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Samenvattingen projectenrondes 2016 
 

Aaihonden 
Slachtoffer of getuige zijn van een gewelds- of zeden of ander misdrijf met een hoge impact is 
verschrikkelijk. In het kader van slachtofferzorg willen we een zo goed mogelijk contact krijgen met 
het slachtoffer of de getuige. 
Steeds vaker komt in de media dat honden een positief effect kunnen hebben op onder andere 
kinderen. In verschillende beroepsgroepen wordt al actief gebruik gemaakt van de rustgevende 
uitwerking van honden. 

Het doel van het project is om te onderzoeken en testen of we met inzet van AAI-honden beter in 
contact kunnen komen met jeugdige slachtoffers. Daardoor wordt de verhoorsituatie minder 
belastend, kan bijgedragen worden aan de verwerking van de gebeurtenis en wordt positief 
bijgedragen aan het afhandelen van de zaak. Bij positief resultaat willen we dit regelmatig in de 
praktijk gaan inzetten. 
 

Arpro 
We ontwikkelen een op location-based services en augmented reality gebaseerde, proactieve real-
time informatievoorziening. Dit systeem herkent locaties en statische objecten, zoals een huis, een 
fietsenstalling of hek bij een bedrijfspand. Op basis hiervan ontvangt de politiemedewerker op straat 
automatisch de relevante informatie. Dit kan de informatiepositie van de politiemedewerker op 
straat vergroten en tegelijkertijd de cognitieve belasting beïnvloeden. In dit project worden deze 
organisatorische en persoonlijke effecten voor de basispolitiezorg verkend. 
 

Big Tekst Tool 
Opsporingsdiensten als de FIOD zien zich in toenemende mate geconfronteerd met grote 
hoeveelheden veelsoortige documenten, waarin ze tot adequate bewijsvergaring moeten komen. 
Recente ontwikkelingen in de kunstmatige intelligentie bieden een oplossing voor de 
tekortkomingen van het traditionele steekwoord gebaseerde zoeken. Het Big-Text-Tool project 
brengt de domeinkennis van de financieel rechercheurs samen met innovatieve taaltechnologie, 
waardoor op efficiënte en effectieve wijze achterliggende patronen van financieel-economische 
fraude, zoals witwassen en corruptie, blootgelegd kunnen worden.  
 

Datering van vingersporen 
Vingersporen vormen nog steeds een belangrijk onderdeel voor de opsporing van en de 
bewijsvoering in gerechtelijk onderzoek. Het is met de huidige technologie nog niet mogelijk om een 
uitspraak te doen over de ouderdom van een vingerspoor. In dit project worden methoden 
ontwikkeld waarmee het mogelijk is analyses uit te voeren, zodat een vingerspoor in een tijdlijn 
rondom een delict geplaatst kan worden. 
 

  



PiketApp 
Mobiele applicatie voor het piketproces ten behoeve van de partners in de keten en de Raad voor 
Rechtsbijstand. Piketrechtsbijstand is gesubsidieerde rechtsbijstandverlening door advocaten via een 
piketregeling indien een rechtszoekende acuut rechtsbijstand nodig heeft vanwege 
vrijheidsbeneming. De piketapp:  

 Werkt altijd (24/7) en overal;  

 Levert de ketenpartners direct actuele informatie;  

 Brengt vraag en aanbod direct samen;  

 Is gebruiksvriendelijk;  

 Stroomlijnt het proces van piketmelding tot piketvergoeding;  

 Optimaliseert de ketenbrede dienstverlening;  
 

Deze applicatie is van meerwaarde voor ketenpartners op alle rechtsgebieden waarop een 
piketregeling van toepassing is; advocatuur, politie, Kmar, FIOD, IND, psychiatrische instellingen, 
gemeenten, OM en ZM en de Raad voor Rechtsbijstand.  
 
 

Ouders aan zet 
Halt gaat met het project ‘Ouders aan zet tijdens de Halt-straf’ een flinke stap zetten: van ouders 
betrekken naar ouders in regie. Ouders zijn een onmisbare partner bij het voorkomen van (herhaling 
van) strafbaar gedrag van jeugdigen. Door ouders in staat te stellen zelf de maatregelen te laten 
bepalen en uitvoeren ten aanzien van het strafbare gedrag werken we aan een effectieve en 
duurzame aanpak van jeugdcriminaliteit. Concreet doen we dit door in de eerste twee gesprekken 
de ouders en hun kind te ondersteunen om zelf een plan te laten maken voor een passende en 
vooral pedagogische straf. De regie én het denkwerk liggen bij de ouder in plaats van de 
professional. De professional ondersteunt en coacht het gezin om de jongere te helpen inzicht te 
geven in het gedrag, het rechtzetten van het vertoonde gedrag en gedragsalternatieven aan te leren.  
 
