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INNOVATIE
bij justitie en veiligheid

‘Innoveren is
volhouden:
Edison maakte
9.000 lampen voordat
hij de lamp uitvond
die we nog steeds
gebruiken’
Van spreekuur
rechter,
blockchains en
identificatie
robots tot 
heilige boontjes
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projecten die
je inspireren

Han Gerrits, hoogleraar
eBusiness & IT Industry,
VU Amsterdam
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Waarom je
De Staat van
Innovatie moet
lezen volgens
i nnovatiedeskundige
Han Gerrits.
‘Wat een mooie diversiteit aan
innovaties biedt dit magazine,
uit zoveel verschillende hoeken.
Het laat zien dat iedereen inno
vatief kan zijn in elke situatie.
Laat u inspireren en bedenk
welke opgaven u in de huidige
praktijk zou willen aanpakken,
alles kan zoals we hier ook lezen.
Van de allernieuwste technologie
om drones te identificeren tot
de inzet van het internet om
kinderen minder te laten lijden
van scheidingen. Van nieuwe
manieren om rechterlijke
capaciteit te benutten, tot de
inzet van dieren in allerlei rollen.’

INHOUD

Aan het woord is Han Gerrits,
hoogleraar eBusiness &
IT Industry aan de Vrije
Universiteit Amsterdam waar hij
doceert over ondernemerschap,
internet en innovatie. Han kreeg
een inkijkje in de verhalen uit
De Staat van Innovatie. Welke
innovaties zijn niet te missen
volgens Han? Wat intrigeert hem?
Zijn leestips vind je hier.

Drones ‘roosteren’
met straling
10
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Microflown

DroneCatcher

Delft Dynamics

Mobiele radar

Akoestische sensor

Schietnet vangt drone

Microflown AVISA ontwikkelde een systeem dat zacht zoemende
drones kan ‘horen’. In tegenstelling tot een radar heb je hiervoor geen
directe zichtlijn nodig. Dit maakt deze techniek bijzonder geschikt voor
gebruik in stedelijk gebied waar bebouwing het vrije zicht blokkeert.
Hoe werkt het? In tegenstelling tot een traditionele microfoon die de
geluidsdruk registreert met behulp van een membraan, gebruikt
Microflown de andere grootheid in de akoestiek: de zogenoemde
‘luchtdeeltjessnelheid’. Deze wordt gemeten met behulp van twee ragfijne, verhitte draadjes van platina. Het resultaat is de Acoustic Multi
Mission Sensor (AMMS), een akoestische sensor van dertig centimeter
doorsnede die geluidsbronnen zeer nauwkeurig kan detecteren, lokaliseren en volgen. Door een raster van deze sensoren op de daken van
flatgebouwen te plaatsen en te koppelen, kun je allerlei nuttige veiligheidsinformatie verzamelen. Het traceert niet alleen de plek waar die
vijandelijke drone vliegt, maar ook waar precies een explosie plaatsvindt of een schot van een sluipschutter klinkt.

De uitvinding van Delft Dynamics heet toepasselijk de DroneCatcher: een
drone die een drone vangt. Heeft hij de vijandelijke drone in het vizier, dan
vuurt hij vanuit een koker onder hoge druk een schietnet af. Dankzij rubberen kogeltjes op de hoeken van het net – dat ongeveer drie bij drie meter
meet – vouwt het zich keurig uit in de lucht. Komt het net in contact met de
rotorbladen van de vijandelijke drone, dan raken de bladen er hopeloos in
verstrikt. Gevolg: de drone tuimelt uit de lucht. Om paniek en schade op de
grond te voorkomen, sleept de DroneCatcher de vijandelijke drone weg in
de lucht via een kabel verbonden aan het schietnet. Op een veilige plek
aangekomen, zorgt een parachute voor een zachte landing.
De DroneCatcher is te gebruiken als een mobiele installatie – bijvoorbeeld
bovenop een politie- of defensievoertuig – die klaar staat tijdens risicovolle
evenementen.

Robin Radar Systems’ experimenten met prototypes hebben
geresulteerd in Elvira, een commercieel dronedetectiesysteem.
Dit radarsysteem met een bereik tot 9 kilometer kan binnen dertig
minuten worden opgezet door twee mensen. Een tablet volstaat om
het systeem te bedienen, maar het is ook mogelijk de beelden live te
streamen naar een controlekamer.
www.robinradar.com

Delft Dynamics maakte in 2017 veel testvluchten met de DroneCatcher en
kreeg volop publiciteit. Het bedrijf presenteerde de nieuwste versie op de
gerenommeerde Defence and Security Equipment International (DSEI) beurs
in Londen en bij onder meer de Koninklijke Marechaussee. De bedoeling is om
de DroneCatcher-systemen zo snel mogelijk productierijp te krijgen om begin
2018 de eerste orders te kunnen aannemen.
www.dronecatcher.nl

Microflown heeft zijn detectiesysteem uitvoerig getest in twee grote
steden. Dit heeft geleid tot een ‘eerste generatie’-systeem (‘Sky Sentry’)
dat is verkocht voor defensiedoeleinden. De techniek wordt verfijnd, zodat
een toekomstig systeem nog complexere scenario’s aan kan.
www.microflown-avisa.com
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Op www.guardfromabove.com vind je leuke filmpjes van de arend in actie. Voor meer
informatie kun je terecht bij: Mark Wiebes van de politie, mark.wiebes@politie.nl.

INNOVATIE

Beestachtig
Het wordt zo langzamerhand een aardige dierentuin bij politie en justitie. Paarden en honden
voor handhaving en speurwerk krijgen gezelschap
van aaihonden, telefoonspeurhonden, hennepbijen, bruine ratten en een exoot als de dronearend. Welkom in de dierenwereld van JenV.

#17

Telefoonhond

DJI

Telefoonspeurhond

Mail: Jelte Penninga,
j.penninga@dji.minjus.nl, of
Floor Kloosterman van DJI,
f.kloosterman@dji.minjus.nl

Hij heet ook wel de nieuwe vijand van gevangenen, telefoonhond Bello of
zijn collega Amy. Beide Duitse herders speuren sinds kort naar verborgen
mini-mobieltjes in de gevangenis. Telefoons zijn verboden, maar door het
kleine formaat – maatje pink – smokkelt het bezoek van de gevangene ze
gemakkelijk naar binnen. Geen gepiep bij de detectiepoortjes; de slimme
mobieltjes bevatten geen metalen delen. ‘Zo treffen we deze mini-mobieltjes steeds vaker aan in de gevangenis’, zegt Jelte Penninga, als directeur
Operatie van de Dienst Vervoer en Ondersteuning van de Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI) verantwoordelijk voor de speurhonden. ‘Gedetineerden kunnen ongecontroleerd naar buiten bellen, hun criminele activiteiten voortzetten.’ Volgens Penninga helpen technische hulpmiddelen,
zoals de Mobifinder, wel bij het vinden, maar de honden hebben meer
succes. De telefoonhond ruikt een verstopt mobieltje door alles heen. Bij
succes krijgt hij een beloning: complimenten van zijn baas en hij mag
even spelen. DJI zet de telefoonhond dagelijks in; altijd vindt hij wel een
paar toestellen.
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Dronearend

EKKS

Het winnende idee: ‘Iedere school een
expert’. Een driedaagse training om leraren
op te leiden tot ‘scheidingsexperts’, zodat zij
ouders en kinderen bij een scheiding beter
kunnen begeleiden. Het idee komt van docent
Pieter Stoop. Het viel hem op dat veel scholen
voor onderwerpen als rouw en pesten verplichte protocollen hebben, maar dat er voor
het begeleiden van kinderen van gescheiden
ouders vaak niets vastligt. Zijn doel: iedere
school een expert. Stichting Expertisebureau
Kind | School | Scheiding organiseerde in
oktober 2017 de eerste trainingen.
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BRAM

RvdK ,
wijkteams
regio Twente

Nog één keer op tafel

Two2
Tango

Two2Tango
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Kinderen
uit de
knel

KJTC,
Lorentzhuis

Platform voor relatietwijfelaars

Kinderen uit de knel

Een digitaal platform voor stellen uit Noord-Holland die twijfelen aan hun relatie
of niet meer samen verder willen. Op www.two2tango.info vinden zij informatie
over de gevolgen en de keuzes die ze moeten maken als ze uit elkaar willen. Het
doel: vechtscheidingen voorkomen. Two2Tango is een coöperatie van zeven
welzijnsorganisaties in Noord-Holland. De initiatiefnemers geloven dat mensen
een meer weloverwogen keuze maken als zij beter nadenken over bijvoorbeeld
de gevolgen voor hun kinderen als ze gaan scheiden. De portal is nog in
ontwikkeling, maar zo’n dertig cliënten van de betrokken welzijnsorganisaties
maken er al gebruik van. Zij hebben gratis toegang tot een besloten digitale
omgeving waarbinnen ze online begeleiding krijgen van maatschappelijk
werkers. Het streven is dat de besloten omgeving in 2018 toegankelijk is voor
alle inwoners in Noord-Holland.

Ouders die verstrikt raken in conflicten rond de
scheiding, bijvoorbeeld over zorg voor de kinderen, kunnen meedoen aan ‘Kinderen uit de knel’.
Zowel ouders als kinderen volgen hierbij groepsbijeenkomsten met andere ouders en kinderen.
In de oudergroep krijgen ouders hulp van therapeuten om de destructieve strijd te stoppen.
Daarnaast helpen, coachen en inspireren ouders
ook elkaar. Kinderen uit de knel is een samenwerkingsproject van het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) en het Lorentzhuis, centrum voor
systeemtherapie, opleiding en consultatie.

Mail met innovatiemanager Ymke Rinsema, ymke.rinsema@two2tango.info.
Of kijk op www.two2tango.info.

Op www.kinderenuitdeknel.nl kom je meer te
weten over deze aanpak. Of stuur een mailtje
naar info@kinderenuitdeknel.nl.

Meer weten? Pieter Stoop (EKSS, 06-29502259),
info@ekss.nl, www.ekss.nl.

Ze was boos, wilde helemaal niet uit
elkaar, maar haar partner besloot anders.
En dus bleef Petra* alleen achter met haar
driejarige dochter en zoontje van negen
maanden. Zij was boos, haar familie was
wóedend en zei: ‘Híj wilde weg, no way dat
hij de kinderen nog te zien krijgt.’ Zo
geschiedde. Een jaar vol woede en verdriet
volgde. Tot het moment dat de rechter
ingreep. Hij adviseerde Petra en haar exman aan de slag te gaan met BRAM, een
methode van wijkteams en de Raad voor
de Kinderbescherming regio Twente.
BRAM stimuleert vechtende ex-geliefden
nog één keer samen om tafel te gaan,
begeleid door hulpverleners. En zo goede
afspraken te maken over de omgang met
de kinderen, voordat de rechter een
beslissing neemt. Ook Petra en haar ex
zaten gingen weer samen om tafel. De
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begeleiding hielp. ‘Als je boos bent, luister
je niet meer naar elkaar. Dan is het
moeilijk om gezamenlijke afspraken te
maken.’ Het grootste inzicht voor Petra:
‘Het gaat niet om mijn gevoelens, maar
om die van de kinderen. Daarom moet
ik soms loslaten. Figuurlijk door te
accepteren dat ze bij papa nu eenmaal
wat minder gezond eten dan bij mama;
letterlijk door ze op vrijdagavond uit te
zwaaien en ze een fijn weekend bij hun
vader te wensen. Dat doe ik nog steeds
met pijn in m’n hart, maar de lach van
mijn dochter als ze haar vader ziet, maakt
veel goed.’

Politie, TNO,
ministerie van
Defensie, Guard
from Above

Zeearend pikt
drones uit de lucht
Wie jaagt er op vliegende prooien? Een roofvogel.
Toen de politie moest verzinnen hoe zij illegaal vliegende drones moest aanpakken, kwam het idee van de
roofvogel naar voren. ‘En het werkt!’ zegt Mark Wiebes
(innovatiemanager bij de politie). Met de getrainde
zeearenden – een samenwerking met het bedrijf Guard
from Above – heeft de politie de mogelijkheid om in te
grijpen. Wiebes: ‘Bijvoorbeeld als drones te dicht bij
een vliegveld vliegen of gebruikt worden om smokkelwaar naar gevangenissen te brengen. Of als er vanuit
een drone beelden worden gemaakt waar dat niet de
bedoeling is, bij evenementen of op plekken waar
hoogwaardigheidsbekleders komen. Dan kunnen de
arenden in actie komen.’
In de trainingen leren de vogels op commando een
drone vangen en naar een ‘veilig’ gebied brengen.
De politie liet TNO uitzoeken of de rotorbladen van
drones de vogelpootjes niet zouden beschadigen.
Om eventuele schade te voorkomen, ontwikkelden
zij speciale snijwerende schoentjes voor de vogels.
De succesvolle training van de zeearenden betekent
niet dat de vogels straks overal te zien zijn, stelt Mark
Wiebes: ‘Of we ze gaan inzetten, is de vraag. Maar de
vogels kunnen het.’

64

Hiil

De huidige juridische aanpak bij scheidingen vergroot en versterkt conflicten; wie nu naar de rechter gaat, moet
bang zijn voor meer conflicten, kosten
en escalatie. Dat stelt Maurits Barendrecht, directeur van Hiil, stichting voor
advies en innovatie van het rechtsbestel. In zijn Innovatieplan Rechtszorg pleit hij voor hervorming van de

scheidingsprocedure naar een minder
polariserende, meer probleemoplossende rechtsgang.
Het innovatieplan rechtszorg is te lezen
op www.hiil.org. Mail met directeur
Maurits Barendrecht voor meer informatie:
maurits.barendrecht@hiil.org.

Verdubbeling asielstromen
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In 2015 registreerde Nederland ruim 43.000 asielzoekers en bijna 14.000 nareizende familieleden, twee keer zo veel
als in 2014. De vorige piek in asielstromen was in 1994, met vooral vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië (cijfers CBS).

Asielzoekerstroom dwingt
tot innovatieve oplossingen

#57

Met de oorlog in Syrië op een hoogtepunt, meldden zich in 2015 ruim
57.000 asielzoekers aan de Nederlandse grens. Niet eerder kwam de
vreemdelingenketen zo onder druk te staan. Om beter voorbereid te zijn op
pieken in asielstromen, werkt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers samen
met maatschappelijke instellingen aan innovatieve huisvesting.

#19

Speurratten

COA, VNG,
Rijksbouwmeester

Oplossingen voor huisvesting
De onverwachte toestroom van vluchtelingen van 2015 stelde het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) voor een enorme opgave. Asielzoekerscentra stroomden vol en de
doorstroming van statushouders stagneerde door gebrek aan beschikbare
woonruimte. In allerijl realiseerde het COA met veiligheidsregio’s en gemeenten door het hele land crisisopvanglocaties. Omwonenden voelden zich onder
druk gezet, op sommige plekken ontstond maatschappelijke onrust.

Prijsvraag
Om beter te kunnen inspelen op een volgende piek, schreven het COA en
rijksbouwmeester Floris Alkemade een prijsvraag uit: A Home away from
Home. ‘We vroegen de maatschappij om mee te denken over innovatieve
huisvestingsoplossingen’, zegt Carolien Schippers, unitmanager huisvesting bij het COA. ‘De huisvesting moest snel verplaatsbaar zijn, duurzaam
en, na vertrek van vluchtelingen, geschikt voor andere tijdelijke bewoners.’
Uit 366 inzendingen koos een jury zes winnaars. Schippers: ‘Een prachtig
resultaat: zes fantastische ontwerpen, waarvan een aantal direct inzetbaar is. Gemeenten en woningcorporaties toonden al interesse.’

Politie

Bruine rat eersteklas
speurneus
Kruitslijm op een hand. Illegale sigaretten en vuurwerk. Menselijke
overblijfselen in de grond. Noem het, de bruine rat ruikt het.
‘Binnen een halve dag leert een rat een nieuwe geur te herkennen
en de aanwezigheid daarvan te melden. Dat kan veel betekenen
in de opsporing’, vertelt Mark Wiebes (innovatiemanager bij de
politie). Sinds begin 2017 leidt de politie bruine ratten op. Waarom
ratten? Wiebes: ‘Een rat is een speurneus eerste klas, hij is heel
goed in zijn “werk”, geuren herkennen, en kan accuraat aangeven
of een geur wel of niet aanwezig is.’ Ratten zijn goed te trainen, het
zijn slimme beestjes. Maar ze zijn ook timide, vertelt Wiebes, ze
werken het liefst in een veilige omgeving. ‘In de praktijk betekent
dit dat we de samples met sporen naar de rat in het lab moeten
brengen, in plaats van dat de rat ter plekke kan snuffelen.’

‘Fascinerend, de inzet van dieren
in het politiewerk. In plaats van
met hightech, kun je ook met zee
arenden drones uit de lucht halen.
En bijen en ratten blijken goede
inspecteurs te zijn in de opsporing
van respectievelijk h
 ennep en kruit.’
P20

Home away
from home

Azc-hotel
Eén van de winnende ontwerpen is Re-settle, een tentachtige huisvesting
van polystyreen met als belangrijkste pluspunt de privacy van bewoners.
Omdat polystyreen voor 96 procent uit lucht bestaat, is de Re-settle-tent
heel licht. Vanwege de hoge isolatiewaarde wordt nu bekeken of de units
inzetbaar zijn in vluchtelingenkampen in Jordanië.
Veelbelovend is de exploitatievorm van een andere winnaar, Hotel Nice to meet
you!: een bestaand azc gecombineerd met een hotel. De indeling van het
gebouw is flexibel aan te passen aan de vraag. Nijmegen heeft de primeur:
aan de Stieltjesstraat is het eerste Hotel Nice to meet you! gerealiseerd.

Vluchtelingen in de
Tilburgse wijk
Fatima schrijven zich
in december 2015 in
bij een tijdelijke
opvanglocatie

De overige winnaars in de huisvestingscompetitie zijn:
Evolutionary Wooden Houses, Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogsten,
SolarCabin, en ComfortCity – De Tussenruimte.
Zie: www.ahomeawayfromhome.nl
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Spreekuurrechter

#20

‘Wie grijpt in?’ Het OM geeft les

Voor 39,50 euro komt de rechter thuis langs
om conflicten snel op te lossen. P6

‘Hoe draag jij bij aan een veilige samenleving?’,
vraagt het OM aan scholieren in een serie lessen.
P24
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4 Systemen die gevaarlijke drones opsporen
en uitschakelen. P8

Innoveren met nudging in 3 stappen. P25

#08 -13

Horen, zien en voelen

*Petra is niet haar echte naam

Rechtszorg bij scheiding

‘Het platform voor relatietwijfelaars
vind ik een interessante toepassing
van internettechnologie. Steeds
meer zien we dat internettoepassingen een goede intermediair kunnen
zijn, omdat ze door beide partijen als
onafhankelijk gezien worden en de
juiste vragen stellen zonder iets te
vergeten. Uitelkaar.nl is een ander
voorbeeld hiervan. Deze website
voorkomt vechtscheidingen, omdat
het toepassen van technologie
deëscalerend werkt.’
P13
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Meer weten over BRAM? Mail Ypie Terpstra van
de Raad voor de Kinderbescherming:
y.terpstra@rvdk.minjenv.nl.

Innovatieplan
Rechtszorg

Asielzoekerstroom
dwingt tot innovatieve
oplossingen

Arend in actie zien?

De staat van

Scheidingsexpert op
iedere
school

Scheidingsexpert
op iedere school

DRONATEC Industries ontwikkelde een prototype van
D-FENCE, waarmee het bedrijf verschillende demonstraties gaf.
In Nederland, maar ook onder andere in de Verenigde Staten en
Engeland. Zodra een concrete bestelling volgt, wordt D-FENCE
in productie genomen.
www.cobbsindustries.com/nl

Bijen en ratten
als inspecteurs
INNOVATIE

#11

DRONATEC
Industries

Richtantenne creëert
no-fly-zone
DRONATEC Industries ontwikkelde een richtantenne die
drones op honderden meter afstand onschadelijk maakt met
behulp van microgolven. Hoe? De richtantenne beschiet de
drone met een geconcentreerde dosis elektromagnetische
straling. Hierdoor raken de elektrische systemen van de
drone overbelast (maar dus geen apparaten in de buurt),
waardoor de software binnen enkele microseconden vastloopt. Gevolg: de drone schakelt zijn beveiligingssystemen
in voor een noodlanding. Op deze manier kan het mobiele
systeem van DRONATEC, dat samen met detectieapparatuur
in een kleine container past, een virtueel hek in het luchtruim creëren (D-FENCE genaamd), oftewel: een
voor ongewenste drones.

‘Een intrigerende technologie,
akoestiek gebruiken om vliegende
drones te lokaliseren. Een akoestische sensor hoort de drone, ook als
er objecten voor staan. Dat zou ik
ook wel eens willen, ‘om de muur
horen…’ Een andere technologie
“roostert” de drone op afstand met
een soort magnetron-straling, zodat
de drone onbestuurbaar wordt en
een noodlanding moet maken.
Van dit soort vindingen gaat mijn
ingenieurshart sneller kloppen.’
P8
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Van alle scheidingen in Nederland ontaardt volgens
onderzoek van TNS NIPO twintig procent in een
vechtscheiding. Om dat aantal te verminderen
ontstond op initiatief van oud-Tweede Kamerlid
Jeroen Recourt (PvdA) de Divorce Challenge. Iedereen met een plan om het aantal conflictscheidingen
en de negatieve gevolgen daarvan voor kinderen
te verminderen, kon een idee inzenden. Een experten jongerenpanel koos in november 2016 uit
alle 506 inzendingen vijf koplopers, die in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid
verder zijn uitgewerkt en gerealiseerd.

… zo vernietigen we de drone
Heb je de verdachte of kwaadwillende drone eenmaal in het vizier, dan is
het zaak om hem onschadelijk te maken. Maar hoe doe je dit zonder dat de
drone ongecontroleerd neerstort met alle paniek – en mogelijk letsel – tot
gevolg? Delft Dynamics en het Amsterdamse DRONATEC Industries hebben
hiervoor een oplossing.

