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1. Inleiding

De maatschappij digitaliseert en criminaliteit met behulp van digitale middelen groeit

J Vanuit
het korps Kennemerland en het Openbaar Ministerie (OM) is er een inventarisatie uitgevoerd
naar de aanpak van cybercrime binnen de regio Kennemerland.

Onder VFNT wordt verstaan: teams die vanuit het idee van integraal, netwerkgericht opsporen
per thema flexibel worden samengesteld (met o.a.: studenten |
en recherchekundigen). Daarbij wordt gekeken naar de vereiste specifieke deskundigheid,
zonder dat hieraan enige formatieve handeling 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:
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• Zichtbaar succesvol.

2. Doelstellingen pilot VFNT

De algemene doelstellingen van de pilot VFNT zijn de volgende:

Meerwaarde tonen van inzet van VFNT

• Het voorkomen/bestrijden van cybercrime/digitalisering (in pilot gericht op: handel in
valse medicijnen en drugs + aanpak van digitale loverboys);

• Experimenteren met flexibel inzetbare teams van medewerkers uit het korps en
ketenpartners daarbuiten;

• Ontwikkelen en beschrijven van een efficiente werkwijze (door gebruik van nulmeting,
werkprocessen, protocollen en een evaluatie tijdens de pilot).

3. Communicatiedoelstellingen

De pilot VFNT richt zich op de mogelijkheid om op innovatieve wijze de capaciteit van de eigen
staande organisatie (en die van publiek-private partners) integraal en efficient in te zetten. Dit
geschiedt door de| |, flexibele inzet van |

| wordt ingezet. Hierbij wordt actief gebruikt gemaakt van |

Door gebruik te maken van een
I worden \ | en een |

j gecommuniceerd met de burger.

De communicatiedoelstellingen van de pilot VFNT zijn de volgende:

Meerwaarde tonen van het innovatieve karakter van de pilot VFNT |
"1 flexibele inzet medewerkers: in- en extern);

3.1 Intern (medewerkers Kennemerland/medewerkers ketenpartners)
De communicatie draagt bij aan de kennis, het begrip en draagvlak voor- en dialoog over de
visie en de activiteiten in het kader van de pilot VFNT. f
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Daarbij wordt zoveel mogelijk gericht gecommuniceerd
met de diverse interne doelgroepen, zoals operationeel, tactisch en specialistisch, etc.

3.2 Extern (ketenpartners en burgers)
Externe doelgroepen worden tijdig en volledig gemformeerd over alle activiteiten die in het
kader van de pilot VFNT worden uitgevoerd.

4. Uitgangspunten (bij alle communicatieactiviteiten en -uitingen):

4.1 Samenhanq in communiceren
In alles wat we communiceren, grijpen we terug naar waarom we dit nu eigenlijk allemaal doen:

Interne communicatie gaat voor externe communicatie;

4.2 Verwachtinqenmanaqement
Om ervoor te zorgen dat de pilot VFNT een succes wordt, moeten verwachtingen steeds goed
gemanaged worden: wat mag wel en niet verwacht worden. Ook wordt verteld wat de planning
van de verschillende activiteiten/onderzoeken zijn. Daarbij wordt steeds duidelijk gemaakt welke
punten al vast staan en wat nog in ontwikkeling is. Succesvol verwachtingenmanagement is
gebaat bij een heldere boodschap:

"What's in it for them?"

4.3 Realistisch communiceren in- en extern

Interne communicatie is waar mogelijk 'warme' communicatie (mondeling, via de lijn)
ondersteund door schriftelijke en digitale communicatie;
Realistisch communiceren en met gevoel voor wat er leeft binnen het korps. Dit betekent eerlijk
zijn over watje wel weet en wat nog niet is vastgesteld. Geen nieuws kan soms ook nieuws zijn.
Een en anderis nog in ontwikkeling en zorgt ervoor dat we nu nog niet alles weten;

4.4 Toonzetting
De wijze van communiceren is open, transparant en gericht op reele effecten en resultaten van
de activiteiten "buiten" voor de burgers en ketenpartners, en met oog voor de
organisatieveranderingen "binnen" voor (betrokken) medewerkers.
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4.5 Middelen

• De mondelinge communicatie wordt ondersteund door schriftelijke/digitale
communicatie. Medewerkers kunnen zo altijd terugpakken naar de basis;

Er worden geen nieuwe middelen bedacht voor communicatie, maar we sluiten aan bij wat we
hebben. Hierdoor blijft het overzichtelijk voor de doelgroepen.

