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Evaluatie Raven.
Maart 2013
Naar aanleiding van de inzet van de Raven tijdens het donkere dagen offensief in het district
Gelderland-Midden (in de periode november 2012 tot en met januari 2013), is er door de
projectleiders Raven een evaluatieformulier opgesteld. Doel van deze evaluatie is om meer zicht te
krijgen op de ervaringen en kennis die met de inzet van de Raven zijn opgedaan.
Het evaluatieformulier is door het grootste deel van onderstaande betrokkenen beantwoord:
- Vertegenwoordigers van de basisteams Ede, Arnhem Noord en Arnhem Zuid
- Vertegenwoordigers van het Flexibel Interventieteam (FIT) van het KLPD
- Raventeam Defensie
- Projectleiders woninginbraken en Woninginbrakenteam
- Officier Veiligheidsregio (OVR)
- Coordinator project Raven
In dit document zijn de reacties op de gestelde vragen geanalyseerd en gebundeld om inzicht te
geven in de reacties van de respondenten.
Per gestelde vraag wordt weergegeven wat in hoofdlijnen de reacties zijn.

Voorbereiding

Onderstaande vragen richten zich op de voorbereiding van het project Raven.

1. Was u voldoende op de hoogte of gei'nformeerd over de eigenschappen en
inzetmogelijkheden van de Raven?
• Alle respondenten geven aan ruim voldoende te zijn gei'nformeerd voor en tijdens de inzet
over de inzetmogelijkheden van de Raven. Het merendeel geeft aan door de medewerkers
van defensie en door de coordinator Raven de informatie te hebben gekregen die
noodzakelijk was voor de inzet. Een aantal respondenten was al (zeer goed) bekend met de
Raven.

2. Hoe beoordeelt u de totstandkoming van het pilotproject inzet Raven tijdens het donkere
dagenoffensief?
• Op deze vraag komt in antwoorden veelal de lange aanvraagduur naar voren.
Respondenten geven aan de aanvraagprocedure als lang en stroperig te ervaren maar
prijzen de inzet en het doorzettingsvermogen van diverse collega's.
• Respondenten die namens de basisteams reageren, geven aan het een gemiste vinden
dat in eerder stadium niet is ingespeeld op wensen van het basistear
teams hadden hier Never meer inspraak in gehad.
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