Robin Radar Systems bouwde een systeem rondom de aloude
radartechnologie: je zendt radiogolven uit, vangt de reflecties
op, bepaalt zo de richting, afstand, hoogte en snelheid van
zichtbare objecten. Het bedrijf heeft zijn sporen verdiend. Het
ontwikkelde een veel toegepast radarsysteem voor de signalering en identificatie van vogels: dit komt niet alleen van pas in
de luchtvaart, maar wordt ook ingezet om vogel- en vleermuispopulaties rond windmolenparken te beschermen. Voortbouwend op deze technologie ontwierpen de Haagse techneuten
een mobiel radarsysteem dat drones op kilometers afstand detecteert en volgt – ook in dichte mist of in het donker, ook als het
om een zwerm drones gaat. Vliegen er vogels tussen de drones?
Het systeem van Robin Radar kan de verschillende luchtruimgebruikers van elkaar onderscheiden.
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Zo spotten we de drone…
Drones zijn klein van stuk en relatief stil en daardoor zeker als ze hoger vliegen lastig met het
blote oog te spotten. Daarbij is de menselijke waarneming niet altijd betrouwbaar, bijvoorbeeld
in het donker of op plekken waar weinig mensen zijn. In dat geval zet je je kaarten liever op een
geautomatiseerd systeem dat drones opmerkt en volgt. Robin Radar Systems uit Den Haag en
Microflown uit Arnhem ontwikkelden hier beide een systeem voor.

Op straat eenvoudig protocollen, checklists
en documenten raadplegen via de app
@ppsporing. P5
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@ppsporing

Website helpt
vechtscheidingen
voorkomen

Data
analyse
asielstromen
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ministerie
van JenV,
WODC

Data-analyse
vluchtelingenstromen
Als het aan Frank Willemsen van het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) ligt, laten we
ons niet meer verrassen zoals in 2015. Hij onderzoekt voor
JenV hoe data kunnen helpen prognoses te maken over een
eventuele nieuwe piek in asielaanvragen.
Willemsen analyseert het verband tussen gebeurtenissen
door online data (bijvoorbeeld van Google) te vergelijken met
instroomcijfers. Zo ontdekte hij dat de ontwikkeling van de
instroom van vluchtelingen in de EU – per maand van 2008
tot 2016 – in vorm opvallende gelijkenis vertoont met fluctuaties in het zoekgedrag van mensen uit Arabisch sprekende
landen. ‘Tot mijn verbazing vertoonden de trendlijnen van
het aantal geregistreerde asielzoekers en – één tot twee maanden eerder – het aantal zoekacties in Google vanuit Syrië en
Irak op de term “asiel”, nagenoeg dezelfde pieken en dalen.’

Prognoses
Willemsem onderzoekt nu welke andere zoektermen relevant zijn. Ook is hij op zoek naar andere (data)bronnen met
mogelijk voorspellende waarde en hoe zij bij die prognoses
ook kennis van experts kunnen inzetten. Zij kunnen dan
naast voorspellingen over de te verwachten instroom een
early warning system ontwikkelen op basis van realtime data,
zoals zoekgedrag.
Ook op andere plekken in Europa werken onderzoekers aan
prognose- en verdelingsmodellen. Zo werkt Zweden aan een
model dat gebruikmaakt van Big Data en voorspellende
algoritmen om de verdeling van vluchtelingen over de EU te
modelleren. ‘Maar pas op’, waarschuwt Willemsen, ‘voorspellingen gaan vaak gepaard met grote onbetrouwbaarheidmarges. De kans dat je ernaast zit, is behoorlijk groot. Maar:
realtime data stellen ons in staat om grote toenames op korte
termijn te zien aankomen.’
Zie www.wodc.nl of mail met Frank Willemsen,
f.willemsen@minjenv.nl.

‘Ik word blij als innovaties grote
maatschappelijke problemen aanpakken. Re-settle is zo’n innovatie:
een tent-achtige huisvesting van
polystyreen die heel licht is maar wel
een hoge isolatiewaarde heeft en
ingezet kan worden in vluchtelingen
kampen. Dat soort innovaties hebben we nog veel meer nodig.’
P64

Drones en counterdrones
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@ppsporing

W

at is innovatie? Die
vraag is niet zomaar
te beantwoorden. Zie
deze illustratie in het
magazine. Wat zien we
eigenlijk in deze afbeelding? De een ziet een
picobello-gebaar, de ander ziet een lampje.
Maar wat de afbeelding zegt, is hoe we bij
JenV innovatie zien: door anders naar dingen
te kijken, komen we weer op nieuwe ideeën.
En die ideeën zijn hard nodig in het werk van
justitie en veiligheid. De wereld om ons heen
verandert snel en wij moeten ons voortdurend
aanpassen. Daarom is innovatie voor JenV zo
belangrijk en is innovatie een verantwoordelijkheid van iedereen. Inspiratie ontstaat op
de werkvloer, tussen collega’s en in samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven.
En het mag mislukken. Vergelijk het met een
schot hagel. Niemand die klaagt over negen-

COLOFON De Staat van Innovatie
is een eenmalige uitgave van
het ministerie van Justitie en
Veiligheid (JenV) en verschijnt in
een oplage van duizend exem
plaren. Het magazine geeft een
overzicht van ontwikkelingen en
projecten op het gebied van innovatie in het werk van justitie en
veiligheid. De meningen in deze
publicatie komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de opvattingen van het ministerie van JenV.

Vragen, tips, reacties of wilt u
een exemplaar ontvangen?
Mail naar innovatie@minvenj.nl.
www.innoveermeemetjenv.nl
Hoofdredactie Aicha Gasmi en
But Klaasen Coördinatie Aicha
Gasmi Concept Heino van
Benthum, Jelle Hoogendam en
Caroline Togni (Maters & Hermsen)
Eindredactie Heino van
Benthum en Caroline Togni
Beeldredactie en vormgeving
Bart Corré, Jelle Hoogendam

tig procent van de kogeltjes die het doel mist.
Of zoals innovatiespecialist en VU-hoogleraar
Han Gerrits het zegt in dit magazine: ‘Innoveren is volhouden’, zoals Edison deed toen
hij negenduizend lampen maakte voordat hij
de lamp u
 itvond die we nu nog gebruiken.
Zo hebben we in dit magazine verschillende
innovaties bij JenV beschreven. Sommige zijn
niet tot wasdom gekomen, maar dit hoort bij
innovatie.We zien dat het glas half vol is, in
plaats van half leeg.
JenV is op dit terrein onmiskenbaar in beweging. Dreigingen benaderen we steeds vaker
als kansen, kansen om maatschappelijke problemen op te lossen dankzij nieuwe inzichten,
technieken en manieren van werken.
Maar wanneer zijn innovaties nu succesvol? In
onze ogen is dat als ze impact hebben op onze
maatschappij. Als ze bijdragen aan de doelstellingen van JenV. Maar in welke mate, en via
welke route? Dat is moeilijk te meten.
Wat we wel kunnen doen, is een overzicht
geven van innovaties in ons werk, zonder de
ambitie om compleet te zijn. Dit geeft inzicht
in wat er zoal gebeurt. En met dit inzicht,
begint het antwoord op de vraag of we succesvol zijn. Maar bovenal levert dit overzicht ook
weer inspiratie op.
Veel leesplezier,
Siebe Riedstra, secretaris-generaal
ministerie van Justitie en Veiligheid

en Marjolijn Schoonderbeek
(Maters & Hermsen)
Teksten Heino van Benthum,
Marcel G
 ansevoort, Leonie Hage,
Pjotr van Lenteren, Sebastiaan
van der Lubben, Kim Nelissen,
Linda Penders, Rody van der Pols,
Caroline Togni, Fieke Walgreen,
Ellen Weber (Maters & Hermsen)
Fotografie Stephan van den
Burg, Martin Dijkstra, Hollandse
Hoogte, Jeroen van Kooten, Peter
de Krom, Mark van der Zouw

Illustraties Bart Corré,
Aad Goudappel (cover),
Jelle Hoogendam, iStock, Tzenko
Drukwerk Xerox OBT
Aan dit magazine werkten
v erder mee Het Innovatieteam
van JenV en alle andere collega’s
uit het innovatienetwerk van
JenV die suggesties hebben
aangedragen voor onderwerpen
en projecten in dit magazine.

BETEKENIS
ICONEN

Justice

Smart

Globalisering

Governance

Weerbaarheid
en veerkracht

AFKORTINGEN IN
DIT MAGAZINE
• BVDA Bureau voor
Dactyloscopische Artikelen
• CJIB Centraal Justitieel Incasso
Bureau • COA Centraal orgaan
Opvang Asielzoekers
• CVOM Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie
• DJI Dienst Justitiële Inrichtingen • EKSS Expertisebureau
Kind School Scheiding
• FIOD Fiscale Inlichtingenen Opsporingsdienst
• IAKJ Integrale Aanpak Kindermishandeling en Jeugdgroepen • IFV Instituut Fysieke
Veiligheid • ITS Innovative
Technical Solutions
• JenV ministerie van Justitie en
Veiligheid • KMar Koninklijke
Marechaussee • NCSC Nationaal Cyber Security Centrum
• NCTV Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en
Veiligheid • NFI Nederlands
Forensisch Instituut
• NSO Netherlands Space Office
• OM Openbaar Ministerie
• RIEC Regionale Informatie
en Expertise Centra
• RIVM Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu
• RvdK Raad voor de Kinder
bescherming • RvR Raad voor
Rechtsbijstand • SSC-ICT Shared
Service Centre ICT • VNG Vereniging N
 ederlandse Gemeenten
• VRR Veiligheidsregio
Rotterdam- Rijnmond
• WODC Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum

Politie

@ppsporing voor de
rechercheur op straat
Altijd alle informatie bij de hand op de plaats delict.
Rechercheurs op straat kunnen alle relevante
protocollen, checklists en documenten eenvoudig
raadplegen via de nieuwe app @ppsporing.
Handig voor rechercheurs die nog niet zo lang
in het vak zitten.
Recherchekundige Roel Wolfert draait piket bij de
districtsrecherche Oost-Nederland. Hij legt uit hoe
@ppsporing werkt. ‘Als ik midden in de nacht word
gebeld, bijvoorbeeld omdat er een lijk is gevonden,
ga ik snel met mijn iPad naar de plaats delict. In
@ppsporing tik ik het zoekwoord ‘lijkvinding’; direct
verschijnt het naslagwerk met handelingen die ik moet
verrichten: het lichaam identificeren, forensische
opsporing bellen, de doodsoorzaak vaststellen. Handig,
zo’n protocol. Ook kan ik een uitgebreide telefoonlijst
raadplegen. Sinds begin dit jaar draai ik piketdiensten.
Voor zaken waarmee ik nog geen ervaring heb, raadpleeg
ik de app. Dat is voor mij de grootste winst van deze
app. Daarnaast is het handig dat ik de protocollen
niet zelf hoef bij te houden en het logboek en de
getuigenverhoren die ik op de plaats delict opstel,
naar mezelf kan mailen. Dat scheelt een hoop tijd.’
Zie www.politie.nl/q. of mail naar appsporing@politie.nl.

6 Voordelen van @ppsporing:
1. Altijd de juiste informatie
bij de hand.
2. De app-redactie houdt het
naslagwerk up to date; dat
hoeven rechercheurs niet
zelf te doen.
3. Rechercheurs kunnen ter
plaatse digitaal verklaringen
opnemen.

4. O
 p de plaats delict mailen
rechercheurs hun tekst naar
hun werkplek, ze hoeven
niets meer over te typen.
5. E r is sneller informatie
beschikbaar voor keten
partners in een piketproces.
6. S lachtoffers en getuigen
worden sneller geholpen.
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Snellere rechtspraak
dankzij spreekuurrechter
De rechtspraak is voor de gewone burger bijna onbereikbaar
geworden, vond rechter Ton Lennaerts. Daarom bedacht hij de
spreekuurrechter. Voor een paar tientjes kijkt een rechter naar
een zaak en komt hij of zij met een voorstel of vonnis.

#02

Spreekuurrechter

Formulieren, protocollen, lange procedures: voor veel
mensen is het een te grote stap om een conflict bij de
rechtbank aanhangig te maken. Ook geld speelt een
rol. Neem een klusjesman die bijvoorbeeld nog vijfhonderd euro van een klant krijgt. Hij moet om dit
geld te vorderen griffiekosten betalen en een advocaat
met een hoog uurtarief. Het vermoeden bestaat dat
hierdoor heel veel zaken niet voor de rechter komen.
Rechter Ton Lennaerts van de Rechtbank Noord Nederland bedacht een oplossing: de spreekuurrechter. Dit
initiatief moet de rechtspraak laagdrempeliger, sneller
en minder duur maken. Hoe werkt het? Rechters gaan,
zonder advocaten, in gesprek met burgers of bedrijven
die een conflict met elkaar hebben. Tijdens dit gesprek
(of meerdere als dit nodig is) onderzoekt de rechter of
beide partijen er samen uit komen. Lukt dat niet, dan
spreekt de rechter alsnog een vonnis uit. De kosten
zijn 39,50 euro voor beide partijen, bedrijven betalen
iets meer. De geschillen kunnen gaan over geld, maar
ook over burenruzies, ontslagkwesties en schade
gevallen. Als één van de partijen het spreekuur niet
ziet zitten, kan eventueel alsnog een gewone proce
dure volgen, bijvoorbeeld via de kantonrechter.
Het spreekuur ging op 1 oktober 2016 als proef van

OM,
Rechtbank
Noord Nederland

start bij acht rechters van de rechtbank Noord Nederland. De proef loopt nog steeds, half augustus waren
vijfentwintig zaken behandeld, het overgrote deel
daarvan werd tijdens de mondelinge behandeling
geschikt. Rechter Arjen van der Meer behandelde een
zaak over een burenruzie. Een gesprek met beide
partijen – op locatie – werkte in dit geval goed, is zijn
ervaring. ‘Aanvankelijk wilden én mochten beide
buren niet eens bij elkaar op het erf of in huis komen.
In het begin van het gesprek voerden emoties de
boventoon; de buren maakten flink ruzie. Naarmate
het gesprek vorderde, werden beide partijen
realistischer en konden we goede afspraken maken.’
Burgers en bedrijven die hebben meegedaan zijn positief, zo blijkt uit een eerste evaluatie. Eén ding springt
eruit: de snelheid. Lennaerts: ‘Een conflict vreet aan
mensen. Dit kan zelfs leiden tot ziekenhuisopnames
of een behandeling door een (bedrijfs)psycholoog.
Vrijwel iedereen die kiest voor dit model, wil snel tot
een oplossing komen.De spreekuurrechter voorziet in
deze behoefte en dat is een mooie stap vooruit.’
Neem contact op met Ton Lennaerts via a.lennaerts@rechtspraak.nl.
En bij het Rechtspraak Servicecentrum, www.rechtspraak.nl

De behangwerk-casus
Spreekuurrechter Arjen van der Meer bespreekt een zaak tussen een aannemer en de opdrachtgevers, bij
het echtpaar thuis. Volgens de opdrachtgevers is een opdracht voor behangwerk niet goed uitgevoerd.

Digitalisering procederen wordt stap voor stap ingevoerd. Zo is voor professionele procespartijen digitaal
procederen sinds maart 2017 verplicht in civiele vorderingszaken bij de Hoge Raad en sinds juni 2017 in asielen bewaringszaken bij alle rechtbanken. Burgers behouden de keuze tussen digitaal of op papier procederen.

Op de foto van links naar rechts: de aannemer, griffier Jan Brolsma, spreekuurrechter Arjen van der Meer,
Ton Lennaerts, de opdrachtgeefster en haar man.
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Drones zijn leuke
speeltjes, maar in verkeerde
handen veranderen ze in
spionage-instrumenten,
smokkelwerktuigen of
e rger. Counterdrones
maken korte metten met
vliegende wapens.

S

tap een elektronicazaak binnen
en de drones liggen er voor het
uitzoeken. Voor een kleine
honderd euro heb je al een
quadcopter – uitgerust met vier
rotors – met een bereik van zo’n
honderd meter. Wie dieper in de
buidel tast, haalt een exemplaar
in huis dat enkele kilometers vliegt met een snelheid van bijna honderd kilometer per uur, zo
nodig voorzien van een warmtebeeldcamera.
Logisch dat de overheid zorgen heeft over deze
technologie die binnen ieders handbereik is.
De mogelijkheden voor kwaadwillenden zijn
oneindig: smokkelen, spioneren, paniek veroorzaken, als wapen gebruiken.

Om instrumenten te ontwikkelen tegen kwaadwillende drones deed de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in
2015 een uitvraag in de vorm van een Small
Business Innovation Research (SBIR). Dit is een
competitie waarin ondernemers worden uitgedaagd met innovatieve producten maatschappelijke problemen op te lossen. De bedrijven met de
beste offertes mogen een haalbaarheidsonderzoek doen. De meest kansrijke daarvan mag het
product verder ontwikkelen. Voor de uitwerking
van de vier meest veelbelovende ideeën in deze
SBIR trok de NCTV 1,75 miljoen euro uit: twee
projecten gericht op het opsporen van drones,
twee om ze uit te schakelen.
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Zo spotten we de drone…
Drones zijn klein van stuk en relatief stil en daardoor zeker als ze hoger vliegen lastig met het
blote oog te spotten. Daarbij is de menselijke waarneming niet altijd betrouwbaar, bijvoorbeeld
in het donker of op plekken waar weinig mensen zijn. In dat geval zet je je kaarten liever op een
geautomatiseerd systeem dat drones opmerkt en volgt. Robin Radar Systems uit Den Haag en
Microflown uit Arnhem ontwikkelden hier beide een systeem voor.

#03

Mobiele
Radar

Robin Radar
Systems

#04

Acoustic
Multi
Mission
Sensor

Microflown

… zo vernietigen we de drone
Heb je de verdachte of kwaadwillende drone eenmaal in het vizier, dan is
het zaak om hem onschadelijk te maken. Maar hoe doe je dit zonder dat de
drone ongecontroleerd neerstort met alle paniek – en mogelijk letsel – tot
gevolg? Delft Dynamics en het Amsterdamse DRONATEC Industries hebben
hiervoor een oplossing.

#05

DroneCatcher

Delft Dynamics

Mobiele radar

Akoestische sensor

Schietnet vangt drone

Robin Radar Systems bouwde een systeem rondom de aloude
radartechnologie: je zendt radiogolven uit, vangt de reflecties
op, bepaalt zo de richting, afstand, hoogte en snelheid van
zichtbare objecten. Het bedrijf heeft zijn sporen verdiend. Het
ontwikkelde een veel toegepast radarsysteem voor de signalering en identificatie van vogels: dit komt niet alleen van pas in
de luchtvaart, maar wordt ook ingezet om vogel- en vleermuispopulaties rond windmolenparken te beschermen. Voortbouwend op deze technologie ontwierpen de Haagse techneuten
een mobiel radarsysteem dat drones op kilometers afstand detecteert en volgt – ook in dichte mist of in het donker, ook als het
om een zwerm drones gaat. Vliegen er vogels tussen de drones?
Het systeem van Robin Radar kan de verschillende luchtruim
gebruikers van elkaar onderscheiden.

Microflown AVISA ontwikkelde een systeem dat zacht zoemende
drones kan ‘horen’. In tegenstelling tot een radar heb je hiervoor geen
directe zichtlijn nodig. Dit maakt deze techniek bijzonder geschikt voor
gebruik in stedelijk gebied waar bebouwing het vrije zicht blokkeert.
Hoe werkt het? In tegenstelling tot een traditionele microfoon die de
geluidsdruk registreert met behulp van een membraan, gebruikt
Microflown de andere grootheid in de akoestiek: de zogenoemde
‘luchtdeeltjessnelheid’. Deze wordt gemeten met behulp van twee ragfijne, verhitte draadjes van platina. Het resultaat is de Acoustic Multi
Mission Sensor (AMMS), een akoestische sensor van dertig centimeter
doorsnede die geluidsbronnen zeer nauwkeurig kan d
 etecteren, lokaliseren en volgen. Door een raster van deze sensoren op de daken van
flatgebouwen te plaatsen en te koppelen, kun je allerlei nuttige veiligheidsinformatie verzamelen. Het traceert niet alleen de plek waar die
vijandelijke drone vliegt, maar ook waar precies een explosie plaatsvindt of een schot van een sluipschutter klinkt.

De uitvinding van Delft Dynamics heet toepasselijk de DroneCatcher: een
drone die een drone vangt. Heeft hij de vijandelijke drone in het vizier, dan
vuurt hij vanuit een koker onder hoge druk een schietnet af. Dankzij rubberen kogeltjes op de hoeken van het net – dat ongeveer drie bij drie meter
meet – vouwt het zich keurig uit in de lucht. Komt het net in contact met de
rotorbladen van de vijandelijke drone, dan raken de bladen er hopeloos in
verstrikt. Gevolg: de drone tuimelt uit de lucht. Om paniek en schade op de
grond te voorkomen, sleept de DroneCatcher de vijandelijke drone weg in
de lucht via een kabel verbonden aan het schietnet. Op een veilige plek
aangekomen, zorgt een parachute voor een zachte landing.
De DroneCatcher is te gebruiken als een mobiele installatie – bijvoorbeeld
bovenop een politie- of defensievoertuig – die klaar staat tijdens risicovolle
evenementen.

