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Inleiding

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 |
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.

Kwaliteit in plaats van kwantiteit

,r wordt gewerkt via het
aarbij via flexibele inzet de capaciteiten en specialiteiten op de

plek terecht komen waar die op dat moment nodig is.
| Behalve de capaciteit die wordt vrijgemaakt binnen de

politieorganisatie wordt ook gebruik gemaakt van de kennis en capaciteit van
partners en externen.

Procesbeschrijving VFNT
In deze notitie wordt een aanvulling op de procesbeschrijving Opsporen binnen
het Referentiemodel Bedrijfsprocessen Politie (RBP) beschreven. De methode van
de Virtuele Flexibele Netwerk Teams die in de pilot is ontwikkeld, betekent een
verandering in het samenstellen en samenwerken binnen een onderzoeksteam,

De procesbeschrijving maakt de methode van de
Virtuele Flexibele Netwerk Teams dupliceerbaar voor andere korpsen.

Deze procesbeschrijving is een opleverproduct van de pilot aan het Programma
Aanpak Cybercrime. Voor een uitgebreidere projectbeschrijving, projectresutaten
en evaluatie wordt verwezen naar het Plan van Aanpak en de Eindrapportage van
de pilot.

VFNT in twee thema's, \

De VFNT-methode is getest binnen het thema (1) illegale handel in drugs en valse
medicijnen via internet (DEMI) en (2) online loverboys (OLB). Deze twee thema's
hebben gedurende de pi lotperiode geresulteerd in | | . In beide
thema's is gebruik gemaakt van de signalerende werkzaamheden door studenten
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op internet. Er is informatie gezocht over producten, potentiele daders en
slachtoffers. 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 |
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Pilotbeschrijving

Virtuele Flexibele Netwerk Teams

In de pilot Virtuele Flexibele Netwerk Teams zijn vanuit de gedachte vanl
netwerkgericht opsporen [ | aangepakt. De VFNT's zijn
flexibel samengesteld waarbij is gekeken naar de specifieke vereiste
deskundigheid, zonder dat hiervoor enige formatieve handeling aan ten grondslag
lag. 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.

Werkwijze binnen de pilot
De methodiek van de VFNT is in de pilot toegepast op de aanpak van illegale
handel in drugs en valse medicijr
loverboys.

ak van online

opsporingsteams hebben in de operationele fase geexperimenteerd met de
methodiek van op- en afschaalbare virtuele flexibele netwerkteams-r-| | teams
werden voorgezeten door een werkgroepvoorzitter/tactisch coordinator-

werkgroepvoorzitters/tactisch coordinatoren bespraken hun respectievelijke
bevindingen en voortgang in de bijeenkomsten van het begeleidingsteam.
Daarnaast zijn aan elk team een expert, g | 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.
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Werving en inzet studenten in Kennemerland

Studenten als deskundigen internet en social media

In deze 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.

Werving en aanstelling

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 aansturing en begeleiding van de studenten heeft de projectleider op zich
»enomen.
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Werkproces opsporing
De inzet van VFNT's in de opsporing verandert de samenwerking en
samenstelling van onderzoeksteams. Er wordt meer aandacht besteed aan de
deskundigheid en specialisatie van de teamleden. De nadruk ligt op kwaliteit, niet
op kwantiteit. Hieronder worden de gevolgen voor het werkproces Opsporing,
zoals beschreven in het Referentiemodel Bedrijfsprocessen Politie1, toegelicht.

Werkproces Opsporing

In een werkproces wordt een bedrijfsproces uitgewerkt op een lager niveau. Voor
het uitvoeren van een opsporingsonderzoek geldt het 'werkproces opsporen'. Dit
proces bestaat uit de volgende onderdelen:

Daaronder vallen alle subprocessen van de onderzoeksactiviteiten die

1 Dit Referentiemodel is te vinden op Politie Kennisnet in het domein Opsporen.
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binnen een opsporingsonderzoek kunnen worden uitgevoerd,

Procesverbetering opsporing: kwaliteiten in onderzoek
De nadruk op flexibele inzet van interne en externe deskundigheid binnen een
VFNT heeft voor de opsporing tot gevolg dat er een extra processtap wordt
toegevoegd in het werkproces.

Ptrwaitr i
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Samenstellen Onderzoeksteam

De aanvullende processtap voor het samenstellen van een onderzoeksteam is
onder te verdelen in een aantal subprocessen of activiteiten.
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: samenstellen van een onderzoeksteam zijn in ieder geval de
volgende subprocessen of activiteiten te ondernemen:

Conclusie
In de pilot is een nieuwe werkwijze voorgestaan vanuit de gedachte van integraal
netwerkgericht opsporen die per thema flexibel wordt ingericht. Binnen de pilot
VFNT zijn op thema's onderzoeken uitgevoerd. In ) J is gebruik gemaakt van
de inzet van deskundigen en van studenten die signalerende werkzaamheden
hebben verricht bij de opsporing op internet.
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