Ouders lijken vaak machteloos te staan wanneer hun kind vanwege een delict in aanraking komt met 
politie of justitie. Met het project ‘Ouders aan zet in de Halt-straf’ sluit Halt aan bij het initiatief 
‘Ouders aan zet in het jeugdstrafrecht’ van JSO. Daarin zoeken partijen in het jeugdstrafrecht naar 
nieuwe mogelijkheden om samen met ouders de jongere inzicht te geven in de gevolgen van dit 
gedrag, dit recht te zetten en alternatief gedrag aan te leren. En hiermee (weer) grip te krijgen op 
het gedrag van de jeugdige en recidive te voorkomen. 
 

  



Samenvattingen projectenronde 2017 
 

DNA Succesmeter 
In de opsporing en vervolging van misdrijven zijn de juiste herkenning, selectie en bemonstering 
van DNA-sporen(dragers) vanaf een plaats delict cruciaal.  De DNA-succesmeter kan ten behoeve 
van deze selectie door forensisch onderzoekers worden geraadpleegd door met behulp van big data 
analyse, kennis aan te bieden over de resultaten van DNA-onderzoek uit het verleden.   
 
Dit moet leiden tot een objectieve kennis gedreven besluitvorming welke resulteert in betere en 
effectievere selectie van DNA-sporen ten behoeve van waarheidsvinding.   
 

FutureU 
Doe je toekomstige zelf niet aan wat je ook je huidige zelf niet aan zou doen. Dat is het uitgangspunt 
van FutureU. Door delinquenten in contact te brengen met hun toekomstige zelf helpt FutureU ze 
vandaag de juiste keuzes voor morgen te maken en hun criminele gedrag te reduceren. Dit wordt 
bereikt door recente gedragswetenschappelijke inzichten over crimineel gedrag te combineren met 
nieuwe technologie zoals virtual reality en toe te passen middels serious gaming. 
 

JOP 2.0 
Jongeren blijken volgens onderzoek eerder bereid om in de toekomst informatie met de politie te 
delen als ze zelf slachtoffer of getuige zijn geweest. In JOP 2.0 worden zij daarom na een incident 
persoonlijk op hun mobiel door de jeugdagent benaderd met moderne content die perfect aansluit 
op hun belevingswereld. Hierin wordt kennis overgedragen over waarnemen, interpreteren en het 
melden van situaties (handelingsperspectief). Dit kan leiden tot gedragsverandering bij een 
belangrijke doelgroep die nu nog nauwelijks betrokken is bij de opsporing, aldus 
gedragswetenschappers. 
 

DigiAkkoord 
Goedkeuring is een veel voorkomende belangrijke activiteit binnen de publieke sector. DigiAkkoord 
is bedoeld als Rijksbrede applicatie die het goedkeuringsproces van alle mogelijke typen 
werkstromen, transacties en documenten voor geheel de overheid en haar ketenpartners op 
uniforme wijze ondersteunt. DigiAkkoord biedt één herkenbaar loket via een app voor alle (semi-
)overheidsorganisaties, privaatrechtelijke organisaties, burgers en bedrijven waar 
goedkeuringsaanvragen worden aangeboden en afgehandeld. DigiAkkoord maakt gebruik van 
innovatieve blockchain-technologie om op betrouwbare wijze de goedkeuring vast te leggen. 
 

Automatische analyse brondocumenten 
Momenteel worden ongeveer 50.000 brondocumenten (geboortebewijzen, huwelijksakten, etc.) op 
jaarbasis handmatig door Bureau Documenten (BDOC) van de IND op echtheid onderzocht. Dit is 
tijdrovend. In dit project worden beeldanalysetechnieken ontwikkeld en ingezet bij 
documentvalidatie waarbij kunstmatige intelligentie schift tussen echt en niet echt. Door deze 
innovatie wordt het onderzoeksproces substantieel versneld en de effectiviteit en efficiëntie van 
BDOC verhoogd. Uniek hierbij is de samenwerking tussen IND, TNO en Schutten IT. 
 



Therminus 
Het tijdstip van overlijden van slachtoffers is cruciaal voor de reconstructie van misdrijven. Van 
oudsher wordt dit berekend aan de hand van het lichaamsgewicht en de temperatuur, zonder 
rekening te houden met de bouw of houding van het lichaam. Dit project ontwikkelt een non-
invasief meetsysteem voor de kwantitatieve bepaling van individuele lichaamskenmerken en 
omgevingsomstandigheden op de plaats delict. Deze meetgegevens worden ingebed in een 
thermodynamisch model voor een accurate bepaling van het tijdstip van overlijden. 
 

Flexibel zittingsconvenant 
Rechtszaken worden binnen arrondissementen afgehandeld. Zittingen overhevelen naar andere 
arrondissementen is juridisch en logistiek een nachtmerrie: verplaatsen van dure professionals, 
systeemautorisaties, administratieve voorbereiding, etc.  
 

Tegelijkertijd zou het wel overhevelen het behalen van het zittingsconvenant vergemakkelijken 
zodat makkelijker gestuurd kan worden op landelijke voorraad en doorlooptijden richting 
slachtoffers dus verbeteren. Crux is niet de strafrechtketen te managen, maar 
reserveringsmanagement toe te passen op zittingen. En dat is precies wat er in deze innovatie gaat 
gebeuren! 
 