Robin Radar Systems’ experimenten met prototypes hebben
geresulteerd in Elvira, een commercieel dronedetectiesysteem.
Dit radarsysteem met een bereik tot 9 kilometer kan binnen dertig
minuten worden opgezet door twee mensen. Een tablet volstaat om
het systeem te bedienen, maar het is ook mogelijk de beelden live te
streamen naar een controlekamer.
www.robinradar.com

Microflown heeft zijn detectiesysteem uitvoerig getest in twee grote
steden. Dit heeft geleid tot een ‘eerste generatie’-systeem (‘Sky Sentry’)
dat is verkocht voor defensiedoeleinden. De techniek wordt verfijnd, z odat
een toekomstig systeem nog complexere scenario’s aan kan.
www.microflown-avisa.com

Delft Dynamics maakte in 2017 veel testvluchten met de DroneCatcher
en kreeg volop publiciteit. Het bedrijf presenteerde de nieuwste versie op
de Defence and Security Equipment International (DSEI) beurs in Londen en
bij onder meer de Koninklijke Marechaussee. De b
 edoeling is om de Drone
Catcher-systemen zo snel mogelijk productierijp te krijgen om begin 2018 de
eerste orders te kunnen aannemen.
www.dronecatcher.nl

#06

D-FENCE

DRONATEC
Industries

Richtantenne creëert
no-fly zone
DRONATEC Industries ontwikkelde een richtantenne die
drones op honderden meter afstand onschadelijk maakt met
behulp van microgolven. Hoe? De richtantenne beschiet de
drone met een geconcentreerde dosis elektromagnetische
straling. Hierdoor raken de elektrische systemen van de
drone overbelast (maar dus geen apparaten in de buurt),
waardoor de software binnen enkele microseconden vastloopt. Gevolg: de drone schakelt zijn beveiligingssystemen
in voor een noodlanding. Op deze manier kan het mobiele
systeem van DRONATEC, dat samen met detectieapparatuur
in een kleine c ontainer past, een virtueel hek in het luchtruim c reëren (D-FENCE genaamd), oftewel: een no-fly zone
voor ongewenste drones.
DRONATEC Industries ontwikkelde een prototype van
D-FENCE, waarmee het bedrijf verschillende demonstraties
gaf. In Nederland, maar ook onder andere in de Verenigde
Staten en Engeland. Zodra een concrete bestelling volgt,
wordt D-FENCE in productie genomen.
www.cobbsindustries.com/nl
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506 + 2 ideeën om op de beste
manier uit elkaar te gaan
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uitelkaarpuntenel
Robots rukken op, in de lucht (want een geprogrammeerde
drone mag je gerust een vliegende robot noemen) én op
de grond. Ook bij de Rijksoverheid.

#07

Telepresence
robot

In de gangen van het ministerie van VWS kun je
een ‘telepresence robot’ tegenkomen, een stand-in
voor fysiek afwezige collega’s. Het idee is dat de
bewuste collega vanuit huis of elders inlogt op de
robot en hem zo ‘overneemt’, bijvoorbeeld om
een vergadering bij te wonen. ‘Het experiment
bevalt zo goed dat wij hem niet meer hebben
teruggekregen’, zegt Pepijn van der Spek lachend.
Van der Spek is Innovatie Manager bij het Shared
Service Center ICT (SSC-ICT) van de rijksoverheid
en leende de robot aan VWS uit. ‘De concrete
aanleiding was een zieke VWS’er die vanuit het
ziekenhuis toch graag zijn werk wilde doen door
vergaderingen bij te wonen.’
Maar dat kon toch al lang via een videoconferentie? ‘Zo’n robot werkt veel beter’, zegt Van der
Spek. ‘Voor een videoconference moet je naar een
speciaal zaaltje waar iedereen gefocust is op dat
scherm. Zo’n robot fungeert echt als plaatsvervanger van een collega. Daardoor voelt interactie veel
natuurlijker. En na afloop van de vergadering
kan de robot ook nog even bij een paar collega’s
binnenlopen voor een praatje. Klinkt misschien
gek, maar het gebeurt echt.’
Bewakingsrobots
Bij ministeries, maar ook bij bedrijven, zullen
telepresence robots de komende jaren steeds
normaler worden. Daarnaast nemen ze steeds

SSC-ICT,
ministerie van VWS,
ministerie van JenV

meer taken over die nu nog door mensen worden
uitgevoerd. Zo onderzoekt het innovatieteam van
het SSC-ICT momenteel de inzet van schoonmaaken bewakingsrobots. Wat de vraag oproept: gaat
dat niet ten koste van arbeidsplaatsen? Van der
Spek: ‘Ik denk niet dat het tot minder, maar wel
tot ander werk leidt. Dit is meteen ook een van de
redenen waarom we deze experimenten doen:
om het gesprek over de consequenties van deze
technologische ontwikkelingen op gang te
brengen. Dat roept vragen op als: wat betekent
de opkomst van robots voor onze samenleving
en hoe moeten we daarop anticiperen, met bijvoorbeeld beleid? Deze proeven helpen om onze
gedachten daarover te bepalen.’

Zelf je scheiding regelen via een website. Een ‘scheidingsexpert’
op iedere school. Nieuwe manieren om beëindiging van de relatie
beter te regelen. Scheiden hoeft geen vechten te worden.
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Van alle scheidingen in Nederland o
 ntaardt volgens
onderzoek van TNS NIPO twintig procent in een
vechtscheiding. Om dat aantal te verminderen
ontstond op initiatief van oud-Tweede Kamerlid
Jeroen Recourt (PvdA) de Divorce Challenge. Iedereen met een plan om het aantal conflictscheidingen
en de negatieve gevolgen daarvan voor kinderen
te verminderen, kon een idee inzenden. Een e xperten jongerenpanel koos in november 2016 uit
alle 506 inzendingen vijf koplopers, die in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid
verder zijn uitgewerkt en g erealiseerd.

#08

Scheidings
expert op
iedere
school

EKSS

Scheidingsexpert
op iedere school
Het winnende idee: ‘Iedere school een
expert’. Een driedaagse training om leraren
op te leiden tot ‘scheidingsexperts’, zodat zij
ouders en kinderen bij een scheiding beter
kunnen begeleiden. Het idee komt van docent
Pieter Stoop. Het viel hem op dat veel scholen
voor onderwerpen als rouw en pesten verplichte protocollen hebben, maar dat er voor
het begeleiden van kinderen van gescheiden
ouders vaak niets vastligt. Zijn doel: iedere
school een expert. Stichting Expertisebureau
Kind | School | Scheiding organiseerde in
oktober 2017 de eerste trainingen.
Meer weten? Pieter Stoop (EKSS),
info@ekss.nl, www.ekss.nl

#09

Two2
Tango

Two2Tango

#10

Kinderen
uit de
knel

KJTC,
Lorentzhuis

#11

BRAM

RvdK ,
wijkteams
regio Twente

Platform voor relatietwijfelaars

Kinderen uit de knel

Nog één keer om tafel

Een digitaal platform voor stellen uit Noord-Holland die twijfelen aan hun relatie
of niet meer samen verder willen. Op www.two2tango.info vinden zij informatie
over de gevolgen en de keuzes die ze moeten maken als ze uit elkaar willen. Het
doel: vechtscheidingen voorkomen. Two2Tango is een coöperatie van zeven
welzijnsorganisaties in Noord-Holland. De initiatiefnemers geloven dat mensen
een meer weloverwogen keuze maken als zij beter nadenken over bijvoorbeeld
de gevolgen voor hun kinderen als ze gaan scheiden. De portal is nog in
ontwikkeling, maar zo’n dertig cliënten van de betrokken welzijnsorganisaties
maken er al gebruik van. Zij hebben gratis toegang tot een besloten digitale
omgeving waarbinnen ze online begeleiding krijgen van maatschappelijk
werkers. Het streven is dat de besloten omgeving in 2018 toegankelijk is voor
alle inwoners in Noord-Holland.

Ouders die verstrikt raken in conflicten rond de
scheiding, bijvoorbeeld over zorg voor de kinderen, kunnen meedoen aan ‘Kinderen uit de knel’.
Zowel ouders als kinderen volgen hierbij groepsbijeenkomsten met andere ouders en kinderen.
In de oudergroep krijgen ouders hulp van therapeuten om de destructieve strijd te stoppen.
Daarnaast helpen, coachen en inspireren ouders
ook elkaar. Kinderen uit de knel is een samen
werkingsproject van het Kinder- en Jeugdtrauma
centrum (KJTC) en het Lorentzhuis, centrum voor
systeemtherapie, opleiding en consultatie.

Mail met innovatiemanager Ymke Rinsema, ymke.rinsema@two2tango.info.
Of kijk op www.two2tango.info.

Op www.kinderenuitdeknel.nl kom je meer te
weten over deze aanpak. Of stuur een mailtje
naar info@kinderenuitdeknel.nl.

Ze was boos, wilde helemaal niet uit
elkaar, maar haar partner besloot anders.
En dus bleef Petra* alleen achter met haar
driejarige dochter en zoontje van negen
maanden. Zij was boos, haar familie was
wóedend en zei: ‘Híj wilde weg, no way dat
hij de kinderen nog te zien krijgt.’ Zo
geschiedde. Een jaar vol woede en verdriet
volgde. Tot het moment dat de rechter
ingreep. Hij adviseerde Petra en haar exman aan de slag te gaan met BRAM, een
methode van wijkteams en de Raad voor
de Kinderbescherming regio Twente.
BRAM stimuleert vechtende ex-geliefden
nog één keer samen om tafel te gaan,
begeleid door hulpverleners. En zo goede
afspraken te maken over de omgang met
de kinderen, voordat de rechter een
beslissing neemt. Ook Petra en haar
ex gingen weer samen om tafel.

De begeleiding hielp. ‘Als je boos bent,
luister je niet meer naar elkaar. Dan is het
moeilijk om gezamenlijke afspraken te
maken.’ Het grootste inzicht voor Petra:
‘Het gaat niet om mijn gevoelens, maar
om die van de kinderen. Daarom moet
ik soms loslaten. Figuurlijk door te
accepteren dat ze bij papa nu eenmaal
wat minder gezond eten dan bij mama;
letterlijk door ze op vrijdagavond uit te
zwaaien en ze een fijn weekend bij hun
vader te wensen. Dat doe ik nog steeds
met pijn in m’n hart, maar de lach van
mijn dochter als ze haar vader ziet, maakt
veel goed.’
Meer weten over BRAM? Mail Ypie Terpstra van
de Raad voor de Kinderbescherming:
y.terpstra@rvdk.minjenv.nl.
*Petra is niet haar echte naam
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Naast de vijf koplopers uit de Divorce
Challenge zijn er ook andere projecten om
vechtscheidingen te voorkomen.

#13

Uitelkaar.nl

Hiil,
Modria,
RvR

Online scheiden

#12

Recht
doen
aan je
kind

RvdK, gemeente
Den Haag, rechtbank
Den Haag, Jeugd
bescherming West

Recht doen aan je kind
Ruzie, verwijten, verdriet. Je wilt niet meer samen verder,
maar moet vanwege de kinderen met elkaar praten.
Sommige ouders lukt dat niet; zij blijven in de vecht
modus. Voor hen is ‘Recht doen aan je kind’ bedoeld. Dit
programma helpt ex-partners die na een jaar nog geen
goede afspraken maakten over de omgang met hun kinderen. In één week gaan zij fulltime samen met hulpver
leners en andere ouders op locatie aan de slag met hun
problemen. De koppels hebben tijdens die week naast veel
individuele begeleiding, veel steun aan elkaar. Want hoewel ze allemaal met andere zaken aan de slag gaan, hebben ze hetzelfde doel: inzicht krijgen in eigen handelen en
inzien dat het om de kinderen gaat, niet om de ouders. Na
de intensieve week krijgen de deelnemers nog maximaal
zes maanden begeleiding.
‘Recht doen aan je kind’ was winnaar in de JenV-innovatiepitch (2014). Daaruit ontstond de pilot, gecoördineerd
door de Opvoedpoli. Samen met Kwadraad, Horizon, de
Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmedia rogramma uit dat is
tors en Villa Pinedo voerde zij het p
ontwikkeld in samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming, gemeente Den Haag, rechtbank Den Haag
en Jeugdbescherming West. De methode is getest onder
negen ouderparen: vijf van de zeven ouders die daarnaar
werden gevraagd, zouden het programma aanbevelen aan
anderen. Als uit het onderzoek – dat nu wordt uitgevoerd –
blijkt dat programma effectief is, kan het onderdeel worden van de reguliere hulpverlening.
Meer weten? Neem contact op met de Opvoedpoli/Care Expres:
Manuela Boekweit (manuela@opvoedpoli.nl)
of Erik van der Werve (erik.vanderwerve@opvoedpoli.nl).

Tegenwoordig kun je iemand online niet alleen uitnodigen voor een date,
maar ook voor een scheiding. Onder meer via uitelkaar.nl. De online scheidingstool voorkomt vechtscheidingen, zeggen de makers. Hugo en Janneke* zijn twintig jaar getrouwd, hebben twee tieners, waarderen elkaar nog
steeds, maar willen scheiden. Ze weten goed welke afspraken ze daarover
willen maken en denken dat ze dat vooral zelf kunnen regelen. Op dit soort
stellen is de online scheidingstool www.uitelkaar.nl gericht. Hier maken
ex-geliefden een scheidingsplan waarin ze alles kunnen afspreken wat ze
maar willen, mits het juridisch haalbaar is. Uitelkaar.nl ontstond uit een
samenwerking tussen HiiL, stichting voor advies en innovatie van het
rechtsbestel, IT-bedrijf Modria en de Raad voor Rechtsbijstand.
Uitelkaar.nl helpt vechtscheidingen voorkomen, zeggen de makers. Afspraken die mensen zelf maken zijn bestendiger en als het hen lukt compromissen te sluiten, werkt dat deëscalerend. Ook het feit dat mensen niet per se in
één ruimte hoeven zijn om afspraken te maken, of juist in de vertrouwde
huiselijke omgeving in plaats van op een advocatenkantoor, draagt bij aan
een betere sfeer. Mensen die scheiden met ieder een eigen advocaat hebben
doorgaans meer strijd. Sinds de start in november 2014 zijn 900 zaken afgerond. Gebruikers geven de online ondersteuning gemiddeld een 7,7.
Zie uitelkaar.nl voor meer informatie. Of mail Laura Kistemaker,
laura.kistemaker@uitelkaar.nl. *De namen Hugo en Janneke zijn gefingeerd

‘Innoveren is
openstaan voor
verandering. Openstaan
voor andere zienswijzen,
dwarsverbanden leggen,
samenwerken’
Jacqueline Kuyvenhoven,
programmadirecteur ‘JenV Verandert’

Nieuwe vormen van criminaliteit, nieuwe
dreigingen, nieuwe uitdagingen voor de rechts
staat. De wereld verandert snel en wij moeten
gelijke pas zien te houden om Nederland recht
vaardig en veilig te houden. Daarom is innovatie
belangrijk voor JenV, zegt Jacqueline Kuyvenhoven,
programmadirecteur van ‘JenV Verandert’. Dit
meerjarig veranderprogramma werd in het leven
geroepen om onder meer tot nieuwe manieren
van werken te komen bij het ministerie. ‘Innoveren
is openstaan voor verandering’, zegt Jacqueline.
Openstaan voor andere zienswijzen, dwars
verbanden leggen, samenwerken. In die zin is
innovatie een manier van denken en werken,
geen vastomlijnd proces.
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Collega’s snel
vinden met app
‘On the move’
Zoek je een collega? Vraag het Anja,
of beter nog, gebruik de door haar
bedachte app On the Move. Hoe
kwam ze op het idee?

#14

App on the move

Anja de Jong, secretaresse van de staats
secretaris van JenV, moet vaak snel de
juiste mensen b
 innen het departement
vinden. Dan denk je: de (online) Rijksadressengids? Verouderd. Functies en ex edewerkers? Niet bekend.
pertise van m
Gedoe dus.
De secretaresse bedacht een oplossing:
de ‘On the Move’-app: met alle namen,
functies, contactgegevens en expertise
van JenV-medewerkers. Het idee voor de
app eindigde als een van de laatste drie
finalisten in de JenV Innovatiepitch 2016.
Enthousiasme alom. Anja de Jong stond
duidelijk niet alleen in haar behoefte.
Laten we die app dan snel ontwikkelen,
zei ze en ze klopte aan bij haar (interne)
ICT-collega’s. ‘Mijn idee bleek niet zo
simpel uit te voeren.’ Gelukkig schoot de
leverancier te hulp. Via het JenV Dienstencentrum kwam De Jong in contact met
leverancier Shared Service Centre ICT van
het Rijk. Slimme ontwikkelaars ontwierpen in s amenwerking met het Dienstencentrum een app die gebruikmaakt

ministerie
van JenV,
SSC-ICT

van bestaande informatie, zoals de
Rijksadressengids, maar gemakkelijker
is in het gebruik.
Zelf gegevens aanvullen
Er is een proefversie gemaakt van de app.
‘Daarin zien we dat het idee realiseerbaar
is, zonder dat alles al is geprogrammeerd.
Het maken van de app duurt even. De
proefversie laat zien wat er wel en niet
werkt en wat er moet verbeteren. Dat
bespaart tijd en geld bij het maken van de
definitieve versie.’ De eerste versie is nog
niet interactief, maar in de vervolgversie
kunnen gebruikers zelf eenvoudig de
gegevens aanvullen. De Jong hoopt dat
de app helpt om gegevens completer te
krijgen. Zo’n vijftien collega’s doen nu
mee aan de proef, dat worden er later
meer. Anja de Jong: ‘En straks kan iedereen de app gebruiken, binnen de beveiligde omgeving van BlackBerry Work.’
Meer weten over de app?
Mail met Anja de Jong: a.j.de.jong@minjenv.nl.
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Op www.guardfromabove.com vind je leuke filmpjes van de arend in actie. Voor meer
informatie kun je terecht bij: Mark Wiebes van de politie, mark.wiebes@politie.nl.

Beestachtig
Het wordt zo langzamerhand een aardige dierentuin bij politie en justitie. Paarden en honden
voor handhaving en speurwerk krijgen gezelschap
van aaihonden, telefoonspeurhonden, hennep
bijen, bruine ratten en een exoot als de drone-
arend. Welkom in de dierenwereld van JenV.

#15

Telefoonhond

DJI

Telefoonspeurhond

Mail: Jelte Penninga,
j.penninga@dji.minjus.nl, of
Floor Kloosterman van DJI,
f.kloosterman@dji.minjus.nl

Hij heet ook wel de nieuwe vijand van gevangenen, telefoonhond Bello of
zijn collega Amy. Beide Duitse herders speuren sinds kort naar verborgen
mini-mobieltjes in de gevangenis. Telefoons zijn verboden, maar door het
kleine formaat – maatje pink – smokkelt het bezoek van de gevangene ze
gemakkelijk naar binnen. Geen gepiep bij de detectiepoortjes; de slimme
mobieltjes bevatten geen metalen delen. ‘Zo treffen we deze mini-mobieltjes steeds vaker aan in de gevangenis’, zegt Jelte Penninga, als directeur
Operatie van de Dienst Vervoer en Ondersteuning van de Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI) verantwoordelijk voor de speurhonden. ‘Gedetineerden kunnen ongecontroleerd naar buiten bellen, hun criminele activi
teiten voortzetten.’ Volgens Penninga helpen technische hulpmiddelen,
zoals de Mobifinder, wel bij het vinden, maar de honden hebben meer
succes. De telefoonhond ruikt een verstopt mobieltje door alles heen. Bij
succes krijgt hij een beloning: complimenten van zijn baas en hij mag
even spelen. DJI zet de telefoonhond dagelijks in; altijd vindt hij wel een
paar toestellen.

#16

Dronearend

Politie, TNO,
ministerie van
Defensie, Guard
from Above

Zeearend pikt
drones uit de lucht
Wie jaagt er op vliegende prooien? Een roofvogel.
Toen de politie moest verzinnen hoe zij illegaal vliegende drones moest aanpakken, kwam het idee van de
roofvogel naar voren. ‘En het werkt!’ zegt Mark Wiebes
(innovatiemanager bij de politie). Met de getrainde
zeearenden – een samenwerking met het bedrijf Guard
from Above – heeft de politie de mogelijkheid om in te
grijpen. Wiebes: ‘Bijvoorbeeld als drones te dicht bij
een vliegveld vliegen of gebruikt worden om smokkelwaar naar gevangenissen te brengen. Of als er vanuit
een drone beelden worden gemaakt waar dat niet de
bedoeling is, bij evenementen of op plekken waar
hoogwaardigheidsbekleders komen. Dan kunnen de
arenden in actie komen.’
In de trainingen leren de vogels op commando een
drone vangen en naar een ‘veilig’ gebied brengen. 
De politie liet TNO uitzoeken of de rotorbladen van
drones de vogelpootjes niet zouden beschadigen.
Om eventuele schade te voorkomen, ontwikkelden
zij s peciale snijwerende schoentjes voor de vogels.
De succesvolle training van de zeearenden betekent
niet dat de vogels straks overal te zien zijn, stelt Mark
Wiebes: ‘Of we ze gaan inzetten, is de vraag. Maar de
vogels kunnen het.’