5. Boodschap

Formuleer een kernboodschap die allereerst aansluit op de doelstellingen vanuit de pilo

De kernboodschap dient ook goed te corresponderen met de
uitgangspunten vanuit de Meerjarenstrategie Opsporing Kennemerland (2011 - 2015). Wat zijn
de gevolgen ervan voor medewerkers? Daarbij kun je gebruik maken van het zogenaamde
worst-stok-verhaal formu\e. De worst is hetgeen de inspanning van de medewerkers diezelfde
medewerkers oplevert (in resultaat, effect, efficicientie, professionalisering, innovatie, motivatie,
etc.). De stok vertaalt zich in een verantwoording in de beleids- en beheerscyclus. En het
verhaal is het decor waarin de (hoofdrol)spelers acteren. Aan welke kapstok hangen we onze
boodschap op? En wie is ons publiek?

Voorstel voor communicatieboodschap: hoe kun je slim rechercheren?

Door te kiezen voor alternatieve aanpak/routes;
Door samen te werken binnen en buiten de politie (met partners);
Door te blijven investeren in kennis en kennisdeling.

De kracht van een boodschap wordt groter naarmate je het hele krachtenveld waarbinnen je
opereert goed in kaart hebt gebracht. Het maken van een sterkte/zwakte-analyse kan helpen om
te komen tot een krachtige boodschap. Waar liggen ontwikkelingen, kansen, bedreigingen en
weerstanden?

Op het gebied van de opsporing blijft de "winkel open tijdens de verbouwing". Wat zijn de
ingredienten van de grote veranderingen die op komstzijn:

• Innovatie (beleidswijzigingen, werkwijze, producten);
• Bestaand werk gemakkelijker, efficienter en effectiever maken;
• Organisatorische veranderingen (2 lagen structuur);
• Functies (taken & verantwoordelijkheen medewerkers);
• Resultaten.

5.1 Ontwikkelingen

• Komst Nationale politie en nieuwe kwartiermaker NWN;
• Toegenomen aandacht voor cybercrime in de samenleving |
• Vaststellen van Meerjarenstrategie Opsporing Kennemerland (2011 - 2015);
• Pilot VFNT als bijdrage op korpsniveau aan innovatief tegenhouden/bestrijden van

cybercrime.
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5.3

Met minder middelen meer en sneller resultaat behalen door slim te rechercheren
(innovatie);
Out of the box denken vergroten door de inzet van o.a. studenten en andere
werknemers dan rechercheurs (bijvorbeeld wijkagenten);
Door komst en inzet innovatieve techniek meer tijd voor inhoudelijk rechercheren;
Mogelijkheid tot (betere) standaardisering werkprocessen, met als mogelijk voordeel het
uitwisselen van rechercheurs met andere korpsen indien nodig;
Medewerkers weten (weer) beter 'waar ze wel en waar ze niet van zijn'.

Bedreigingen

Dat de komst van de nationale politie met haar inrichtingsplannen en blauwdrukken
zorgt voor vertraging op terrein van innovatie;
Kan de 'winker wel (voldoende) open blijven tijdens de 'verbouwing' (verlies van
productiviteit en motivatie);
Het tijdig, afdoende en volledig ter beschikking stellen van de benodigde (flexibele)
capaciteit;
Het niet (afdoende) inzien van de opbrengsten (in vele opzichten) van de te gebruiken
innovatieve technieken en methodieken;
Te grote mate van afhankelijkheid van sponsoring door landelijke programma's als het
PAC, gecombineerd met het mogelijk niet beschikbaar hebben/stellen van eigen
sponsoring vanuit het korps;
Het niet 'bij kunnen blijven' op het gebied van kennis met betrekking tot
cybercrime(bestrijding).

5.4 Weerstanden

6. Organisatie van de communicatie

Extern: Communicatie verloopt zoveel mogelijk via de pilotleider, in nauwe afstemming met de
portefeuillehouder vanuit het korps en met ondersteuning van de communicatieadviseurs van
het PAC; middelen zijn daarbij ondersteunend.

Intern: Het is van groot belang dat de lijn in stelling komt bij de communicatie naar
medewerkers. Hiergaat het vooral over 'warme communicatie'. Een veranderingstraject vraagt
aandacht voor medewerkers en die aandacht kan het beste worden gegeven door persoonlijk
contact op individueel of groepsniveau. Medewerkers willen in eerste instantie weten wat er
gebeurt en wat dit voor hen betekent, zodat zij zich een beeld kunnen gaan vormen van de
verandering en waar nodig verduidelijking kunnen vragen. Deze rol vraagt tijd van de lijn!

In alle communicatie-uitingen maken we een duidelijk onderscheid in de verschillende taken en
verantwoordelijkheden van de divisiechef Regionale Recherche, de pilotleider en de
communicatieadviseur.
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6.1 Divisiechef Regionale Recherche

• De divisiechef Regionale Recherche is voorzitter van de stuurgroep van de pilot, waarin
(ook) alle communicatieactiviteiten en -uitingen worden besproken;

• De stuurgroep geeft sturing aan de pilot en beslist als zodanig over voortgang en go no-
go momenten.

