoelstellingen van de pilot richten zich op de communicatie in
relatie tot de pilotactiviteiten van VFNT.

Het op te stellen communicatieplan beschrijft de interne- en externe communicatie
voor de gehele pilot, in het korps en daarbuiten. Uit het communicatieplan wordt
duidelijk:
• welke doelgroepen,
• met welke doelstellingen,
• en welke boodschap,
• met welke instrumenten worden geinf ormeerd en/of geconsulteerd.

De communicatie over de pilot heeft tot doel om de doelgroepen op de hoogte te
brengen en te houden van de activiteiten van het project en ervaringen te delen
waardoor medewerkers buiten het project hier vooordeel van kunnen hebben.
Draagvlak en acceptatie zijn hierbij de sleutelwoorden.

7.3. Communicatieplan

Het PvA voorziet in het opleveren van een communicatieplan als product van de
pilot. In het totale budget wordt een stelpost van 80.000 euro opgenomen voor
communicatie, bestaande uit 10.000 euro voor het schrijven van een
communicatieplan en 20.000 euro voor algemene communicatiekosten en een post
van 50.000 euro voor de inzet/het gebruik van social media voor
communicatiedoeleinden.
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8. Concluderende opmerkingen

8.1. Algemeen
Het uitvoeren van de pilot VFNT heeft de nodige gevolgen voor de dageliikse
pohtaepraktxjk bmnen Kennemerland. In zijn algemeenheid kan worden gesteld:
(1) Gezien de^^^^^^en intensieve karakter van de pilot vraaet het

een grote inzet van aUe betrokken partijen. Er zullen goede afspraken moeten
worden gemaakt over de voor de voor de pilot benodigde capaciteit;

(2) Naast de doelstellingen die door het korps Kennemerland zijn gefonnuleerd,
zal voldoende aandacht moeten worden besteed aan de sponsorcriteria err
daarmee doelstellingen die het PAC aan VFNT verbindt;
Het goed uitvoeren van de pilot hangt, naast persoonlijke inzet van alle
befarokkenerv sterk af van een goede technische mfrastructuur en een daarbij
behorend beheer van de faciliteiten. Er zullen goede afspraken dienen te
worden gemaakt over het onderhoud en beheer;

(4) Gezien dehoge werkdruk binnen het korps zullen de opleidingen een zo laag
mogelr/kebelasting moeten zijn voor de deelnemende medewerkers. De«k
ip^V zullen maatwerk zijn en inspelen op en aansluiten bij dedagekjkse werkzaamheden. Er zal zoveel mogelijk 'training on the job'
p l a a t s v i n d e n . '

8.2. Wijzigingsprocedure

Wijzigingen van het definitief vastgestelde PvA worden ingediend bij de
pilotleider van het korps. Deze geeft de consequenties van de wijziging aan Het
verzoek wordt, inclusief het advies van de pilotleider, voorgelegcl aan de
stuurgroep. De stuurgroep beslist over het verzoek.

(3)
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