#17

Speurratten

Politie

Bruine rat eersteklas
speurneus
Kruitslijm op een hand. Illegale sigaretten en vuurwerk. Menselijke
overblijfselen in de grond. Noem het, de bruine rat ruikt het.
‘Binnen een halve dag leert een rat een nieuwe geur te herkennen
en de aanwezigheid daarvan te melden. Dat kan veel betekenen
in de opsporing’, vertelt Mark Wiebes (innovatiemanager bij de
politie). Sinds begin 2017 leidt de politie bruine ratten op. Waarom
ratten? Wiebes: ‘Een rat is een speurneus eerste klas, hij is heel
goed in zijn “werk”, geuren herkennen, en kan accuraat aangeven
of een geur wel of niet aanwezig is.’ Ratten zijn goed te trainen, het
zijn slimme beestjes. Maar ze zijn ook timide, vertelt Wiebes, ze
werken het liefst in een veilige omgeving. ‘In de praktijk betekent
dit dat we de samples met sporen naar de rat in het lab moeten
brengen, in plaats van dat de rat ter plekke kan snuffelen.’
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#18

AAI-hond

#19

Politie,
Avans Hogeschool

De politiehond is
je beste vriend
‘Je mag me alles vertellen.’ Zijn blonde snoet kijkt je aan, trouwe vier
voeter Twix, jongste werknemer op bureau Zeden van de Rotterdamse
politie. Zedenrechercheur Marianne van Loo weet nog dat ze Twix, een
Poolse herdershond, voor het eerst inzette. ‘Dat was bij een jongen van
een jaar of twaalf, echt zo’n stoer binkie. Terwijl ik met vader stond te
praten in de hal, piepte Twix achter de deur. “Huh, zit hier een hond?”
vroeg de jongen. Tijdens het verhoor vroeg hij of hij de hond straks
mocht zien. Dat mocht. Terwijl hij zijn verklaring las, kwam de hond
binnen; al snel was de jongen lekker met hem bezig. Een brokje geven,
een balletje gooien. Van een stoere stugge puber werd hij een leuk
ontspannen ventje. De hond ontspant en geeft afleiding.’
De zedenrechercheur is gespecialiseerd in verhoortechnieken om mensen hun verhaal te laten vertellen. ‘Met Twix heb ik er een hulpje bij.’ Deze
doelgroep, jongeren tussen de twaalf en achttien, kunnen dichtslaan op
moeilijke momenten. ‘Stugge, soms lastige pubers. Als verhoorder kom
je er uiteindelijk altijd wel uit. Maar de komst van de hond doet iets met
de jonge slachtoffers.’ Vooral als de gesprekken met de jonge zeden
slachtoffers bijvoorbeeld over ‘de daad’ gaan, wat ze moeilijk uitspreken,
kan de hond afleiden. ‘Een meisje schreef: “Twix kwam bij me toen ik het
moeilijk had.” Slachtoffers aaien hem of geven de hond een snoepje,
terwijl ze wegkijken tijdens een lastig moment in het verhoor.’
Marianne is gek van honden, heeft zelf altijd honden gehad. Ze was direct
enthousiast over het plan met de AAI-hond (dat staat voor Animal Assisted
Intervention): een idee van politieman Arno de Bruijn (Rotterdam). Bij het
maken van een filmpje over politiewerk in Rotterdam, naar aanleiding
van de schietpartij bij Charlie Hebdo in Parijs, zag hij in de scenes over
hulpverlening een kind dat het moeilijk had. ‘Daar kwam ik op het idee
om een hond in te zetten voor jonge slachtoffers. De aanwezigheid van
een hond werkt stress-verlagend.’

Hennepbijen

Taskforce
Brabant Zeeland,
RIEC, Wageningen
Universiteit

Bij als klikspaan
AAI-honden
Op dit moment is er één AAI-hond
actief in Rotterdam: Twix. De politie
vraagt de jonge slachtoffers van een
zedenmisdrijf of zij de hond bij het
gesprek willen hebben. Veruit de meesten kiezen d
 aarvoor. Twix woont bij de
politiemedewerker thuis, overdag is hij
op het bureau.
De inzet van AAI-hond Twix is onderdeel van een pilot die loopt tot april
2018. Avans Hogeschool doet onderzoek naar het effect van AAI-honden
bij verhoren. In totaal vinden twintig
intakegesprekken met de hond plaats
en twintig zonder. Na elk gesprek vullen
de betrokken jongeren een vragenformulier in. Hoewel het positieve effect al
duidelijk is, vindt na de meetperiode
een kosten-batenafweging plaats.
Projectleider Ellen van der Aa,
ellen.van.der.aa@politie.nl

Bijen gebruiken bij de opsporing van hennepkwekerijen? Waarom niet, dachten Wageningse bijenonderzoekers. Begin 2015 kregen zij het verzoek van de Taskforce
Brabant Zeeland om binnen de plantenwetenschappen
en biotechnologie een innovatieve manier te ontwikkelen om hennep op te sporen. De taskforce wil innoveren
in de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit.
De proef met de bijen is daar een voorbeeld van.
Hoe werkt het? Honingbijen zijn gek op suiker; daar
speelden de onderzoekers op in. In de proefopstelling
kregen de bijen een wattenstaafje dat in suikerwater was
gedoopt. Als de bijen daaraan likten, kwam er ook hennepgeur vrij. Zo leerden ze die lucht met lekkere suiker
associëren; op den duur werkte de link ook omgekeerd:
eerst hennep ruiken, dan likken.
Voor de test gebruiken de onderzoekers de Vasor136 met
daarin zes bijen. Zodra de bijen wiet ruiken, likken ze
met hun tong. De politie neemt dit apparaat mee naar
een straat of huis waar het vermoeden bestaat dat er
hennep wordt geteeld. Het apparaat zuigt de lucht in de
omgeving op. Likken de bijen? Dan kleurt er op een
schermpje een vakje rood en heeft de politie met behulp
van de bijen een drugspand te pakken.
‘Voordat we de bijen kunnen inzetten in de opsporing
is nog nader onderzoek nodig naar de werking van de
methode en een doorontwikkeling van het Vasor-
apparaat’, zegt Marloes van Nistelrooij van de taskforce.
Kijk op de website van de Regionale Informatie
en Expertise Centra: www.riec.nl.
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OM vraagt: wie grijpt in?
Hoe draag ik bij aan een veilige samenleving? Hoe kijk ik naar de Nederlandse rechtsstaat?
OM Spaces bedacht het l esprogramma ‘Wie grijpt in?’ waarin officieren van justitie en
rechtenstudenten in gesprek gaan met scholieren. Zo’n v ijfduizend jongeren – 200 klassen van
middelbare scholen en het mbo – deden sinds de start in 2012 mee. Vier lessen van dit project.

#20

Wie grijpt in?

1.

Begin bij jongeren. Het Openbaar
Ministerie (OM) wil meer zichtbaar zijn
in de samenleving. Daarom stuurt het (assistent-)officieren de ‘straat op’, te beginnen op
scholen met het programma ‘Wie grijpt in’
over de rol van jongeren bij het vormgeven van
een veilige samenleving.

2.

Werk met peers. Jongeren nemen sneller iets aan en zijn opener tijdens gesprekken over gevoelige onderwerpen als de
‘docent’ een (bijna) leeftijdsgenoot is: peer
educator. De peers gaan vanuit eigen ervaringen én hun expertise als rechtenstudent met
leerlingen in gesprek. Ook een afspiegeling

OM Spaces,
scholen,
rechtenstudenten

in etnische achtergrond werkt beter, zo leren
de eerste jaren met het programma.

strafzaken of bij ingewikkelde dilemma’s?
Dat wil de officier graag weten.

3.

4.

Kies gespreksthema’s uit de leef
wereld van jongeren. Een discussie
over wel of niet je naaktfoto’s op social media
zetten, trekt de aandacht van de leerlingen.
Vanuit die onderwerpen kunnen we meer
algemene vragen stellen over hoe zij staan
tegenover instanties als politie en justitie. De
klas is een mooie plek voor een officier van
justitie om te verkennen wat er leeft onder
jongeren. Hoe veilig ervaren zij de samen
leving en hoe dragen zij daar zelf aan bij? En
wat vinden zíj goede oplossingen in bepaalde

Zorg voor maatwerk. Iedere stad of
regio is anders. Wat speelt er op deze
school, in deze buurt? De rechtenstudent
vraagt vooraf input aan docenten en leerlingen. Ook komen in de lessen maatschappelijke kwesties aan bod waarover leerlingen
normaal gesproken moeilijk praten.

Zie www.om.nl/onderwerpen/onderwijs-jongeren/
lesprogramma-grijpt of mail met Machteld van
Barchjansen (m.van.barchjansen@om.nl) of Judith
van Heems (j.van.heems@om.nl) van OM Spaces.

Nudging
in 3
stappen
Wat verkopers doen, kunnen beleidsmakers ook: mensen
onbewust verleiden tot het gewenste gedrag. In de
commerciële wereld wordt daar geld mee verdiend, in
de overheidswereld staat het publieke belang voorop.
Innoveren met nudging in drie stappen.
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Glimmend gepoetste appels op ooghoogte
in de supermarkt, een vliegje of kaarsje in
het pissoir, Holle Bolle Gijs met zijn ‘ papier
hier’ in de Efteling: het zijn de borreltafelvoorbeelden van nudging, een psychologische techniek waarmee je g edrag op een
positieve manier kunt beïnvloeden.

C

reativiteit en vrije keus zijn de belangrijkste
kenmerken van deze ingrepen: mensen
mogen nog steeds die ongezonde snack
pakken, naast de pot piesen en papiertjes
op de grond gooien, maar het alternatief is aantrekkelijker. Of, om in jargon van ervaren nudgers te spreken,
de ‘keuzearchitectuur’ wordt zo ontworpen, dat de
meest wenselijke optie het meest voor de hand ligt.
Deze vorm van publieksbeïnvloeding wint de laatste
jaren aan populariteit, maar roept tegelijk ook vragen
op. Is dit ethisch verantwoord? Kijk dan nog eens goed
om je heen voor je die vraag beantwoordt. Nudging is
niet tegen te houden, nudging vindt al overal plaats.
Vooral verkopers zijn er goed in. Van winkelinrichting
tot opbouw van restaurantmenu: steeds word je verleid
om een keus te maken die voor de verkoper het meest
aantrekkelijk is.
Dus wat als we deze strategie nu eens inzetten voor
het gezamenlijk belang? Stel dat je met slimme interventies mensen voor het rechte pad kunt laten
kiezen en zo het leed van slachtoffers én de druk op
het juridisch apparaat vermindert? Judith van Heems
en Machteld van Barchjansen van OM Spaces in
Amsterdam onderzoeken de mogelijkheden van
nudging en aanverwante psychologische ingrepen
voor de wereld van justitie en veiligheid. We illustreren
de drie stappen om tot een nudge te komen aan de
hand van drie veelbelovende voorbeeldprojecten van
OM Spaces.
OM Spaces, gevestigd aan de Herengracht Amsterdam,
is de creatieve en innovatieve ontmoetingsplaats
van het OM. OM Spaces maakt gebruik van andere
disciplines en ideeën voor het aanpakken
van veiligheids-en criminaliteitsvraagstukken.
j.van.heems@om.nl (Judith), m.van.barchjansen@om.nl
(Machteld)

#22

Verkeerd
bezorgd

OM Spaces,
Politie

Stap 2
Proof of concept

Wanneer: 2016
Waar: Amsterdam-West, rond Plein ’40-’45
Product: buurtgenoten met elkaar in contact brengen door
middel van ‘per ongeluk’ verkeerd bezorgd kerstpakket

#21

Under the
influence

OM Spaces,
Design
Academy
Eindhoven

Stap 1
Brainstorm met ontwerpers

Wanneer: 2014
Waar: Eindhoven, Stratumseind
Product: ideeën en concepten om uitgaansgeweld tegen te gaan

Van vandalisme en een blauw oog
tot ziekenhuisbezoek en ‘kopschoppers’: het verminderen van
alcohol-gerelateerd uitgaans
geweld is het OM een lief ding
waard. OM Spaces ging op zoek
naar ideeën, samen met de afdeling
Well Being van Design Academy
Eindhoven. Daar doken 43 studenten in een onderwerp dat ze van nabij kennen. De studenten gingen
op praktijkonderzoek in de Eindhovense uitgaansbuurt Stratumseind
en spraken met jongeren over hun
gedrag tijdens carnaval en feest
vakanties op Terschelling. Sommige
ideeën die hieruit voortkwamen waren nudges. De studenten ontwierpen bijvoorbeeld een bijzonder
vormgegeven glas dat je eraan herinnert dat je naast alcohol

v ergelijkbare hoeveelheden
water kunt innemen. Ze creëerden
ook een veilige en geweldsarme
festivalsfeer in het uitgaansgebied
en bedachten een systeem met
verschillend gekleurde balletjes die
de barman in je glas gooit: aan de
kleur kun je, zonder oordeel over
je dronkenschap, zien hoeveel je
al op hebt.
Samenwerking met voor de overheid ongebruikelijke partners is in
dit geval de motor van innovatie:
aankomend kunstenaars komen op
heel andere ideeën dan beleids
makers. Hou er bij deze verkennende aanpak rekening mee dat er ook
veel fantastische maar niet direct
bruikbare ideeën uit voortkomen.
Inspirerend zijn ze hoe dan ook.

In Amsterdam-West is het aantal woninginbraken hoog.
De politie patrouilleert er intensief en hangt dreigende
posters op met ogen die door luxaflex kijken: wij houden
u in de gaten. De vraag is of dit bijdraagt aan het veiligheidsgevoel. OM Spaces bedacht een andere aanpak:

verkeerd bezorgde kerstpakketten. Elk met het verzoek
om het pakket bij de buren te brengen, met de groetjes
van de kerstman. Het resultaat: na enige schroom gingen
hele verdiepingen in een woonblok bij elkaar op bezoek,
om erachter te komen dat er voor hen natuurlijk ook
ergens een pakket was. Wat dat nog meer oplevert dan
gezelligheid, is niet wetenschappelijk onderzocht. Maar
de wijkagent constateert wel dat de buurt ervan opleeft
en de sociale controle tijdelijk toeneemt. Proof of concept,
noemen we dit.

#23

Rode
lopers en
spiegels

OM Spaces,
gemeente Hilversum,
Universiteit Utrecht,
Politie

Stap 3
Zoek wetenschappelijk bewijs
Wanneer: 2016
Waar: Hilversum
Product: bewijs dat gevoel van veiligheid door nudging verbetert

De laatste stap: wetenschappelijk
bewijs dat nudging ook aantoonbaar
wat oplevert. Bijvoorbeeld ter voorkoming van uitgaansgeweld. Kun
je de ruimte zo veranderen dat
mensen zich anders gedragen?
Onder leiding van nudging-expert
Denise de Ridder van Universiteit
Utrecht werden tijdens een aantal
uitgaansnachten in Hilversum
rode lopers neergelegd en spiegels
geplaatst bij de horeca. De rode
lopers moesten de feestvierders
het gevoel geven dat ze bijzondere
gasten op een bijzondere plek
waren; de spiegels zorgden ervoor
dat ze zich meer bewust werden
van hun eigen gedrag. De onderzoekers ondervroegen 209 jongeren van gemiddeld 23 jaar oud die
twee kroegen bezochten, ruim vijf
drankjes gemiddeld nuttigden en
van wie 14,1 procent die avond
drugs gebruikte (voornamelijk wiet

en xtc). Met name bij meisjes bleek
het veiligheidsgevoel gestegen in
vergelijking met de resultaten van
nulmetingen elders in de stad.
Jammer genoeg was het onderzoek
statistisch te klein om te bewijzen
dat het aantal feitelijke gewelds
delicten daalde. Dit was wel het
geval, maar niet significant.
Hoe gaat het verder?
Wereldwijd wordt er steeds meer
onderzoek gedaan naar nudging.
Voor het beïnvloeden van de
objectieve veiligheid is groter en
vooral meer nieuw en herhaal
onderzoek nodig. Vanuit OM Spaces staat zulk vervolgonderzoek
nog niet gepland voor uitgaans
geweld. Wel oriënteert OM Spaces
zich op de mogelijkheden van
gedragsbeïnvloeding bij een aantal
andere g rote thema’s, bijvoorbeeld
uitbuiting.
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#24

Mission
Navigation Belt

ministerie
van Defensie,
Politie, Elitac

Horen, zien en voelen
Zonder plattegrond, geluid of licht navigeren en
communiceren. Dit is mogelijk met een trilvest, de
Mission Navigation Belt. Via het vest krijgt een militair
informatie over welke kant hij op moet, bijvoorbeeld
in een bos of op zee. Er zit heel wat techniek verpakt
in zo’n trilvest: acht geïntegreerde trilelementen,
gps, een kompas, batterij en processor. Via vooraf
afgesproken trilpatronen communiceren de
vestdragers geluidloos met elkaar. ‘Met het
navigatievest aan kunnen militairen met hun geweer
in de hand tegelijkertijd navigeren en communiceren’,
zegt Silvester de Bruin, adviseur Kennis & Innovatie bij
het ministerie van Defensie. ‘Zo houden zij ogen en
oren, hun belangrijkste sensoren, vrij om zich op de
omgeving te richten.’
Ook voor politie
De Mission Navigation Belt (van bedrijf Elitac) won in
2013 de Defensie Innovatie Competitie. ‘Een mooi
hulpmiddel voor militairen in het veld. Waarom
zouden we dit ook niet bij de politie inzetten’, bedacht
But Klaasen, hoofd van het JenV Innovatieteam. De
politie ging ermee aan de slag en testte het trilvest
tijdens observatiewerkzaamheden, een proef in 2016.
Volgens Henry Willering (politie) zijn de ervaringen
positief; het wachten is op operationele invoering
van het vest.
Ga voor meer informatie naar: www.elitac.nl
of mail naar: info@elitac.
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Hoe het staat met innovatie
bij Justitie en Veiligheid.
En waarom vernieuwing
belangrijk is.

De Staat
van Innovatie

N

ieuwe vormen van
criminaliteit, nieuwe drei itdagingen
gingen, nieuwe u
voor de rechtsstaat. De
wereld verandert snel en wij
moeten gelijke pas zien te
houden om Nederland
rechtvaardig en veilig te
houden. Daarom is innovatie zo belangrijk voor JenV.
Het ministerie heeft echter geen centrale directie die
innovaties bedenkt en maandelijks rapporteert over
doelstellingen, kengetallen, resultaten en risico
beheersmaatregelen. Innovatie is van iedereen, is de idee
hierachter. Innoveren is openstaan voor verandering.
Openstaan voor andere zienswijzen, dwarsverbanden
leggen, samenwerken. In die zin is innovatie een manier
van denken en werken, geen vastomlijnd proces. Op dit
terrein is JenV in beweging.
Om dit proces een duwtje te geven heeft het ministerie
een team gevormd. Dit Innovatieteam stimuleert
nieuwe activiteiten samen met bedrijfsleven en wetenschap in binnen- en buitenland. De missie van dit
team: actief en adequaat inspelen op veranderingen.

Vernieuwers zijn doorbijters
Maar wat maakt nu een idee echt goed? Dat is lastig te
zeggen. Sommige briljante ideeën leiden nooit tot een
product of verandering, bijvoorbeeld door tegenslag,
bureaucratie of weerstand. Vernieuwers zijn vaak doorbijters, hoor je dan. ‘Als je niet af en toe faalt, doe je
waarschijnlijk niets innovatiefs’, zei filmmaker Woody
Allen ooit. Soms valt het kwartje pas na een mislukking.
Dit overkwam de Amerikaanse scheikundige Spencer
Silver, de b
 edenker van een kleefstof. Deze stof plakte
echter maar half, maar net goed genoeg om er een
papiertje mee vast te plakken en het daarna weer los te
trekken. Hé, dat is handig dacht een ander. En zie daar
de geboorte van de post-it memo’s.
Tools en acties
JenV hanteert een paar uitgangspunten om een idee
een innovatie te noemen. Wat telt is dat ideeën bijzonder zijn, uniek en tot een sprongsgewijze verandering
leiden. Een voorwaarde is ook dat de ideeën bijdragen
aan de beleidsdoelstellingen van JenV. Daar draait het
om bij JenV-innovaties. Maar in welke mate, en via welke route; dat v arieert.
Elk idee heeft weer zijn eigen route naar uitvoering.
Vandaar dat vanuit JenV diverse tools en acties zijn
ontwikkeld om vernieuwers te ondersteunen. Dat
gecombineerd met eigen creativiteit en doorzettingsvermogen leidt tot mooie projecten en spannende
ideeën. Aan de slag dus en innoveer mee met JenV.

www.innoveermeemetjenv.nl
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Horizon 2020
JenV stimuleert
innovaties op tal van
manieren. Instanties,
organisaties en bedrijven
die Nederland veiliger
en rechtvaardiger willen
maken met nieuwe
ideeën kunnen gebruikmaken van deze instrumenten. Een overzicht.

Innovatie
Toolbox
Gereedschap voor
vernieuwers

Het Europese onderzoeksprogramma Horizon2020
is een subsidieprogramma voor onderzoek en
innovatie. Het heeft een budget van 70 miljard euro
voor de periode 2014-2020. Een van de onderdelen
richt zich op de bestrijding van terrorisme en
georganiseerde misdaad, crisisbeheersing, crisis
management, cybersecurity en grensbewaking. In
2018 telt dit programma 24 onderwerpen met een
budget van ruim 210 miljoen euro. Het Innovatieteam
van JenV ondersteunt aanvragers van deze subsidies bij
de aanvraagprocedure op inhoudelijk, juridisch en
financieel terrein. Het werkt daarbij samen met de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), dat onderzoek doet voor JenV,
ontving in 2015 subsidie vanuit Horizon 2020. Het
WODC wil samen met twintig partners de kennis
vergroten over de op- en uitbouw van criminele
organisaties en terroristische netwerken.

SBIR
Met het Small Business Innovation Research
program (SBIR) daagt de overheid ondernemers
uit om maatschappelijke problemen op te lossen.
Ondernemingen met de beste offertes mogen een
haalbaarheidsonderzoek doen. De bedrijven met de
meest kansrijke voorstellen mogen hun product
verder ontwikkelen tot een prototype. Uiteindelijk
stomen de winnende bedrijven hun product zelf klaar
voor de markt. Dit financieren ze ook zelf. Naast
kleine bedrijven kunnen ook grotere ondernemingen
meedoen aan het programma.
Zie ook anti-dronessystemen #03 Robin radar,
#04 Microflown AVISA, #05 Dronecatcher en #06 D-FENCE

Marktconsultatie
Voor het ontwikkelen van innovatieve ideeën zet JenV
marktconsultaties in. Bij een marktconsultatie toetst
JenV bij private partijen of een opdracht of oplossing
voor een specifiek vraagstuk van JenV haalbaar is en
of de randvoorwaarden realistisch zijn. JenV zoekt
vervolgens eventuele partners, die vrijblijvend met
JenV sparren over oplossingen.
Zie ook #26 FIOD toepassing satelliettechnologie
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Innovatiepartnerschap
JenV stimuleert innovatie onder meer via partnerschappen met bedrijven.
Dit gebeurt bij de aanschaf van producten, werken en diensten die nog niet
op de markt beschikbaar zijn of nog niet op het gewenste niveau presteren.
Bedrijven stellen vervolgens innovatieve oplossingen voor rondom specifieke vraagstukken van JenV. Als het bedrijf klaar is met onderzoeken en
ontwikkelen, kan JenV het product, het werk of de dienst inkopen. Dit
gebeurt onder de voorwaarden die JenV en het bedrijf bij de start van het
innovatiepartnerschap afspreken.