6.2 Portefeuillehouder cybercrime

• De portefeuillehouder cybercrime is eindverantwoordelijk voor de inhoud van alle
communicatieactiviteiten en -uitingen;

• De portefeuillehouder cybercrime beoordeelt of de vooraf geformuleerde
doelstellingen/resultaten worden gerealiseerd;

• Afstemming op inhoud van de communicatie vindt altijd plaats met de Korpsleiding in
het wekelijks regieoverleg. Belangrijke keuzes dienen door korpsleiding en
lijnmanagement gemaakt te worden over wat zij willen communiceren naar welke
doelgroep. De Korpsleiding is verantwoordelijk voor de afstemming van de
communicatieboodschap binnen het ROO en de RAG.

6.3 Pilotleider

• De pilotleider is verantwoordelijk voor uitvoering van dagelijkse werkzaamheden;
• De pilotleider informeert de communicatieadviseur(s) over ontwikkelingen in het project,

en over eventuele aanpassingen;
• De pilotleider is verantwoordelijk voor coordinate van de communicatie tussen de

verschillende betrokken medewerkers: in-en extern;
• De pilotleider zoekt actief afstemming over de communicatie met alle betrokken

partners.

6.4 Communicatieadviseur(s)

• De communicatieadviseur voert (op verzoek van de portefeuillehouder en de pilotleider)
alle communicatieactiviteiten uit, die vooraf zijn besproken en opgeschreven in een
communicatieplan (projectcommunicatie);

• De communicatieadviseur adviseert (on)gevraagd de portefeuillehouder en de
pilotleider over de rol van communicatie bij het realiseren van de beoogde
doelstellingen;

• De communicatieadviseur adviseert de portefeuillehouder en de pilotleider tijdig over
mogelijke communicatierisico's, zodat acties/activiteiten waar nodig aangepast kunnen
worden.

7. Communicatiemiddelen

Alle communicatieactiviteiten vinden plaats op basis van het daartoe gereserveerde budget.

7.1 Interne communicatie
Voor wat betreft de interne communicatie worden de volgende sporen gevolgd:

1.) Intranet politie Kennemerland

• Achtergrondinfo over pilot VFNT (doel + achtergronden) en (sponsoring door) het PAC;
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• Resultaten van onderzoeken/onderzoeksmethodieken communiceren;
• Uitnodigen tot actieve participate (meedenken);
• Contactgegevens.

2.) Bedrijfsblad: KEN
Informeren over achtergronden van pilot VFNT, lopende onderzoeken en [

3.) Sociale media
\0~Z' CfC* Berichtgeving over resultaten van onderzoeken, die plaats vinden tijdens de pilot VFNT,

publiekelijk bekend maken via Twitter en andere sociale netwerkplatformen (Facebook/Hyves)

4.) Organiseren van verschillende bijeenkomsten

)it wordt bereikt door het organiseren van verschillende bijeenkomsten, waarbij de
deelnemende partijen bij de pilot nauw betrokken zullen worden, maar ook ruimte is voor kritisch
meedenken.

7.2 Externe communicatie
Voor wat betreft de externe communicatie worden de volgende sporen gevolgd:

1.) Media
Media informeren over resultaten van onderzoeken, die plaats vinden tijdens de pilot VFNT:

• Persberichten;
• Interviews/achtergrondartikelen;
• Integraal communiceren: berichtgeving traditionele media en sociale media

combineren.

2.) Politie.nl
Informatie over resultaten van onderzoeken, die plaats vinden tijdens de pilot VFNT. Aangevuld
met foto- en/of ander beeldmateriaal.

3.) Sociale media
Berichtgeving over resultaten van onderzoeken, die plaats vinden tijdens de pilot VFNT,
publieke bekend maken via Twitter en andere sociale netwerkplatformen (Facebook/Hyves).
Inzet van YouTube-kanaal.

4.) Nieuwsbrief PAC
Informatie over resultaten van onderzoeken, die plaats vinden tijdens de pilot VFNT. Aangevuld
met foto- en/of ander beeldmateriaal (in overleg met communicatieadviseurs PAC).

8. Communicatiematrix

De communicatiematrix bevat een overzicht van alle communicatieactiviteiten, ook degenen die
reeds zijn uitgevoerd. Die staan gerangschikt naar tijd, doelgroep, onderwerp, middel en
verantwoordelijke. Invulling gebeurt in afstemming metde pilotleider. De communicatiematrix is
een levend document, en wordt te zijnertijd gevuld, en indien nodig aangevuld.
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TIJD DOELGROEP ONDERWERP/

BOODSCHAP
MIDDEL VERANTWOORDELIJK

9. Aandachtspunten en vervolgstappen

Afstemming met communicatieadviseurs PAC;
Planning opstellen;
Inzet van middelen bepalen;
Communicatiemiddelenmatrix invullen;
Ter goedkeuring voorleggen aan stuurgroep.
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