Ontketen de zorg 
In de jeugdzorgketen is er sprake van het versnipperd aanbieden van diensten aan kwetsbare 
kinderen. Hoe vaak horen de professionals, die in de jeugdzorgketen werken, wel niet: “Wat moeten 
al die hulpverleners van mij, elke keer moet ik opnieuw uitleggen wat er met mij aan de hand is en 
niemand kan mij helpen!” Een uitgebreide ‘zorgloopbaan’ die wordt gekenmerkt door veel 
schakelmomenten, heeft een groot risico dat deze kinderen het contact met de zorg verliezen en er 
kan een bedreiging hun ontwikkeling volgen.   Het kwetsbare kind kan beter geholpen worden als 
verschillende organisaties samen werken door kennis en vaardigheden van een Breed Inzetbare 
Professional (BIP) met elkaar te delen. Een Breed Inzetbare Professional is in staat het kind door de 
hele keten heen te begeleiden. Voor het kind betekent dit dat er sprake is van een beperking van de 
vele schakelmomenten. In plaats van het kind dat door de keten beweegt langs verschillende 
professionals, beweegt het kind samen met één Breed Inzetbare Professional zich door de keten. 
De leerplichtambtenaren, Stichting Halt en de Raad voor de Kinderbescherming zullen in 
gezamenlijkheid meer gebruik maken van de kennis en vaardigheden van hun professionals om het 
kind dat van school verzuimt door de keten heen te begeleiden. 
 

  



Next Level: semi-autonome drone in safety en security 
De eerste momenten na dreiging of een incident zijn cruciaal en correcte informatie is in de eerste 
minuten van groot belang voor alle first responders. De technologie achter sensoren en drones 
wordt steeds goedkoper, waarmee het mogelijk wordt drones continue paraat te hebben staan voor 
Safety en Security toepassingen. Binnen dit project worden nieuwe safety- en securityconcepten 
ontwikkeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een semi-autonome drone met docking station die 
zelfstandig –zonder piloot- taken uitvoert in samenhang met sensoren en meldkamer. Het drone-
docking station is gestationeerd in een bepaald gebied. De drone vliegt uit na een sensormelding. De 
drone verzamelt direct informatie zoals beelden over de situatie en geeft dit door aan de 
meldkamer. De verificatietijd na een alarm verkort (< 1 min over 12 km) en de effectiviteit van first 
responders verbetert door vroegtijdige informatie en daardoor effectievere inzet. De besturing van 
de drone kan elk moment worden overgenomen door de meldkamer of first responders ter plaatse. 
 
De elementen van dit nieuwe safety- en securityconcept zijn:  
1.  intelligent verification : Omwille van effectiviteit en efficiency wordt de preventieve 

autosurveillance vervangen door videosurveillance. De verificatie van een alarm gebeurt 
door autosurveillanten. RJ Safety en Security wil met een drone een beter beeld hebben van 
de crisissituatie om  de verificatietijd sterk te kunnen verkorten.  

2.  effective respons : De eerste momenten na dreiging of een incident zijn cruciaal en correcte 
informatie is in de eerste minuten van groot belang voor alle first responders. 

3.  het technische systeem : Het nieuwe systeem bestaat uit een samenhang tussen sensoren, 
de drone, het dockingstation en de meldkamer. Saxion Hogeschool werkt op dit moment aan 
een drone-dockingstation en wil dit verder ontwikkelen voor automatisch gebruik. 

 

Het project levert een proof of concept op dat wordt getest in een afgesloten omgeving. Er is 
vanuit die ruimte verbinding met een meldkamer. Het concept wordt vooralsnog niet in de open 
lucht getest. Beoogd is bij succesvol aantonen van het safety- en securityconcept op basis van 
deze technologie een doorontwikkeling tot een product of dienst door de stakeholders uit de 
klankbordgroep. 
 
Het project automatische drone is een ontwikkelingstraject. Het beoogt een nieuwe toepassing te  
leveren aan safety- en securityconcepten. Draagvlak, betrokkenheid en inbreng van deskundigheid 
van partners is essentieel. Daarom zullen partners tijdens de ontwikkeling steeds actief  
geïnformeerd en geconsulteerd worden en krijgen zij de mogelijkheid om invloed uit te oefenen.  
Maar ook kunnen zij continue de actuele status zien en het archief raadplegen. 

 

Vertel het ons: de stem van het kind werkelijk gehoord 
De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) heeft in haar doelstelling staan in haar onderzoek met 
kinderen te spreken en na te streven dat op begrijpelijke wijze te doen. Maar begrijpen kinderen 
ons? 
De inzet van dit project is om van kinderen te horen hoe zij denken over het werk van de RvdK. Doel 
is om een simpele en niet bedreigende manier te ontwikkelen waarop kinderen digitaal aan de RvdK 
laten weten hoe zij denken over de dienstverlening.  
 