Startup in
Residence-programma

Zie ook: #25-27 satelliettoepassingen

In het Startup in Residence-programma (SiR)
krijgen start-ups van JenV de kans om oplossingen te
ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken.
Deze challenge voor jonge bedrijven is een initiatief van
het directoraat-generaal Straffen en Beschermen
(DGSenB). SiR is een manier om de buitenwereld bij
JenV te betrekken, te innoveren en maatschappelijke
opgaven centraal te stellen. Doel is ook het samen
werken met de rijksoverheid makkelijker te maken
voor start-ups. Andere dan de gebruikelijke partijen
bij vraagstukken betrekken, levert ook nieuwe
manieren van werken op, gericht op experimenten.
Iets waar start-ups in voorlopen.
Prototype
De challenge staat open voor nieuwe, jonge en kleine
ondernemingen van één tot vijf jaar oud met een idee
of product dat nog niet op de markt is gezet en dat
bijdraagt aan de oplossing van een van de zes door JenV
geselecteerde maatschappelijke vraagstukken. Denk aan
het bevorderen van de zelfredzaamheid van ex-gedetineerden of het verkrijgen van de juiste informatie van
verdachten uit verschillende bronnen. JenV en de
start-up ontwikkelen samen het idee tot een prototype.
Per vraagstuk krijgen drie start-ups de kans een
oplossing te presenteren met een prototype van het
idee. De start-ups pitchen hun idee aan een jury. De
zes winnaars, één per maatschappelijk vraagstuk,
mogen deelnemen aan het SiR-programma. Met
JenV werkt de winnaar zes maanden samen aan een
werkend prototype. Het bedrijf presenteert dit voor
de opdrachtgevers en potentiele afnemers tijdens de
Demo-day.
https://startupinresidence.com/ministry-of-security-and-justice

Innovatiepitch

VPVM

Veiligheid Innovatie
Competitie
In deze competitie strijden de beste ideeën om de kans
op het ontwikkelen van een pilot. Zo wordt elk jaar de
Veiligheid Innovatie Competitie (VIC) georganiseerd. In
deze landelijke competitie daagt JenV samen met het
ministerie van Defensie, de Koninklijke Marechaussee,
de politie, MKB’ers en start-ups uit om met innovatieve
ideeën te komen voor maatschappelijke vraagstukken.
De winnaar krijgt 200.000 euro om zijn idee samen met
de overheid te ontwikkelen tot een pilot.
In 2016 deden 25 bedrijven mee aan de competitie
met het thema intelligente datavisualisatie. Het bedrijf
OpenRemote won de VIC met een platform dat verandering van vluchtgegevens visualiseert.
Zie ook #47 Cardio Access Key, #32 OpenRemote

Het Vraaggestuurd Programma Veilige Maatschappij (VPVM) is een c ontinu
onderzoeksprogramma met als doel kennisopbouw, dat moet leiden tot meer
innovatie: de kennis van nu leidt tot de innovaties van morgen. JenV werkt in VPVM
samen met onderzoeksinstituut TNO. Onderzoeksonderwerpen zijn bijvoorbeeld:
misdaad voorspellen en omgaan met grote stromen asielzoekers. Vanaf 2018 zijn
er zes programmalijnen: terrorismebestrijding, het nieuwe melden, opsporing 2.0,
nationale veiligheid, cybersecurity en societal resilience, en intelligence.

De Projectenronde
De Projectenronde is een instrument om binnen JenV innovatie te bevorderen. Projecten kunnen hierbij in aanmerking komen voor een financiële
stimulans. Het gaat daarbij om redelijk uitgewerkte ideeën, die voor een
volgende stap in de ontwikkeling moeten worden getest in een proef
omgeving of in de praktijk. De Projectenronde stimuleert samenwerking
in de zogeheten gouden driehoek: overheid, kennisinstellingen en
bedrijven. De ronde staat open voor JenV’ers en partners op het gebied
van justitie en veiligheid. Ideeën die in aanmerking komen zijn gericht
op de ontwikkeling van prototypes, nieuwe technologie of slimmer
samenwerken. In 2016 waren er 36 lopende innovatie projecten die in
eerdere jaren zijn gefinancierd, waarvan er 19 succesvol zijn afgerond.

De Innovatiepitch is een ideeënwedstrijd voor
JenV’ers. Denk aan ideeën om beter, sneller,
efficiënter of goedkoper te werken of innovaties
die een product van JenV of dienst een kwaliteitsboost geven. De bedenkers van de beste ideeën
pitchen hun idee intern bij JenV. De winnaar
krijgt hulp om de innovatie verder uit te werken
in een projectplan. De bedenker van het idee
blijft zelf verantwoordelijk voor de uitvoering
van het projectplan.
De Innovatiepitch bestaat sinds 2014. Bij de
top 3 van 2015 zat het project De Hark Voorbij.
Dit is een nieuw organisatiemodel, dat niet op
basis van hiërarchie werkt, maar dat netwerken,
kwaliteiten en kennisdeling centraal stelt in
de organisatie. Dit idee sloot aan bij het
JenV Veranderprogramma.
In 2016 zijn 75 ideeën ingediend voor de pitch.
De Bestuursraad van JenV wees als winnaar aan
het idee om gegevens van slachtoffers in een
dossier te versleutelen via een QR-code. Zo bescherm je de contactgegevens van het slachtoffer
van een misdrijf die na aangifte bij de politie in
het procesdossier van de rechtbank terechtkomen. Omdat de verdachte dat dossier ook kan
inzien, zou hij aan de gegevens van het slacht
offer kunnen komen. Dit probleem was al langer
bekend. Bij Slachtofferbeleid (DG Straffen en
Beschermen) dacht men na over een oplossing.
Het aha-moment kwam van Gerdjan Hoekendijk: ‘Ik dacht aan een QR-code, waarin je de
gegevens versleutelt. Er zijn speciale QR-codes
die alleen gelezen kunnen worden door geautoriseerde personen. Het voordeel: je hoeft de
gegevens niet apart van het dossier op te slaan en
ze zijn toch beschermd voor ongewenste ogen.’
Zie ook #12 Recht doen aan je kind
(winnaar Innovatiepitch 2014)
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Inspiratie delen,
netwerken,
brainstormen,
app- en blockathons,
een paar hoogtepunten

Wat kenmerkt
een goed project?

Resultaat. Wat wil het project realiseren?
Wat levert het op en wat hebben we na afloop concreet in handen; een product, een
methode? Onderbouw deze doelstellingen
van het project met SMART geformuleerde
(gewenste) resultaten. SMART staat voor
Specifiek (eenduidig), Meetbaar (te meten
of redelijkerwijs te observeren), Acceptabel
(voor betrokken partijen), Realistisch (haalbaar) en Tijdgebonden (over vastgestelde
periode).

Effect op maatschappelijke
veiligheid en/of rechtvaardigheid.
Hoe veel veiliger of rechtvaardiger wordt de
samenleving van dit project?

Mate van innovatie. Is het voorstel
uniek of origineel op het vlak van justitie en
veiligheid en zo ja hoe uniek? Gebeurt dit al
bij partners of in het buitenland? En: leidt de
innovatie tot een sprongsgewijze verandering? Dit houdt in dat de innovatie echt een
grote stap vooruit is in werkwijze, niet het
geleidelijk veranderen van processen of
de organisatie.

Urgentie. In welke mate is de behoefte
urgent? En: zijn er meerdere partners die
veel baat hebben bij deze oplossing?

22 november 2016 VenJ
Innovatiecongres. Plaats d
 elict:
 erminal in Den Haag
Fokker T
met ruim 1.000 bezoekers uit de
wetenschap, het bedrijfsleven en
de overheid. Thema: ‘Buitenste
Binnen’ uitgewerkt in onder meer
60 deelsessies en via stands in de
Innovation Room. Opvallende
gasten: de a nti-drone zeearend en
robot Pepper.

22 en 23 september 2017 De VenJ Blockathon
2017. In de Fokker Terminal in Den Haag bogen
teams van bedrijven en opleidingen zich over
blockchain-toepassingen voor het inbeslagnameproces. De Blockathon is een co-productie van het
ministerie van JenV, het OM, de politie, de rechtspraak en het ministerie van Financiën. Drie teams
vielen in de prijzen: CGI, Milvum en L egalThings One.

De eerste Strategische Kennis en innovatie
Agenda (SKIA) kwam in 2017 gereed. Deze agenda
heeft als doel kennisontwikkeling en innovatie beter
af te stemmen op de strategie van JenV. De agenda
verbindt ook JenV-vragen met het aanbod van
kennis en innovatie in de markt. De agenda is een
samenwerking tussen de Centrale Eenheid Strategie
van JenV, het WODC en het Innovatieteam.
Ook een exemplaar krijgen?
www.innoveermeemetjenv.nl

JenV werkt samen met de VS
om innovaties te stimuleren. Er
zijn diverse onderzoeksprojecten
opgezet en gestart in 2017 en
2018. Ook vonden twee ontmoetingen plaats in 2016 met delegaties van de U.S. Department of
Homeland Security en JenV in
Washington en Den Haag.

Het WODC liet in 2016 onderzoek doen door de Universiteit Twente naar
de toepassing van nanotechnologie in dienst van justitie en veiligheid.
Dit resulteerde in diverse presentaties en een sessie over kwantum-veilige
authenticatie voor toegangscontroles (zie #36).

In 2017 ontwikkelde de Centrale Eenheid Strategie een Technologiescan,
als uitwerking op de ‘smart-uitdaging van het ministerie van JenV.
Aanbevelingen uit het rapport: proactief tegengaan van veiligheidsrisico’s
van synthetische biologie, kunstmatige intelligentie en unmanned systems,
méér gebruikmaken van de kansen van datatechnologie en holistisch kijken
naar de grenzen tussen innovatie, ethiek en privacy.
Omdat bij nieuwe technologieën vaak veel beleidsterreinen en belangen zijn
betrokken, zoals veiligheid, innovatie, privacy en ethiek, is het van belang dat
departementaal én interdepartementaal wordt samengewerkt. Dit betekent
dat nieuwe netwerken rondom technologie moeten worden gevormd.
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#25 26 27

ministerie van JenV, FIOD, TNO, TU Delft,
ministerie van Defensie, NSO, Instituut Fysieke
Veiligheid, Veiligheidsregio’s, Brandweer Nederland

Satelliettoepassingen voor 
Justitie en Veiligheid

zijn.’ Vooralsnog wordt het model alleen in Nederland
gebruikt. Om het in te zetten in bijvoorbeeld Portugal
zal eerst de vegetatie daar in beeld moeten worden gebracht.

Satelliet helpt bij
brandbestrijding

FIOD Opsporingsondersteuning
Satellieten kunnen ook worden ingezet voor andere
doeleinden in het veiligheidsdomein. Satelliet
gegevens zijn bruikbaar voor taken als toezicht,
handhaving en opsporing. Het Team Opsporings
ondersteuning van de FIOD wil objecten op een nieuwe manier volgen en daarmee de opsporing effectiever
en efficiënter maken. Denk aan een container in de
Rotterdamse haven of een auto. Dit project (#26) is
onderdeel van het innovatieprogramma Satelliet
toepassingen voor Justitie en Veiligheid . ‘De digitale
ontwikkeling in de maatschappij gaat erg snel en de
opsporing kan daar niet in achterblijven’, zegt André
van Eijk van de FIOD, projectleider Innovatie van het
Team Opsporingsondersteuning. ‘De huidige procedures zijn erg arbeidsintensief en aan vernieuwing toe.’
Van Eijk vroeg zich af hoe satellieten de FIOD kunnen
helpen de opsporing te vernieuwen en minder
arbeidsintensief te maken. De FIOD onderzoekt
oplossingen hiervoor in samenwerking met de
faculteit Ruimtevaart en Techniek van de TU Delft.
Satelliettoepassingen kunnen een belangrijke bij
drage leveren, al moet de inzet wel altijd passen
binnen de huidige privacywetten.

En andere innovaties
vanuit de ruimte

Van het opsporen van een begraven
lichaam in een bos tot het detecteren
van brandgevaar. Satelliettechnologie
biedt overheidsdiensten nieuwe
mogelijkheden. Een overzicht.

T

ientallen doden waren er te betreuren
tijdens de bosbranden in Portugal in juni
2017. Dit roept bij velen de vraag op hoe
deze brand effectiever bestreden had kunnen worden. Terwijl het onderzoek naar die
aanpak nog gaande is, wordt in Nederland nieuwe
technologie onderzocht en getest rond natuurbrandbestrijding. Zo ontwikkelde het Instituut Fysieke
Veiligheid (IFV) samen met de Veiligheidsregio’s een
natuurbrandverspreidingsmodel (project #25). Dit
model werkt op basis van data verzameld door satellie-

ten die alle vegetatie in Nederland in kaart brengen.
Bij een natuurbrand voorspelt dit model hoe de brand
zich de komende uren zal ontwikkelen. Hoe snel bijvoorbeeld struiken, bos of heide branden. De methode
is al met succes ingezet bij de brand in Nationaal Park
De Hoge Veluwe in 2014.
Het model werkt ook preventief, zegt Albert-Jan van
Maren, projectleider Natuurbrandbeheersing bij
Brandweer Nederland. ‘Eigenaren van gebieden met
veel brandbare vegetatie kunnen we adviseren om bijvoorbeeld loofbomen te planten die minder brandbaar

Begraven lichamen
De observatie van zogeheten kleinschalig grondverzet
is een ander kansrijk satellietproject (#27) voor de
FIOD. De dienst werkt hiervoor samen met de politie,
het ministerie van Defensie en TNO. Denk bij dit project aan drugs, geld of een lichaam dat criminelen in
een bosperceel begraven en waarvoor grond is verplaatst. Het vinden van die plekken gebeurt nu nog bijvoorbeeld met F-16 vliegtuigen. ‘Buiten het feit dat dit
erg arbeidsintensief en duur is, moeten we hopen dat
we iets zien op de beelden die vanuit de F-16 worden
gemaakt’, zegt Van Eijk. ‘TNO is nu een driejarig onderzoek gestart om met juiste lenzen en resoluties kleinschalig grondverzet vanuit de ruimte waar te nemen.
Een minder arbeidsintensieve en veel effectievere en
efficiëntere methode’, volgens Van Eijk.

Vier ton

Het ministerie van
Justitie en Veiligheid
en het Netherlands
Space Office (NSO)
investeren in 2017 en
2018 samen 400.000
euro in innovatie met
satelliettechnologie.
Snellere detectie van
beginnende natuurbranden, betere
uitvoering van
politieobservatie en
effectiever opsporen
van milieucriminaliteit
zijn drie van de beoogde resultaten van het
innovatieprogramma
Satelliettoepassingen
voor Justitie en
Veiligheid.
André van Eijk,
FIOD Team Opsporings
ondersteuning,
projectleider Innovatie,
aj.van.eijk@belastingsdienst.nl
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Actieagenda Nationale Blockchain Coalitie
In maart 2017 verscheen de eerste Actieagenda van de Nationale
Blockchain Coalitie: ruim twintig partijen uit overheid, wetenschap en bedrijfsleven; het ministerie van JenV is een van de
founding partners. Partijen onderzoeken de toepassingen en
kansen van de disruptieve blockchain-technologie, die volgens
deelnemers net zo’n ingrijpend effect op (werk)processen kan
hebben als internet, onderzoeken op toepassingen en kansen.
Nederland volgt daarmee v ergelijkbare initiatieven als in het
Verenigd Koninkrijk, Dubai en Estland.

Kansen en risico’s van een nieuwe techhype

BLOCKCHAIN

Ministerie, justitie, rechtbank en advocaten)
zijn direct van een aanpassing in het dossier
 oogte, mits zij bereid zijn hun gegeop de h
vens aan de blockchain te koppelen. Delen
van informatie is een voorwaarde voor
succesvolle chains.

Informatie die vaak verandert, delen met veel mensen? Een
ingewikkelde rechtzaak waarbij alle betrokkenen op de hoogte
moeten zijn van wijzingen in het dossier? Een mogelijkheid voor een
bekeurde om aan te geven dat betalen lastig is? Over blockchain en wat
de technologie kan betekenen voor justitie en veiligheid.

#28 29 30

K

ent u Napster nog? De decentrale
muziekbibliotheek met miljoenen deelnemers, eind jaren
negentig? Deelnemers hadden
een mapje met muziek op hun
computer die ze met alle andere deelnemers
deelden. Wie een cd wilde downloaden,
sprokkelde die in kleine pakketjes op de
harde schijven van alle andere deelnemers bij
elkaar; een handeling die later illegaal werd.
Niemand was de baas, niemand stuurde een
hele cd naar een ander. Je hoefde niemand
te vertrouwen om aan jou te leveren: dat deed
iedereen aan iedereen.
Iedereen de baas
Blockchain-technologie is vergelijkbaar met
de wijze waarop Napster muziek wegschreef
en weer ophaalde, maar nu is de cd een trans-

HALT-blockchain, Virtuele kamer,
Blockchain Rode Knop

actie en is Napster een van de vele diensten die
de transactie in kleine stukjes hakt – een hash.
Die hash is sterk versleutelde informatie die
bij alle deelnemers wordt opgehaald en weg
geschreven in een publiek beheerde database.
Daarin slaan deelnemers informatie over
transacties decentraal op en vinden het weer
terug, zonder dat iemand de baas over de gehele database is. Iedereen is de baas. Iedereen
die wel eens mailt met anderen, weet wat een
blockchain is: wie wel eens in een cc heeft
gestaan, krijgt dezelfde e-mail (inclusiviteit)
als alle andere geadresseerden en eenmaal
verzonden is het bericht door niemand zomaar meer aan te passen zonder dat anderen
dat ook direct doorhebben (transparant).
Blockchain geeft geen ruimte voor manipulatie
en vervalsing. Daarom is het interessant voor
het werkveld van justitie en veiligheid.

Politie, OM, JenV jeugdketen,
JenV Innovatieteam,
JenV Informatievoorziening, CJIB

Halt
Blockchain-technologie is uitermate geschikt
om grote hoeveelheden informatie uit te
wisselen waarin veel mutaties plaatsvinden
en waarbij veel actoren betrokken zijn. Een
voorbeeld is een Halt-dossier met daarin de
jongere, de ouders, zijn of haar advocaat, het
Openbaar Ministerie, eventueel maatschappelijk werk en het project waar iemand te werk
is gesteld.
Na de pilot ‘Halt Straf’ (2016) blijkt dat een
blockchain eenvoudig en transparant verschillende partijen verschillende rechten kan
geven om verschillende gegevens bij te houden of in te zien. Met name ouders en jongeren hebben eenvoudiger toegang tot hun
gegevens, wat ook leidt tot meer betrokkenheid bij het traject: zij hebben direct inzage in
hun hele dossier. Een uitkomst van de pilot is

‘Delen van
informatie is
een voorwaarde
voor succesvolle
blockchains’

dat blockchains informatie wel duurzaam
vastleggen. Dat staat haaks op de essentie van
een Halt-traject waarin de jongere met een
taakstraf schoon schip maakt, zonder strafblad. Het ministerie van Justitie en Veiligheid
dat het prototype van de Halt-blockchain
bouwt, geeft aan hieraan te werken.
Dode sporen
Ook zaken bij een politierechter hebben al
snel een flinke omvang en zijn bovendien
dynamisch: er zijn voortdurend wijzigingen
in de samenstelling van de stukken. Registratie van transacties is de kracht van blockchains. Een wijziging in een procesverbaal,
wat kan worden gezien als een transactie van
de p
 olitie met alle andere deelnemers in de
blockchain, passeert nooit meer onopgemerkt. Alle betrokkenen (politie, Openbaar

Rode knop
Voor het Centraal Justitieel Incassobureau
(CJIB) is het uitblijven van signalen van
 nanciële nood, de trigger voor
mensen in fi
de blockchain-innovatie. Wie een bekeuring
laat liggen, krijgt te maken met verhogingen
waardoor het bedrag snel kan oplopen.
Funest voor wie wel wil, maar niet kan betalen. Kern van de blockchain-innovatie is de
mogelijkheid voor een burger om op een
zeer laagdrempelige manier een “help-mij”signaal af te geven én direct alle gegevens
te leveren die het CJIB nodig heeft om snel
te kunnen handelen. Daardoor kan het
incassobureau aan de slag met het oplossen
in plaats van het verergeren van de situatie.
De informatie die daarvoor nodig is, ligt
nu nog verspreid over de hele overheid.
Met blockchaintechnologie kan met een
persoonlijke datakluis, een bundeling van
alle informatie over de persoon, veel sneller
worden opgetreden.
Met de inzet van blockchain houden we
rekening met privacy, genoemd P rivacy by design: al tijdens de ontwikkeling
van producten en diensten (zoals informatiesystemen) besteedt de ontwikkelende
organisatie allereerst aandacht aan privacy
verhogende maatregelen, ook wel privacy
enhancing technologies (PET) genoemd.

• Project HALT
JenV Jeugdketen
(#28)
Bernd Wondergem
(Lentenaer),
bernd.wondergem@lentenaer.nl.
Status: prototype
is in de maak.
• Project Justid
(#29)
Jos Keulers (Justid)
en Dany Venema
(Justid),
info@justid.nl.
Status: overleg met
stakeholders over
een prototype.
• Project Rode knop
(#30)
Marjolein Boonstra
(adviseur Strategie
en Innovatie CJIB),
m.boonstra@cjib.
minjenv.nl.
Status: Pilot loopt
sinds juli 2017.
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Goede reis!
Bon voyage!
Safe trip!
Gute Reise!
Buen viaje!

Ga eens per jaar naar een plek waar je nog nooit bent geweest, zei de
Dalai Lama ooit. Reizen spreekt tot de verbeelding, maar wat zich achter
de schermen van de reiswereld afspeelt, is misschien evenzo spannend.
Zes innovatieve projecten die bijdragen aan meer veiligheid en reisgemak.

#31

Stempellezer

KMar

Geoefend oog van de
marechaussee krijgt hulp
Het geoefende oog van de marechaussee krijgt bij de paspoortcontrole hulp van een digitale vriend, de stempel
lezer. Deze applicatie ‘leest’ reisstempels. Ze staan in
paspoorten op een drukke achtergrond, vaak in willekeurige
volgorde, overlappen elkaar en de diversiteit ervan is groot:
vierkant, driehoek, verschillende kleuren. Sommige
reizigers hebben meerdere pagina’s aan stempels.
De stempellezer kan stempels in reisdocumenten herkennen, op echtheid beoordelen, reispatronen ontdekken en
op chronologische volgorde zetten. De grensbewaker
kan hiermee eventueel verdacht gedrag ontdekken, zoals
geijkte reispatronen van smokkelaars of Jihad-strijders.
Komt het geoefende oog van de grensbewaker er niet uit,
dan kan de stempellezer helpen.
De software van het prototype van de stempellezer
verkeert nog in de ontwikkelfase. In 2017 heeft de
marechaussee het project afgerond.In 2018 komt er
budget vrij voor een definitief product.
Hans de Moel, e-mail: JJM.d.Moel@mindef.nl

#32

OpenRemote

ministerie van JenV,
ministerie van
Defensie, Koninklijke
Marechaussee, Politie

Vluchtgegevens in beeld
Het is een komen en gaan van vliegtuigen op Schiphol. Op drukke dagen zijn er wel 1550 vliegbewegingen. Deze vluchtgegevens
worden elke dag verstrekt aan de marechaussee, die de planningen in de ochtend doorneemt. Echter, gedurende de dag veranderen ze als gevolg van onweersbuien, wachtrijen of vertraging
met bagage. Dit bijhouden gebeurt meestal via whiteboards, een
arbeidsintensief karwei.
Softwarebedrijf OpenRemote ontwikkelde een platform dat
veranderingen van vluchtgegevens met visueel aantrekkelijke
computeranimaties zichtbaar maakt. Het systeem is te raad
plegen op de computer, tablet en smartphone. De tool wordt in
een proeftuin getest bij een groep gebruikers van de marechaussee. Ze zien een plattegrond van Schiphol met bij de gates informatie over vertrektijden, herkomst vliegtuig, en benodigde
capaciteit. Zodra de vluchtplanning verandert, beginnen waarschuwingslichtjes te knipperen. Hiermee kan de marechaussee
zijn planning en inzet sneller aanpassen.
Dit idee is ontstaan tijdens de Veiligheid Innovatie Competitie
in 2016. Deze jaarlijks door de ministeries JenV en Defensie, de
Koninklijke Marechaussee en politie georganiseerde wedstrijd
voor het midden- en kleinbedrijf en start-ups, had als vraag hoe
je beter gebruikmaakt van groeiende, ongestructureerde en
veranderende data. Er schreven zich 25 bedrijven in. Open
Remote won de competitie.
Meer informatie? Pierre Kil, pierre@openremote.org, openremote.com
of www.innoveermeemetjenv.nl/onderwerpen/competities
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#35
#33

3Dhandbagagescanner

Schiphol,
NCTV,
KLM

#34

Airbrush

Schiphol,
TNO

Minder lange rijen bij
de bagagescanner

Veiligheidspoortje
met reukorgaan

Op de drukste dagen staan reizigers op Schiphol soms meer dan
een uur in de rij voor de s ecurity check. Schiphol test nu een verbeterde handbagagescanner, die ook laptops, tablets en vloeistoffen herkent. Het apparaat kan objecten vanuit alle hoeken
bekijken, zodat passagiers minder vaak spullen uit hun bagage
hoeven te halen.
Menig reiziger zal daar blij mee zijn. Maar de scanner draagt
ook bij aan de veiligheid. Het apparaat kan vloeibare en vaste
explosieven herkennen.
Hoe het werkt? Reizigers leggen bij de check hun tas op de
band, waarna de scanner veel smalle röntgenfoto’s van een
voorwerp maakt. Vervolgens ‘plakt’ een computerprogramma
al die plakjes aan elkaar tot een driedimensionaal beeld. De
CT-scanner (computer tomography) is bekend uit de medische
wereld, waar medici de techniek gebruiken om beelden van de
binnenkant van het lichaam te maken.
Bij de testfase van dit project zijn ook de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en luchtvaartmaatschappij KLM betrokken.

Iedereen die gevlogen heeft, is er doorheen
gelopen. De bekende beveiligingspoortjes op
Schiphol die je lichaam van top tot teen scannen en
wapens kunnen vinden. Beambten zoeken ook naar
drugs en explosieven, maar die zijn lastiger te traceren. Daarom zetten ze daar soms honden voor in. Het
dier is echter beperkt inzetbaar en niet alle reizigers
reageren even positief op een hond in de nabijheid.
Airbrush ondervangt deze problemen. Het is een
veiligheidspoortje dat geuren detecteert. In het poortje zit een kunstmatig ‘reukorgaan’ ingebouwd, een
stofzuigertje dat de geur opsnuift van stoffen. De
geurherkenner is minstens zo betrouwbaar als een
hond, menen de bedenkers. Het apparaat is multi-
inzetbaar, wellicht ook voor geldsmokkel, want munten en biljetten geven ook geur af.
Het project zit in de afrondende fase en het is al duidelijk dat de techniek werkt. De introductie van het
veiligheidspoortje met een reukorgaan laat nog even
op zich wachten. Deze technologie is alleen getest bij
TNO en meer betrouwbaarheidstesten zijn nodig.

Delta-R

Schiphol,
Douane,
ministerie
van Defensie

Sneller pakketten
onderzoeken
via nano-deeltjes
Via een nieuwe techniek kan pakketpost en bagage op
Schiphol sneller worden onderzocht op de aanwezigheid van narcotica en explosieven. Dit gebeurt door
aan de buitenkant sporen te detecteren. Dagelijks
verwerkt Schiphol onnoemelijk veel pakketpost en
bagage, die op explosieven of drugs moeten worden
onderzocht door de Douane (bagage) en marechaussee (personen). Met röntgenstralen worden pakketten van binnen bekeken. De nieuwe techniek maakt
het mogelijk om minieme sporen van drugs of explosieven aan de buitenkant te detecteren. Een crimineel
die bijvoorbeeld drugs verpakt kan heel goed sporen
achterlaten op de buitenkant. Het nu ontwikkelde
apparaat Delta-R kan zeer kleine hoeveelheden hiervan, een tot twee nano-deeltjes, traceren.
Boven de lopende band van Schiphol hangen al apparaten om de pakketten te scannen, zoals de streepjescodes en de röntgenstralen. Het idee is om de sensors
van Delta-R hieraan toe te voegen. Een probleem: de
transportband voor pakketten gaat nog te snel. Met
dat tempo heeft de scansoftware meer rekenkracht
nodig om de aanwezigheid van bepaalde stoffen vast
te stellen. De onderzoekers in dit project, dat valt
onder de verantwoordelijkheid van de Douane, gaan
hier nu mee aan de slag.

#36

Kwantumveilige
authenticatie

ministerie van JenV,
Universiteit Twente,
Universiteit Utrecht

Niet meer sjoemelen
met paspoorten
Is er een paspoort denkbaar dat niet te vervalsen is door criminelen? Ja,
zeggen de bedenkers van kwantum-veilige authenticatie, een innovatieve
technologie die controle van grensverkeer drastisch kan verbeteren.
De techniek komt erop neer dat het paspoort van een laagje verf wordt
voorzien. Dat laagje bevat miljoenen nano-deeltjes die licht verstrooien
in een voor elk document uniek patroon. De technologie maakt
gebruik van het feit dat lichtdeeltjes zogeheten kwantuminformatie
dragen. Kwantuminformatie laat zich niet vervalsen; het is daardoor niet
mogelijk de unieke patronen elektronisch na te bootsen.
Volgens Pepijn Pinkse, hoogleraar in de toegepaste nano-fotonica aan de
Universiteit Twente, is de methode goedkoop en makkelijk toepasbaar.
Het uitlezen van het paspoort kan met een laser, vergelijkbaar met die van
een cd-speler. Verder is er een beeldsensor en een chip nodig, die ook in
moderne beamers zit.
Dit idee bestaat al jaren, maar is nog niet in praktijk gebracht. Het ministerie van JenV vroeg de UT een rapport te schrijven over de impact van
nanotechnologie voor veiligheidspartners. Dit rapport en een sessie op
een JenV-congres over nanotechnologie in authenticatie bracht Pinkse in
contact met partijen die het idee verder kunnen helpen ontwikkelen.
Er is op de Universiteit Twente inmiddels een demonstratiemodel
gebouwd ter grootte van een schoenendoos en deze werkt. Maar om
hem in veiligheidssystemen in te bouwen moet het apparaat kleiner en
robuuster worden gemaakt. Pinkse zoekt nu actief naar bedrijven die
ervaring hebben met de bouw van optische hightech producten. ‘Daar
zijn ze beter in dan wetenschappers. Als dit lukt, dan kan deze techniek
binnen twee jaar worden gebruikt.’
Prof. dr. Pepijn Pinkse, Universiteit Twente, P.W.H.Pinkse@utwente.nl
Prof. dr. Allard Mosk, Universiteit Utrecht, a.p.mosk@uu.nl
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OM

Virtual en
Augmented Reality in
het veiligheidsdomein

als
motor van

sociale netwerken

Woest lopen papa en mama de trap op. Met een harde ruk trekt
mama de slaapkamerdeur dicht. ‘Ik ga weg en neem de kinderen
mee!’ schreeuwt ze. Door een kier zie je hoe papa mama een
harde klap geeft. Je kleine zusje begint te huilen in de box.

Maak de sociale cirkels rondom kwetsbare groepen sterker door potentiële
daders te omringen met sterke ouders, zussen, vrienden, buren of leerkrachten. Dat is het idee achter de Cirkel Coalitie. Ellen Verbeem en Jacqueline Hirsch
van het Openbaar Ministerie leggen uit hoe het werkt.

#37

OM

Cirkel Coalitie

Met het OM de wijk in?
‘Ja, zoiets. We brengen als Openbaar Ministerie
de formele strafrechtwereld en lokale initiatieven die in contact staan met bewoners bij
elkaar. Niet via dikke projectplannen, maar
met een aanpak van gewoon doen.’
Waarom is het nodig om deze twee
werelden te verbinden?
‘Voor het OM is het niet vanzelfsprekend dat
je in de wijken en buurten komt, zoals professionele organisaties, hulpverleners, buurt
vaders en vrijwilligers dat wel doen. We
krijgen informatie over wat er speelt, maar
spreken de mensen niet. Als partner in zo’n
netwerk van lokale initiatieven kunnen we
samen werken aan versterking van de sociale
cirkels rondom risicogroepen. Dat is de opdracht voor het OM: naast het strafrecht, zijn
we ook op zoek naar andere manieren om
criminaliteit te voorkomen of op te lossen. De
gedachte is: potentiële daders hoeven geen
échte daders te worden als zij omringd zijn

door sterke ouders, zussen, vrienden, buren,
of bijvoorbeeld leerkrachten.’
De Cirkel Coalitie stimuleert deze
verbindingen?
‘Partijen vormen met elkaar de coalitie. Het
idee o
 ntstond tijdens een bijeenkomst van
wat we nu de voorloper noemen van de Cirkel
Coalitie, het onderzoekstraject Meiden voor
Meiden. In dat traject zochten we naar manieren om de sociale cirkels rondom meiden
sterker te maken: moeders, meiden, jongens,
buurtgenoten. Na die bijeenkomst zei iedereen: dit, in deze samenstelling, met al die
partijen bij elkaar, moeten we vaker doen.
Een netwerk vormen van particuliere, sociale,
lokale initiatieven en de veiligheidsketen,
die met elkaar jonge kwetsbare doelgroepen
helpen sterker te maken en binnenboord te
houden. Zo ontstond de Cirkel Coalitie.’
En? Werkt het?
‘Ja, naast de bijeenkomsten, zo’n vier per jaar,

hebben de coalitiepartners tussendoor
c ontact met elkaar, en vragen ze elkaar om
raad en ondersteuning. Een mooi voorbeeld
van hoe de coalitie kan werken is Stichting
Al Amal in Utrecht. Die werkt met moeders
als vertrouwenspersonen, zij worden sleutelfiguren in de wijk.
Al Amal vervult zo een brugfunctie tussen
moeilijk bereikbare bevolkingsgroepen en
instanties als politie, jeugdzorg, welzijns
instellingen en andere partners op het gebied
van veiligheid en hulpverlening. Tijdens een
van de bijeenkomsten ontstond het contact
tussen Al Amal met een Rotterdamse partner.
Zij bekijken nu hoe ze hun aanpak ook daar
kunnen opzetten.’

Kijk op cirkelcoalitie.nl. Of mail de initiatiefnemers bij
het OM, Ellen Verbeem of Jacqueline Hirsch:
e.a.verbeem@om.nl, jf.hirsch@om.nl
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Vergeet
me niet

ministerie van JenV (IAKJ),
Politie, OM, Halt, RvdK

Zien en horen wat
een getuige ervaart

Een hulpverlener bevindt zich nooit in dezelfde
ruimte als een kind op het moment dat het thuis
misgaat. Maar als hij virtueel in de huid kan kruipen
van het kind dat huiselijk geweld van nabij meemaakt, vergroot dat de kennis en bewustwording
van de hulpverlener. Met de Virtual Reality-
toepassing ‘Vergeet mij niet’ is dat mogelijk.

VR en AR

Het Nederlandse veiligheidsdomein ontwikkelde en
testte de afgelopen jaren verschillende V
 irtual- en
Augmented Reality-toepassingen. Virtual Reality
(VR) is een alternatieve realiteit: met een VR-bril
op komen mensen in een v irtuele omgeving. Bij
Augmented Reality (AR) is de echte wereld nog
steeds zichtbaar, maar wordt deze vermengd met
virtuele informatie zoals hologrammen. Vanuit de
Projectenronde van het ministerie van Justitie en
Veiligheid kregen drie projecten subsidie: de AR-toepassingen ‘On the Spot’, ARPro van de politie en de
VR-toepassing REDSUIT van Brandweer Twente.

De VR-toepassing ‘Vergeet mij niet’ simuleert een thuissituatie
waarin een kind getuige is van huiselijk geweld. Met de VR-bril
op komt een hulpverlener in de driedimensionale virtuele
omgeving terecht en ziet en hoort hij letterlijk wat daar gebeurt
en welke impact dit geweld heeft op het kind. De simulatie
moet bewustwording en kennis van de impact van huiselijk
geweld bij hulpverleners vergroten. Uiteindelijk is het doel om
met behulp van de VR-simulatie gezinnen waarin huiselijk
geweld speelt, beter te kunnen helpen.
De reacties op de confronterende aanpak zijn positief. ‘Iedereen
beleeft zo’n simulatie op zijn eigen manier’, zegt projectleider
Bernd Wondergem, bij JenV verantwoordelijk voor Integrale
Aanpak Kindermishandeling en Jeugdgroepen (IAKJ). ‘De
meesten voelden zich echt aanwezig in de kamer. Sommigen
waren zelfs in tranen.’ Na de pilot zetten verschillende
ketenpartners ‘Vergeet mij niet’ inmiddels in, vertelt
Wondergem. ‘Lokale afdelingen van Bureau Jeugdzorg trainen er
hulpverleners mee; de Mutsaers Stichting – werkzaam in Limburg
– gebruikt de simulatie in de gesprekken met ouders.’ Ook de
Reclassering testte de virtuele omgeving. Wondergem: ‘Zij gaat
het toepassen in de behandeling van daders. Samen bekijken
we welke scenario’s daarvoor nog meer bruikbaar zijn. Deze doorontwikkeling is goed; gebruikers adopteren de toepassing.’
Om de VR-simulatie te kunnen
gebruiken is, naast de
software, ook voldoende
krachtige hardware nodig.
Die bestaat uit een VR-set
met een bril, controllers en
een pc die sterk genoeg is om
het programma te kunnen
draaien. Wie de simulatie
incidenteel wil inzetten, kan
de benodigdheden ook huren.

Samenwerkingspartners in
dit project zijn: Integrale
Aanpak Kindermishandeling
en Jeugdgroepen (IAKJ)
van het ministerie van
Justitie en Veiligheid, politie,
Openbaar Ministerie, Halt
en de Raad voor de Kinder
bescherming.
bernd.wondergem@lentenaer.nl

#39

REDSUIT

ministerie van JenV,
Twente Safety Campus,
RE-liON,
Brandweer Twente

Oefenen met brand
in de tunnel
Ook voor de brandweer biedt Virtual Reality uitkomst. Brandweerlieden kunnen niet oefenen met het blussen van een brand
op lastig begaanbare plekken zoals tunnels of operatiekamers. Bij
een oefening zou je zo’n tunnel voor verkeer moeten afsluiten;
een brand in een operatiekamer is nauwelijks te simuleren.
Brandweer Twente bedacht daar iets op: een driedimensionale
simulatieomgeving die het mogelijk maakt te blussen op elke
gewenste locatie, REDSUIT. Met deze standaarduitrusting kunnen
brandweerlieden zich vrij bewegen in verschillende virtuele
scenario’s, zoals een gevangenis of operatiekamer. De brandweerlieden kunnen zo levensecht oefenen in lastig na te bootsen
praktijksituaties. Na afloop kunnen zij de oefening direct evalueren aan de hand van opnames.
Brandweer Twente wil REDSUIT een definitieve plek geven in de
training van het personeel. Inmiddels ligt er van de VR-simulatie
een prototype klaar, dat op de markt wordt gebracht als voldoende
brandweerkorpsen interesse hebben.
REDSUIT is ontwikkeld met subsidie uit de Projectenronde van
het ministerie van Justitie en Veiligheid. Samenwerkingspartners
zijn: Twente Safety Campus, RE-liON, Brandweer Twente.
Ymko Attema, Brandweer Twente, y.attema@brandweertwente.nl
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On the
Spot

Politie, TU Delft,
KMAR, Brandweer
Nederland, NFI

Meekijken op
een plaats delict

Kennisnetwerk AR,
VR en gaming
Er zijn talloze ideeën en proefsituaties voor het
gebruik van AR, VR en gaming in het veiligheidsdomein. Een werkgroep rond dit thema bundelt
deze kennis en zorgt dat mensen ervaringen
hierover kunnen uitwisselen. In de werkgroep
zijn verschillende onderdelen van het ministerie
vertegenwoordigd, zoals DJI, HALT en de
Raad voor de Kinderbescherming.

Vanaf een andere plek meekijken met een agent op een
plaats delict. Dat kan, met ‘On the Spot’, een Augmented
Reality-toepassing. ‘Met de AR-bril op kunnen deskundigen
op afstand de betrokken agent of rechercheur helpen’, aldus
Nick Koeman (politie). Zo kan de agent in een drugslab de
beelden die zijn bril registreert streamen naar bijvoorbeeld
een deskundige van het mobiel forensisch team van het NFI.
Koeman: ‘De NFI’er kan op een scherm digitale content
toevoegen aan die beelden. Die content verschijnt in het
gezichtsveld van de agent in het drugslab. Ziet een NFI’er iets dat
de agent moet meenemen, dan tekent hij er een pijl bij met
de tekst: “Neem dit mee”.’
Sinds ‘On the Spot’ in 2013 een subsidie uit de Projectenronde
kreeg, voerde de politie vier integrale tests uit. Uit de testsituaties
bleek dat de technologie nog te prematuur was om in de operatie
in te zetten. Eenmaal rijp genoeg kan de technologie van
‘On the Spot’ de samenwerking tussen verschillende diensten
bevorderen, verwacht Koeman: ‘Communicatie verloopt
efficiënter en effectiever, doordat iedereen dezelfde dingen ziet.
Het vermindert ruimte tot interpretatie, waardoor beslissingen
beter overwogen genomen worden.’ Voor de politie is AR vooral
bruikbaar in statische situaties, concludeert Koeman. ‘Tijdens
een arrestatie is het beter als je niet afgeleid wordt door dingen
die in je gezichtsveld opspringen.’
On the Spot is een ontwikkeling van samenwerkingspartners
TU Delft, KMAR, Brandweer Nederland en het NFI.
kenniseninnovatie@knp.politie.nl
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ARPro

Politie, TU Delft,
TWNKLS,
Politieacademie

Meldingen over plek
waar agent is
De zoektocht naar bruikbare toepassingen van AR binnen de
politie leidde tot de ontwikkeling van ARPro, een AR-applicatie op
de mobiele telefoons van agenten, die kan worden ingezet in de
basispolitiezorg. ARPro bevindt zich nog in de onderzoeksfase.
ARPro werkt op basis van GPS en Google Maps en geeft een
surveillerende agent op straat proactief informatie over de plek
waar hij zich bevindt.
‘Hij krijgt, afhankelijk van zijn ingevoerde voorkeuren, een
melding op zijn mobiel als hij langs een plek komt, waar
bijvoorbeeld veel overlast van hangjeugd is of een drugspand
staat’, legt Nick Koeman van de politie uit. ‘Hij krijgt meteen
een handelingsperspectief, waardoor hij gericht actie kan
ondernemen.’ ARPro wordt gebruikt in de basispolitiezorg
door surveillerende politiefunctionarissen, niet in strafzaken.
De informatie die de agent krijgt, is louter locatie-gebonden.
De politie-eenheden Noord-Nederland en Rotterdam testen de
applicatie. Eind 2018 eindigt de pilot en bepaalt de politie of
ARPro kan worden ingezet op straat.
ARPro is ontwikkeld door: TU Delft en TWNKLS. Samenwerkingspartners in het project zijn: Politieacademie, politie-eenheid
Noord-Nederland, politie-eenheid Rotterdam.
Mariëlle den Hengst van de Politieacademie,
mariëlle.den.hengst@politieacademie.nl

AR/VR in de wereld
Over de hele wereld onderzoeken en testen
organisaties in het veiligheidsdomein nieuwe
technologieën. Zo test de Amerikaanse brandweer
C-Thru, een brandweerhelm met AR ingebouwd.
Brandweermannen kijken door een display en
krijgen informatie toegevoegd aan hun werkelijke
beeld. Zo zien ze, bij grote rookontwikkeling, details
in een brandend gebouw oplichten, waardoor ze
zich sneller door het gebouw kunnen verplaatsen en
zichzelf of anderen in veiligheid kunnen brengen.
In Dubai surveilleren sinds eind 2017 autonome
politievoertuigen. De voertuigen kunnen mensen
scannen en criminelen identificeren. De autoriteiten
verwachten dat de voertuigen vooral een preven
tieve werking hebben.
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Op vrije voeten
en dan?
Koffie van een ex-boef. Of een intensief begeleidings
traject gefinancierd door externe investeerders op basis
van no cure, no pay. Twee voorbeelden hoe je re-integratie
van ex-gedetineerden kunt vernieuwen.

#42

Werk na
Detentie

ministerie van JenV,
DJI, Restart,
Exodus,
Stichting 180

Begeleid werken door voorfinanciering
‘Werk na detentie’ laat zien dat het ministerie
van Justitie en Veiligheid nieuwe wegen zoekt in
re-integratieprojecten. Om ervoor te zorgen dat
ex-gedetineerden op het juiste pad blijven, gaat
de veiligheids- en justitieketen samenwerkingen
aan met nieuwe, verrassende partners als banken
en het bedrijfsleven. In de Social Impact Bond
(SIB) ‘Werk na detentie’ leveren drie financiers –
Start Foundation, ABN Amro Social Impact Fund
en het Oranje Fonds – de voorfinanciering,
volgens de SIB-constructie (zie het kader). Het
re-integratietraject moet ertoe leiden dat er
25 tot 30 procent minder beroep wordt gedaan
op een uitkering. Ook moet de recidive met
10 procent worden verminderd. Slagen de uitvoerders hierin, dan betaalt het ministerie van
Justitie en Veiligheid vanuit de behaalde besparingen de investeerders terug. Zijn er geen besparingen? Dan betaalt het ministerie niets uit.
Wonen, schulden en zorg
In de uitvoering van het pilotproject werken drie
partners vanuit verschillende disciplines samen:
Restart (arbeidsmarkt), Exodus (zorg en wonen)
en Stichting 180 (kenniscentrum arbeids

participatie). ‘Met z’n drieën bieden we inten
sieve begeleiding en ondersteuning bij werk,
wonen, schulden en zorg’, zegt Irma van der Veen
van Stichting 180. De pilot met kortgestraften
(drie maanden tot een jaar) loopt in peniten
tiaire inrichtingen in de Randstad en Flevoland.
De begeleiding van de gedetineerde begint vijf
weken voor vertrek uit detentie. ‘De eerste zes
maanden mag de ex-gedetineerde deelnemen
met behoud van uitkering. Dit vraagt om een
nauwe samenwerking met de gemeente waarin
hij of zij woont.’
De begeleiding vanuit ‘Werk na detentie’ duurt
anderhalf jaar. Na een intensief eerste jaar is er
steeds minder contact (nodig). ‘Bij terugval,
recidive, gaat het traject on hold en starten we
weer opnieuw na detentie.’ Belangrijkste doel
volgens Van der Veen: ‘Gemeenten de waarde
laten zien van investeren in deze doelgroep.
Samenwerking in de uitvoering loont echt.’
Inmiddels werkt het project met 115 ex-gedetineerden. 35 mensen vonden al een baan. De
aanpak heet Work Wise Direct; Stichting 180,
Restart en Stichting Exodus Midden Nederland
voeren het uit.

Social Impact Bond
Een Social Impact Bond – SIB –
is een innovatief financieel
instrument om maatschappelijke
vraagstukken aan te pakken. Vooraf
maken de deelnemende partijen op
gelijkwaardige voet afspraken over
de te realiseren maatschappelijke
opbrengsten en de financiële
beloning bij succes. Deelnemende
partijen in de SIB-constructie zijn:
een overheid, een sociaal onder
nemer, investeerder(s), een
beoordelaar (assessor) en even
tueel een intermediair. Deze combinatie van partijen maakt het voor
een sociaal ondernemer mogelijk
een innovatieve maatschappelijke
interventie uit te voeren. De
investeerder stelt vooraf de
benodigde financiering voor de
interventie beschikbaar. Bij een
bewezen besparing betaalt de overheid het geïnvesteerde bedrag
terug met eventueel een rendement uit de gerealiseerde besparing. Een onafhankelijke beoordelaar meet de resultaten.
Kijk op work-wise-direct.nl of neem contact
op met directeur Irma van der Veen van
Stichting 180, irmavanderveen@180.nl
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Heilige
Boontjes

Politie,
DJI

Gezocht: barista,
voormalig crimineel
Na een verhaal van een van de initiatiefnemers van koffiebar Heilige
Boontjes was Robin Scholten (27, foto) aanvankelijk best sceptisch.
Hij deed al eens vaker zo’n traject, ‘verplicht voor je uitkering’. Toch
leek dit wel gaaf, barista worden in een hippe koffiebar.
Het vertrouwen kwam. Al zijn problemen – geen werk, geen geld,
geen fatsoenlijke omgangsvormen, ‘hoe moest ik ooit een baan krijgen?’ – kwamen op tafel. Het werk in de koffiebar was een startpunt
om daaraan te werken. Robin werd een van de Heilige Boontjes.
En inmiddels heeft hij zelfs een vaste baan in de koffiebar. ‘Fijn om
bezig te zijn met een mooi en lekker product waar je trots op kunt
zijn.’ Dat was belangrijk voor hem: ‘De tijd en het vertrouwen krijgen
om te bewijzen dat ik het waard ben om hier te werken. In het begin
mag je nog groeien in je rol; die tijd krijg je niet in een gewone baan.
Dat heeft mij geholpen om door te zetten. Hier heb ik een plek om
aan mezelf te werken.’ Zijn tip: bekijk de jongeren individueel, ze
hebben allemaal hun verhaal.

Heilige Boontjes Rotterdam
Politieman Marco den Dunnen is een van de bedenkers en begeleider van Heilige Boontjes, de koffiebar in een oud politiebureau in
zijn wijk Delfshaven. Hij begeleidt het project vanuit de politie. ‘Voor
jongeren, gevormd door de straat, die niet de skills hebben om na
een straf of detentie een-op-een over te gaan in een baan. Bij
Heilige Boontjes ben je een paar uur per dag onder andere mensen,
bij ieder kopje koffie krijg je een compliment. Door goede begeleiding leren de jongeren de skills, een normale omgang met klanten.’
Er zijn niet alleen successen, er gaat ook veel mis, vertelt de
politieman. ‘Vaak komen mensen gewoon niet opdagen. Het is
keihard werken met een groep moeilijke jongeren. De uitval is dertig
tot veertig procent.’
Werken bij Heilige Boontjes gebeurt met behoud van uitkering,
probleemjongeren komen binnen via het Jongerenloket, de
uitkeringsinstantie. Het project loopt sinds 2015; er is plek voor
21 mensen per jaar. Zo’n 25 jongeren stroomden uit naar regulier
werk; drie kregen een vaste baan bij de koffiebar.
Kijk op www.heiligeboontjes.com, mail met Marco den Dunnen:
marco.den.dunnen@politie.nl. Of bestel eens een cortado bij barista
Robin aan het Eendrachtsplein in Rotterdam.
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Opvallende innovaties
in het digitale domein van JenV

Cybersecurity
De digitale revolutie biedt JenV kansen om te innoveren.
Bijvoorbeeld om ons beter te beschermen tegen cybercriminaliteit
en inbreuken op de privacy van burgers. Drie innovaties die
opvallen in het digitale domein van JenV.

N

ederland is kwetsbaar,
schreef het Nationaal
Cyber Security Centrum
(NCSC) in een rapport van
juni 2017. En onze digitale weerbaarheid blijft achter bij de groei
van het aantal dreigingen, vulde demissionair staatssecretaris Klaas Dijkhoff deze
conclusie aan in een brief aan de Tweede
Kamer. ‘Het beeld laat zien dat investeren in de toekomst nodig zal blijven voor
de verhoging van de digitale weerbaarheid.’ Daarvoor, schrijft Dijkhoff, zullen
‘ronde tafelsessies met het bedrijfsleven
en overige stakeholders worden georganiseerd.’ Want het kan zomaar mis gaan.
Bleek in de zomer van 2017.
Gijzelsoftware
Weinig mensen hadden in 2017 van
ransomware gehoord, laat staan van

Peyta of WannaCry; varianten van gijzel
software, die zich razendsnel online
verspreidden. Kenmerkend voor beide
virussen is de asymmetrie tussen oorzaak en gevolg. Een relatief eenvoudige
code die op een zolderkamer wordt geschreven, kostte deze zomer alleen al de
Deense scheepvaartmaatschappij Maersk tussen de 200 en 300 miljoen dollar.
Peyta en WannaCry gijzelden onze data
en legden direct ons functioneren lam.
No More Ransom
De snelheid waarmee de ransomware
om zich heen greep, vroeg om snelle
en innovatieve oplossingen. En die
kwamen er, onder meer van de Nederlandse politie. Samen met Europol
en internetbeveiligers Kaspersky
en MacAfee richtte de politie in juli een
online portal op, No More Ransom.

 efinancierd door onder meer Amazon
G
hielp de site ruim 28.000 mensen hun
gegevens weer terug te krijgen en de
gijzeling van hun data door Peyta op
te heffen. Inmiddels hebben zich volgens de site No More Ransom 27 landen
bij dit initiatief aangesloten. Een mooi
voorbeeld van vernieuwende manieren van samenwerken met veiligheids
partners en bedrijven.
Snellere opsporing en betere beveiliging zijn in de strijd tegen cyber
criminelen cruciaal. Maar er zijn
meer bedreigingen voor onze online
wereld dan gijzelsoftware. Drie door
JenV gesteunde projecten laten zien
aan welke risico’s onze netwerken en
onze privacy blootstaan en wat we
hiertegen kunnen doen: Deep Firmware
Inspection Tool, IdentityHub en Privacy
Enhanced Filtering.
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Deep Firmware
Inspection Tool

ministerie van JenV,
NCTV, NFI

Misbruik van
kwetsbaarheden voorkomen
JenV ondersteunt innovatieve projecten die de digitale infrastructuur helpen
beschermen, bijvoorbeeld tegen gijzelsoftware. Eén daarvan is de Deep
Firmware Inspection Tool, die is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van
de directie Cybersecurity van de NCTV in samenwerking met het NFI.
De tool helpt kwetsbaarheden in software van zogeheten firmware op te
sporen en misbruik te voorkomen. Neem een beveiligingscamera. Die helpt
gebouwen en objecten beschermen. Tegelijkertijd kan de camera ook zelf
een wapen zijn als het wordt ingezet in een wereldwijde aanval op servers:
een Denial of Service-aanval. Hackers breken hiervoor in, in de firmware, de
software die de leverancier in zijn producten stopt. Deze firmware zit ook in
wifi-printers en externe harde schijven. Vaak is deze software al bij fabricage
sterk verouderd en zit hij vaak vol met kwetsbaarheden waar hackers slim
gebruik van maken. Daarom is het van belang om te weten welke apparaten
welke firmware bevatten.
Bedrijven en organisaties hebben vaak geen idee hoe kwetsbaar apparaten
zijn die ze in hun netwerk opnemen. Zolang alles het lijkt te doen, is er voor
veel mensen geen reden om de betrouwbaarheid van firmware te onder
zoeken. Maar achteraf is het te laat.
Tot voor kort moest voor die controle van firmware de machinecode nog
handmatig worden uitgeplozen. Een klus van dagen. Deep Firmware Inspection doet dit in eenvoudige gevallen in enkele minuten. En zodra ergens ter
wereld nieuwe gaten in firmware worden ontdekt, is er direct een overzicht
van typen apparaten met hetzelfde probleem. Het is dus belangrijk om zoveel
mogelijk firmware en beveiligingsinformatie bij elkaar te brengen.
De Deep Firmware Inspection Tool is een open source tool en voor iedereen te gebruiken via de link https://nlnet.nl/project/deepfirmware. De tool is ontwikkeld
door het Nationaal Cyber Security Centrum (van de NCTV) en het NFI en ontving
subsidie uit de Projectenronde van JenV in 2014. NLnet Foundation is een stichting die initiatieven steunt die bijdragen aan een open informatiesamenleving.
Contact: Michiel Leenaars, NLnet foundation: michiel@nlnet.nl

Identity
Hub

ministerie
van JenV,
internetwide.org

Privacy van
internetgebruikers
beschermen
Sommige ideeën lijken zo vanzelfsprekend, maar toch
bestaan ze nog niet. Een daarvan is de zogeheten
IdentityHub, een innovatief idee dat internetgebruikers
in staat stelt zelf te bepalen welke identiteit ze op internet
willen prijsgeven. Dit is een idee van Rick van Rein van het
Nederlandse initiatief Internetwide.org. Momenteel ligt
na vier jaar werk het technisch fundament klaar, met
steun van JenV en het Internet Hardening Fund, en is het
begin gemaakt met de bouw van de IdentityHub zelf.
Dit is de achtergrond van het idee: stel je doet aangifte
van de geboorte van je zoon of dochter. En het blijkt
dat de achternaam van het kind wordt bepaald door de
fabrikant van de Gemeentelijke Basisadministratie, en
dat die fabrikant elke keer als het kind zijn naam
ergens moet opgeven daar goedkeuring voor moet
geven. Je zou gek staan te kijken. Gelukkig bepalen
ouders zelf hoe hun kinderen heten.
Maar vreemd genoeg laten we onze online identiteit
vaak wél door buitenlandse bedrijven bepalen. Wie
we als gebruikers op internet zijn, bepalen internet
bedrijven als Facebook en Google. Dat doen we ook uit
gemak: als gebruiker moet je al zoveel accounts aanmaken. Bedrijven denken je een dienst te bewijzen
door je in te laten loggen met zo’n externe dienst,
vaak zonder goed te beseffen wat dat voor de gebruiker
betekent. Als Facebook of Google mag aangeven wie de
gebruiker is, kunnen ze ook een oogje dichtknijpen als
iemand anders (bijvoorbeeld de Amerikaanse overheid) stiekem in een account wil worden toegelaten.
Bovendien kunnen de betreffende bedrijven hun
gebruikers via de logins erg nauwkeurig volgen, om die
in de achtergrond stilletjes verzamelde data vervolgens
aan de hoogste bieder te verkopen – ook aan partijen
die beduidend minder goede bedoelingen hebben.

gaat van hun privacy. Namelijk door eindgebruikers
met een eigen webdomein (waarvan er in Nederland
meer dan 5,5 miljoen actief zijn) een eigen IdentityHub aan te bieden. Gebruikers krijgen hun persoon
lijke basisregistratie inclusief paspoortloket, en
bepalen precies welke organisatie waar inzage in heeft
en welke identiteit ze daarbij te zien krijgen.
Stel: een online dienst of applicatie wil een gebruiker
snel laten inloggen. De app of online dienst kan zich
melden bij de IdentityHub. In plaats van een account
zoals die van LinkedIn die in de praktijk nooit wijzigt
(en dus erg kwetsbaar is voor profilering), krijgt de
app of dienst van de IdentityHub een ter plekke aan
gemaakte identiteit. Deze is dus niet te relateren aan
wat de gebruiker aan andere diensten op internet
consumeert. De IdentityHub zorgt dat identiteiten
lokaal blijven en niet onnodig rond gaan slingeren.
Dit maakt het veel lastiger om gebruikers ongemerkt
over verschillende diensten heen te kunnen bespioneren. De IdentityHub zorgt er ook voor dat je achteraf
minder gemakkelijk spam krijgt: je stelt dan in dat het
door jouw gebruikte mailadres na een paar minuten
automatisch vervalt. De gebruiker bepaalt zelf waar
zijn identiteiten terechtkomen en krijgt zo meer
controle over de eigen privacy.

De gebruiker bepaalt
Dit kan anders, dacht de initiatiefnemer van IdentityHub. Gebruikers moeten toegang tot diensten en
informatie kunnen krijgen zonder dat dit ten koste

IdentityHub wordt ontwikkeld door Rick van Rein van
Internetwide.org, een onderzoekslab dat veiliger internet wil ontsluiten voor zoveel mogelijk eindgebruikers
Contact: Rick van Rein, rick@openfortress.nl

#46

Privacy
Enhanced
Filtering

NFI,
NCSC

Geautomatiseerd opschonen
Wie op Google Earth surft, krijgt een heel aardig beeld van stad en land. In
die beelden zijn alle privacygevoelige gegevens geblurred oftewel onleesbaar
gemaakt: gezichten, nummerborden en huisnummers. Wat zichtbaar blijft is
nog steeds zeer bruikbare informatie, maar zonder inbreuk te doen op iemands
privacy. Ditzelfde principe is nu ook toegepast op opgevangen verkeer (zogenoemde traffic logs) tussen computers van alle denkbare netwerkomgevingen
zoals banken, universiteiten, bedrijven of overheidsinstanties.
Deze traffic logs bevatten privacygevoelige informatie die niet zomaar met
anderen mag worden gedeeld. Dat kan pas nadat een log (handmatig) is
opgeschoond; een arbeidsintensief karwei. Privacy Enhanced Filtering (PEF) is een
tool die dit opschoonwerk automatiseert. De tool verwijdert of vernietigt
privacygevoelige gegevens in traffic logs zodat deze kunnen worden gedeeld
met andere instanties. PEF is nu alleen nog geschikt voor een beperkt aantal van
deze traffic logs. De huidige tool, open source en voor iedereen gratis te gebruiken, moet worden uitgebouwd met meer toepassingen en mogelijkheden.
PEF is ontwikkeld door het Nederlands Forensisch Instituut, in samenwerking
met het Nationaal Cyber Security Centrum.
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Bi   metrische
toepassingen
voor Justitie
Een polsband die aangeeft of de cliënt uit
de jeugdinrichting zich aan zijn afspraken
houdt. De gemoedstoestand van tbs’ers
meten zodat de behandeling effectiever
wordt. Twee voorbeelden van nieuwe
biometrische toepassingen.

Cardio
Acces
Key

ministerie
van JenV, DJI,
Science &
Technology
Corporation

#48

Quantified
Self

ministerie
van JenV,
DJI,
Empatica

Waar is-ie?

Wat voelt-ie?

8.15 uur. Jeugdinrichting De Hunnerberg. Morris* staat op het punt
naar school te gaan. Hij pakt de Nymi Band en doet hem om zijn pols.
Zijn begeleider checkt of het polsbandje via Bluetooth v erbinding
maakt met de smartphone die Morris meekrijgt. De begeleider ziet op
een scherm of Morris inderdaad naar school gaat. Zijn de pijltjes op de
plattegrond groen, dan is alles in orde. W
 orden ze rood, dan heeft
Morris het polsbandje afgedaan of is hij verder dan twee meter van
zijn telefoon verwijderd. Dan neemt zijn begeleider contact op met
Morris of met zijn school.

Een andere polsband werkt op basis van huidweerstand: de
 ehulp van deze
hoeveelheid stroom die door je huid gaat. Met b
polsband, E-4 g enaamd, kunnen cliënten van een tbs-kliniek
en penitentiaire inrichtingen hun eigen gemoedstoestand
meten. Het uiteindelijke doel van dit ‘Quantified Self’-testtraject
is de behandeling en begeleiding van ingeslotenen effectiever
te maken. Behandelaars en vooral ook cliënten zelf, krijgen
meer inzicht in hun emotionele toestand. Het bandje meet
iemands gemoedstoestand feitelijk. De gegevens kunnen later
worden uitgelezen.
Naomi de Koning van de Dienst Justitiële Inrichtingen coördineerde de eerste testronde in een tbs-kliniek. ‘Hoewel het
interpreteren van gegevens veel tijd kost, krijgen behandelaars
inzichten die ze gebruiken in gesprekken. Hierdoor verbetert
het onderlinge contact, cliënten g even meer openheid over
zaken.’ Voor de tbs’ers zelf is de meerwaarde dat ze een stijging
van spanning bij zichzelf gaan herkennen en hulp krijgen hoe
hiermee om te gaan. Dit helpt ze in hun tbs-behandeling.
Naomi: ‘Wel vinden ze het een g emis dat ze zelf niet direct
kunnen meek ijken. Het bandje geeft bijvoorbeeld geen signaal
als hun stressniveau omhoog gaat.’

Polsband geeft ruimte en rust
De Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hunnerberg in Nijmegen maakt
in een pilot slim gebruik van de techniek biometrie, een identificatiemethode g ebaseerd op unieke lichaamskenmerken, in dit geval
iemands hartpatroon. De jongere cliënten in de kleinschalige voorziening nemen zoveel mogelijk deel aan het normale sociale leven: ze
gaan naar school, sporten en bezoeken familie. Alle jongeren dragen
buiten de instelling de Nymi Band. Zo kunnen begeleiders checken of
de jongeren zich houden aan de gemaakte a fspraken.
‘Voor de jongeren is zo’n polsbandje veel minder stigmatiserend dan
bijvoorbeeld een enkelband, die letterlijk een blok aan je been is’, zegt
Hans Nijenhuis, locatieverantwoordelijke van De H
 unnerberg. ‘Het
bandje dat eruitziet als een s tappenteller geeft jongeren het gevoel
van r uimte en vrijheid. Ook voor de begeleiders is het p
 rettig: ze
hoeven niet constant te vragen waar i emand is en of hij een foto van
de omgeving wil maken als bewijs. Eén blik op het scherm is g enoeg.
Het geeft rust.’
De Nymi Band (Cardio Acces Key) – winnaar in de Veiligheid Innovatie
Competitie 2015 – werkt op basis van iemands hartpatroon: de
hartslag is bij iedereen anders. Met je vinger op het bandje maak je
eerst een opname van je hartpatroon, dat vervolgens als wachtwoord
dient. Het polsbandje zendt een beveiligd signaal uit, totdat het wordt
losgemaakt. Het bandje werkt in combinatie met een smartphone.
De Nymi Band is ontwikkeld door: Science & Technology Corporation
en het innovatielab van het SSC-I (DJI).
Floor Kloosterman (Innovatieteam JenV), f.kloosterman@dji.minjus.nl
*De naam Morris en de beschrijving van zijn ochtend zijn verzonnen, omdat we de privacy
van de jongeren in De Hunnerberg willen respecteren.

Piepje
Daar komt verandering in, weet Ernst Eilering, bij DJI verantwoordelijk voor het technische deel van de twee projecten.
‘De verbeterde versie van het quantified self-polsbandje geeft
straks een piepje als er iets in het lichaam gebeurt dat de
persoon zelf niet in de gaten heeft. Deels kunnen we hiermee
een hoop ellende, zoals een plotselinge woede- of agressie
aanval, voorkomen. Dit komt iedereen ten goede: de cliënt, de
medewerkers van een t bs-k liniek en de maatschappij waarin
iemand terugkeert.’
De E4 quantified self-band (ontwikkeld door E mpatica, Italiaans
bedrijf gericht op sociale data-analyse) werkt op basis van
huidweerstand. Als de spanning in je lichaam toeneemt,
produceert de huid meer zweet. Hierdoor neemt de huid
weerstand af. Het polsbandje registreert dit.
Stefania Rosanio (DJI), s.rosanio@dji.minjus.nl
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Het eerste DNA-onderzoek in
een Nederlandse strafzaak dateert
uit de jaren tachtig. Dertig jaar later
blijven het Nederlands Forensisch
Instituut (NFI), politie en justitie op
zoek naar nieuwe manieren om
mensen sneller te identificeren en
op te sporen. Op deze plaats delict
lichten we er enkele bijzondere
ontwikkelingen uit.

Plofkraak!
Sneller en slimmer op zoek naar sporen

#49

SCAR

NFI,
LTFO,
Geogap

NFI,
Riken

Live sporen invoeren
met een app

Binnen 6 uur iemands
uiterlijk v oorspellen

Samen met de politie en app-ontwikkelingsbedrijf Geogap
ontwikkelt het NFI de app SCAR (Systeem voor Calamiteiten Registratie) waarmee forensisch onderzoekers ter
plekke sporen, foto’s en ander bewijsmateriaal kunnen
invoeren. Bij grote calamiteiten, zoals een neergestort
vliegtuig of een aanslag, doen onderzoekers van het
Landelijk Team Forensische Opsporing van de politie
(LTFO) onderzoek. Ze onderzoeken de plaats delict, leggen
deze vast, stellen sporen veilig, die vervolgens verwerkt
worden. T otdat alles is ingevoerd, is er geen duidelijk overzicht wie welk bewijsstuk in handen heeft of heeft gehad.
Met de app, gebaseerd op
archeologische methodes,
is er een enorme tijdswinst.
LTFO’ers kunnen alle informatie, zoals f oto’s, datum, tijd en
locatiecoördinaten, ter plekke
invoeren. Degene op de
commandopost ziet bovendien
live op een kaart wie van zijn
medewerkers welk b
 ewijsstuk
in handen heeft. Op die m
 anier
kan de leider van het onderzoek medewerkers beter en
sneller aansturen.
De LTFO’ers die de eerste versie
van de app testten, zijn enthousiast. Eind augustus 2017 is het
prototype getest en opgeleverd
en inmiddels tonen ook de
hondengeleiders van de politie
interesse. In aangepaste vorm
kan de app ook de zoektocht
naar een vermist persoon
efficiënter maken.

Na DNA-6 uur, waarbij onderzoekers binnen zes uur een
DNA-profiel opstellen, vergelijken en rapporteren, ontwikkelde het NFI SNP-6 uur. Een SNP (spreek uit ‘snip’,
red.), is een veelvoorkomende mutatie in een bouwsteen
van het DNA. Op basis van deze SNP’s kun je een voorspelling doen over het uiterlijk van de donor van dat
DNA, zoals de oogkleur.
Bij de DNA-6 uur analyses die het NFI uitvoert, matcht
het verkregen profiel in tien tot twintig procent van
de gevallen met een DNA-profiel in de DNA-databank.
In 80 procent van de gevallen heb je dus geen verdere
informatie.
Zo kwam het NFI in 2013 op het idee om samen met
het Japanse bedrijf Riken te onderzoeken of er binnen
diezelfde zes uur meer uit het DNA te halen viel. Bekend
was dat je op basis van SNP’s oog- en haarkleur kunt
voorspellen. Ontzettend waardevol als opsporings
informatie in spoedzaken, zoals bijvoorbeeld een
ontvoering of een voortvluchtige dader die misschien
nogmaals gaat toeslaan.
Het afronden van het project lag lange tijd stil: tot juli
2017 liet de Nederlandse wet het voorspellen van haar ekijkt
kleur in strafzaken niet toe. Nu dat wel mogelijk is, b
de politie hoe zij SNP-6 uur kan gaan inzetten.

1

1

Een plaats delict na een plofkraak. Welke sporen zijn er?
Kunnen sporenonderzoekers binnen 6 uur een profiel
maken van de verdachten? Met DNA en vingersporen? Was
de automaat beveiligd met DNA-inkt? Hoe snel kan het
opsporingsteam alle sporen, foto’s en gegevens invoeren in
het calamiteitenregistratiesysteem? Aan de slag!

#50

SNP-6 uur

De forensisch rechercheur fotografeert de
sporen en zet deze met alle relevantie
informatie erbij in de app SCAR.

Uit twee haren in de tas haalt het NFI
binnen 6 uur DNA. Is er geen match in
de DNA-databank? Met ‘SNP-6 uur’
voorspelt de onderzoeker oog- en
haarkleur van de verdachte.

2
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#53
DNA-inkt
p
 lofkraken

NFI,
3SI,
Politie

DNA-inkt bij plofkraken
In de strijd tegen plofkraken slaan grote banken, bedrijfsleven en het landelijk politieteam Ram- en Plofkraken de
handen ineen. Samen ontwikkelden ze een beveiligingssysteem met synthetische DNA-inkt dat het mogelijk
maakt om verschillende zaken te clusteren. Hoe werkt
het? Een pinautomaat krijgt een beveiligingssysteem met
een unieke DNA-inktcode. Bij een ram- of plofkraak komt
de inkt vrij, waardoor het geld, de plaats delict en bijvoorbeeld kleding of tassen van verdachten gemarkeerd zijn.
De forensische opsporing neemt ter plekke monsters,
stuurt deze op naar 3SI, leverancier van de DNA-inkt
patronen, die de monsters ‘uitleest’. Met die informatie
kan de politie later gevonden biljetten en spullen gevonden bij huiszoekingen koppelen aan verschillende zaken
die de regiogrens van de politie-eenheid overstijgen.
Op dit moment vormt DNA-inkt een belangrijke aan
wijzing in een zaak tegen een opgepakte grote plof
kraakbende die tientallen keren toesloeg. Een van de
hoofdverdachten werd op een internationale luchthaven
aangehouden met besmeurd geld.
Op de bankbiljetten zit synthetische DNA-inkt. De forensische
opsporing stelt de bankbiljetten
veilig en laat de DNA-codes door
de inktleverancier uitlezen.

3
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Vingersporen

NFI,
Politie

Leeftijd van
vingersporen bepalen

4

In veel onderzoeken is de vraag ‘hoe oud is
een vingerspoor’ van groot belang. Is een
vingerspoor drie weken oud, terwijl het
strafbare feit een paar uur geleden is
gepleegd, dan heeft verder onderzoek geen
zin. Het dateren van vingersporen is nu nog
niet mogelijk, maar het NFI doet er onderzoek naar. De onderzoekers bekijken de chemische samenstelling van een vingerspoor,
om zo te kunnen vaststellen hoe lang een
spoor al op een locatie aanwezig is.
Met een vingerafdruk laat je eiwitten achter.
Onder invloed van licht, temperatuur en
luchtvochtigheid kunnen die eiwitten veranderen. Dat veranderproces onderzoekt het
NFI nu in het lab, met vingersporen van
medewerkers. Een tijdrovende klus – met
tien sporen per dag –, die voor de opsporing
te lang duurt; daar wil je direct weten hoe
oud een spoor is.
Maar, bij vervolging: als een vingerspoor
te oud is om bij een delict te horen, kan dat
belangrijke informatie in een rechtszaak
zijn. Nog even geduld: het NFI heeft nog
minstens vijf jaar onderzoek nodig, voordat
zij de leeftijd van een vingerspoor in de
praktijk kan vaststellen.
Op de explosieven, aansteker en
sigarettenpeuk zitten vingersporen.
Het NFI bepaalt de leeftijd van de
vingersporen en kijkt of deze iets
met de zaak te maken hebben.

Dieet voorspellen

NFI,
TU Delft,
BVDA

Dieet voorspellen
met vingerafdruk
Is iemand diabeet of bijvoorbeeld vegetariër? Man of vrouw? Tot
nu toe kun je dat niet aflezen aan een vingerspoor. Het NFI wil
daar in de nabije toekomst verandering inbrengen. Zij ontwikkelen samen met de TU Delft en het bedrijf BVDA een gel waarmee je vingersporen kunt isoleren tot nanodeeltjes (een deeltje
van een tot honderd nanometer, red.).
Je focust op deze ‘gefunctionaliseerde nanodeeltjes’; de rest van
de vingersporen spoel je weg met water. Zo ben je geen tijd kwijt
met het analyseren van nutteloze onderdelen. Groot voordeel:
na het isoleren is het vingerspoor nog steeds bruikbaar voor
DNA-analyse.
Tijdens het analyseren bekijkt de forensisch onderzoeker de
chemische samenstelling: een vegetariër laat bijvoorbeeld
andere eiwitten achter dan een vleeseter. Een man laat andere
hormonen achter dan een vrouw. In de opsporing kan ieder
brokje extra informatie waardevol zijn. Zo zitten er veel meer
mannen in de databank dan vrouwen. Als je aan de hand van het
vingerspoor weet dat je met een vrouw te maken hebt, versnelt
dat de zoektocht. Hetzelfde geldt
Het NFI isoleert de
voor iemand met een specifieke
vingersporen op de
ziekte, zoals diabetes.
sigarettenpeuk en
Dit project van het NFI liep in 2015 en
bepaalt informatie,
2016. De ontdekking is zo bijzonder
zoals geslacht en dieet
dat de TU Delft patent heeft aangevan de verdachte.
vraagd en gekregen. Het NFI gaat nu
verder met het uitvoerig testen van de
nieuwe methode in de praktijk.

5
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Robot grootschalige
identificatie

NFI

Robot voor
grootschalige
identificatie
Het NFI vroeg zich in 2014 af hoe het sneller grote
hoeveelheden menselijke resten kan identificeren.
Oplossing: laat een ‘robot’ het DNA uit het bot
materiaal halen.Tien maanden onderzoek en
testen verder is er resultaat: het NFI kan binnenkort
met het nieuwe systeem gaan werken. Het bot
materiaal wordt eerst wat langer en daardoor veel
fijner gemalen, zodat de robot het DNA er gemakkelijker kan uithalen. Hierdoor is tien keer minder
botmateriaal nodig. De tijdwinst is groot: was er
voorheen bij een ernstig incident met veel slacht
offers voor een serie botten anderhalve dag nodig,
nu is dat minder dan een halve dag.

Meer weten?
SNP-6 uur; Robot grootschalige identificatie:
Titia Sijen (NFI), t.sijen@nfi.minjenv.nl
SCAR: Gerda Edelman (NFI) g.edelman@nfi.minjenv.nl
www.geogap.nl
DNA-inkt plofkraken: Jos van der Stap (politie),
jos.van.der.Stap@politie.nl
Vingersporen: Marcel de Puit (NFI), m.de.puit@nfi.
minjenv.nl; BVDA (fabrikant forensische producten)
www.bvda.com
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In 2015 registreerde Nederland ruim 43.000 asielzoekers en bijna 14.000 nareizende familieleden, twee keer zo veel
als in 2014. De vorige piek in asielstromen was in 1994, met vooral vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië (cijfers CBS).

Asielzoekerstroom dwingt
tot innovatieve oplossingen
Met de oorlog in Syrië op een hoogtepunt, meldden zich in 2015 ruim
57.000 asielzoekers aan de Nederlandse grens. Niet eerder kwam de
vreemdelingenketen zo onder druk te staan. Om beter voorbereid te zijn op
pieken in asielstromen, werkt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers samen
met maatschappelijke instellingen aan innovatieve huisvesting.

#55

Home away
from home

COA, VNG,
Rijksbouwmeester

Oplossingen voor huisvesting
De onverwachte toestroom van vluchtelingen in 2015 stelde het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) voor een enorme opgave. Asielzoekerscentra stroomden vol en de
doorstroming van statushouders stagneerde door gebrek aan beschikbare
woonruimte. In allerijl realiseerde het COA met veiligheidsregio’s en gemeenten door het hele land crisisopvanglocaties. Omwonenden voelden zich onder
druk gezet, op sommige plekken ontstond maatschappelijke onrust.

Prijsvraag
Om beter te kunnen inspelen op een volgende piek, schreven het COA en
rijksbouwmeester Floris Alkemade een prijsvraag uit: A Home away from
Home. ‘We vroegen de maatschappij om mee te denken over innovatieve
huisvestingsoplossingen’, zegt Carolien Schippers, unitmanager huisvesting bij het COA. ‘De huisvesting moest snel verplaatsbaar zijn, duurzaam
en, na vertrek van vluchtelingen, geschikt voor andere tijdelijke bewoners.’
Uit 366 inzendingen koos een jury zes winnaars. Schippers: ‘Een prachtig
resultaat: zes fantastische ontwerpen, waarvan een aantal direct inzetbaar is. Gemeenten en woningcorporaties toonden al interesse.’
Azc-hotel
Eén van de winnende ontwerpen is Re-settle, een tentachtige huisvesting
van polystyreen met als belangrijkste pluspunt de privacy van bewoners.
Omdat polystyreen voor 96 procent uit lucht bestaat, is de Re-settle-tent
heel licht. Vanwege de hoge isolatiewaarde wordt nu bekeken of de units
inzetbaar zijn in vluchtelingenkampen in Jordanië.
Veelbelovend is de exploitatievorm van een andere winnaar, Hotel Nice to meet
you!: een bestaand azc gecombineerd met een hotel. De indeling van het
gebouw is flexibel aan te passen aan de vraag. Nijmegen heeft de primeur:
aan de Stieltjesstraat is het eerste Hotel Nice to meet you! gerealiseerd.

Vluchtelingen in de
Tilburgse wijk
Fatima schrijven zich
in december 2015 in
bij een tijdelijke
opvanglocatie

De overige winnaars in de huisvestingscompetitie zijn:
Evolutionary Wooden Houses, Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogsten,
SolarCabin, en ComfortCity – De Tussenruimte.
Zie: www.ahomeawayfromhome.nl

#56

Data
analyse
asielstromen
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van JenV,
WODC

Data-analyse
vluchtelingenstromen
Als het aan Frank Willemsen van het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) ligt, laten we
ons niet meer verrassen zoals in 2015. Hij onderzoekt voor
JenV hoe data kunnen helpen prognoses te maken over een
eventuele nieuwe piek in asielaanvragen.
Willemsen analyseert het verband tussen gebeurtenissen
door online data (bijvoorbeeld van Google) te vergelijken met
instroomcijfers. Zo ontdekte hij dat de ontwikkeling van de
instroom van vluchtelingen in de EU – per maand van 2008
tot 2016 – in vorm opvallende gelijkenis vertoont met fluctuaties in het zoekgedrag van mensen uit Arabisch sprekende
landen. ‘Tot mijn verbazing vertoonden de trendlijnen van
het aantal geregistreerde asielzoekers en – één tot twee maanden eerder – het aantal zoekacties in Google vanuit Syrië en
Irak op de term “asiel”, nagenoeg dezelfde pieken en dalen.’

Prognoses
Willemsem onderzoekt nu welke andere zoektermen relevant zijn. Ook is hij op zoek naar andere (data)bronnen met
mogelijk voorspellende waarde en hoe zij bij die prognoses
ook kennis van experts kunnen inzetten. Zij kunnen dan
naast voorspellingen over de te verwachten instroom een
early warning system ontwikkelen op basis van realtime data,
zoals zoekgedrag.
Ook op andere plekken in Europa werken onderzoekers aan
prognose- en verdelingsmodellen. Zo werkt Zweden aan een
model dat gebruikmaakt van Big Data en voorspellende
algoritmen om de verdeling van vluchtelingen over de EU te
modelleren. ‘Maar pas op’, waarschuwt Willemsen, ‘voorspellingen gaan vaak gepaard met grote onbetrouwbaarheidmarges. De kans dat je ernaast zit, is behoorlijk groot. Maar:
realtime data stellen ons in staat om grote toenames op korte
termijn te zien aankomen.’
Zie www.wodc.nl of mail met Frank Willemsen,
f.willemsen@minjenv.nl
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Colour the night

TNO, ITS,
ministerie
van Defensie,
Politie

INDEX
naam
2012
Brandweer doctrine
Briefen voor veiligheid op straat
Development cloud iRN Labs
Grab & Stitch
Hansken Demonstrator (XIRAF)
Onderzoek data-analyse misbruik explosieven
Productieversie omgeving iColumbo
2013
Cyber Analysis Innovation Tool
Dateren van blauwe plekken
Dreigtweetmonitor

In de pikdonkere nacht toch alles zien.
Het zou de navigatie en opsporing een
stuk gemakkelijker maken. Met Colour
the Night zetten ontwikkelaars TNO en
hightechbedrijf Innovative Technical
Solutions (ITS) een eerste stap: de
techniek zorgt voor full colour beelden in
de nacht. Hoe gaat dat in zijn werk? De
tool combineert de zwartwitbeelden
van een nachtzichtcamera (met restlicht-

versterker) met die van een warmte
beeldcamera en voegt kleur toe aan de
beelden. Zo ontstaat een fullcolour
nachtbeeld met meer diepte. ‘Op die
manier kun je objecten en personen
detecteren, maar ook identificeren’, zegt
Lex Toet van TNO. Defensie en politie
hebben het prototype van de tool getest.
Toet: ‘Defensievoertuigen hoeven ’s nachts
niet meer in de sloot te belanden omdat

ze op de zwartwitbeelden de weg en het
water niet van elkaar kunnen onderscheiden. Met een kleurenbeeld, dat lijkt op
het daglichtbeeld, is dat verschil veel
duidelijker. Ook het opsporen van
mensen wordt een stuk gemakkelijker:
je kunt precies zien in welk bosje de
voortvluchtige zich verstopt.’
Meer informatie? Mail ITS: info@its-hightech.nl.

ingediend door
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Human factors bij brandweer (HINT)
ICS-SCADA Honeypots
Infrarood fotografie van bloed
op donkere ondergronden
Innovatieve kijk op commandovoering
Intelligence based bestrijding van

IFV
Politie

Ongekend!
Ontsluiting LCMS via NVC
Shodan
Snelle bepaling blootstelling toxische

NFI
NFI
Politie
RIVM
Politie
IFV
NCSC
VRR

stoffen na incident
SNP-6 uur
WiFi probe requests

NFI
NFI

naam
2014
Aanpak cybercrime via hostingbedrijven
Brede inzetbaarheid
beeldverbeteringstechnologie
Colour the Night
Delta-R
Deep Firmware Inspection Tool
Dieet voorspellen
HARVEST
Normalware
SecureHub
Self-supporting Blus Unit

IFV
Politieacademie
Politie
Politie
NFI
NCTV
Politie

NCSC
NFI
Politie
IFV
NCSC
NFI

ondermijnende criminaliteit
NFI tracers in een nieuw jasje
NFIDENT
On the Spot
Onbemande vliegtuigjes (haalbaarheidsstudie)

Beter zien in gekleurde nacht

Dit zijn de 51 projecten die tot en met 2016 via de Projectenronde een bijdrage hebben
ontvangen van JenV. De # met het nr verwijst naar het nummer van de projecten in dit
magazine. Voor informatie over de overige projecten zie www.innoveermeemetjenv.nl

ingediend door

#-nr

NFI
AIVD/TNO
Politie
Douane, KMar
NCTV
NFI
KMar
NFI
NCTV
IFV

2015
Biometric Spoofing
FIODSpraak
Locatie, locatie, locatie
REDSUIT
SCAR
Privacy Enhanced Filtering
Stempellezer
Versnelde grootschalige slachtofferidentificatie

NFI
FIOD
NFI
BRANDWEER TWENTE
NFI
NCSC
KMar
NFI

2016
AAI honden
ARPro
Big Text Tool
Dateren van vingersporen
@ppsporing
Ouders aan Zet
Forensic Infovideo’s

Politie
Politieacademie
FIOD
NFI
RvR
Stichting HALT
NFI

#57
#35
#44
#53

#39
#49
#46
#31
#54

#40

#50

AFKORTINGEN
• AIVD Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst • CVOM Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie • IFV Instituut Fysieke Veiligheid
• KMar Koninklijke Marechaussee • NCSC Nationaal Cyber Security Centrum • NCTV Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
• NFI Nederlands Forensisch Instituut • RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu • RvR Raad voor Rechtsbijstand
• JenV Ministerie van Justitie en Veiligheid • VRR Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

#18
#41
#52
#01

De staat van

INNOVATIE
bij justitie en veiligheid

