Nr.

Inzagep
artij
Hst / paragraaf

Te corrigeren tekst (eerste…laatste
woord)

Argumentatie / onderbouwing van uw reactie

Algemene punten:
1. schrijfstijl wel in stijl van glas half leeg dan half vol. Er staan meer positieve punten in dan bijv in de conclusies genoemd wordt
- Zo wordt bij de 2e bullet op blze 6 al door de Inspectie vastgesteld dat er te weinig capaciteit is voor de DR, maar kan ook uitgebreid worden dat het voor de DRR en TGO's wel toereikend zou zijn of dat het een keuze in be
- De conclusies in de samenvatting geven 'tips' aan en geen 'tops' terwijl die wel in de samenvatting genoemd worden.
- Let op dat er ook behoefte is aan uitbreiding technologische voorziening (wordt wat onderbelicht in de samenvatting, terwijl dit wel benoemd is in gesprekken)
2. Reactietijd graag wat langer inplannen zodat we binnen de termijn kunnen reageren.
3. De presentatie die in het PIO is geweest, bespreekt ook de aangetroffen cultuursetting bij OM en verschillende onderdelen bij Recherche irt DRIO. Dit ontbreekt in het rapport, terwijl in de samenwerking veel te halen valt.

1 DO

Samenvatting, blz 7
laatste alinea

… varieert de kwaliteit van de door de
informatieorganisatie aangeleverde producten

Kan dit specifieker geduid worden in welk deel van de informatie organisatie
en welke producten? Staat op blz 20 wel beter verwoord, maar in de
samenvatting ook wenselijk.

2 DO

Samenvatting

Term recherche

Kan dit specifieker geduid worden in DR of DRR?

beperkt gebruik gemaakt van intelligence -> niet
optimaal gebruik gemaakt van de probleemgerichte
analyses.

Ze maken wel gebruik van intelligence bij de selectie, maar wordt de juiste
intelligence wel gebruikt. Term beperkt niet helemaal correct.

4 DO

Samenvatting,
blz 8 2e alinea
Samenvatting,
blz 8 3e alinea

5 DO

Blz 19, 2.3.3, 2e alinea
Blz 20, 2.4.1 laatste
alinea
Blz 21 kader

3 DO

6 DO

Blz 23, 1e alinea

7 DO

Blz 23, 3e alinea

8 Oost Br

Samenvatting

9 Oost Br

Samenvatting

Door wie beperkt benut?
Maak duidelijker dat bij de PA én onvoldoende plek was voor de grote
instroom HPK' ers bij de DRIO 's én dat het curriculum niet voldeed aan de
behoefte. Het betreft hier zowel de kwantiteit van opleidingsplaatsen als de
kwaliteit van de opleiding.

Aanpassen van de zin, afhankelijk van de reden
waarom ze niet worden benut.: Respondenten
schatten….. gerichte analyses

Worden de probleemgerichte analyses niet benut omdat ze ongevraagd
worden opgeleverd, terwijl de DR en de DRR zich op incident gerichte
onderzoeken focussen of worden ze niet benut omdat ze een hoog abstracite
niveau en weinig bruikbare info hebben.
Beide redenen zou ook nog kunnen, maar het staat er nu multi interpretabel.
Is de beschikbare recherchecapaciteit ook niet bepalend voor de waardering
en hoort deze niet in het rijte met bullets.

vervaardigen informatie produkten Rapportages BI&K
toevoegen
De rapporten van BI&K hebben wel degelijk een rol in de opsporing.

Bij de inwinning ontbreekt de TOOI.

Hoewel de indruk kan bestaan dat TOOI zich alleen met Openbare Orde bezig
houdt en dus de voor de opsporing minder relevant lijkt, is dat in de praktijk
niet het geval.

Nr.

Te corrigeren tekst (eerste…laatste
woord)

Argumentatie / onderbouwing van uw reactie

Voor het werk van nu is de technische uitrusting
wellicht afdoende voor het werk van morgen zeker
niet.

Denk hierbij aan de ontwikkelingen in Brightlands, de Crimeroom de
mogelijkheden van virtualisatie consequenties van Sensingontwikkelingen etc.

pag 7

Hier wordt beschreven waar de kwaliteit van de
informatieprodukten door wordt bepaald. Toevoegen:
De kwaliteit van de informatie zoals die in de
systemen wordt opgeslagen.

Het is van heel groot belang dit issue te onderstrepeen. Bijna dagelijks lopen
we bij analyses en het maken van trendbeelden aan tegen de onvolledige
onbetrouwbare informatie in de systemen (in het bijzonder Summ-IT). Dit
wordt ironisch genoeg voor het grootste deel gevoed door medewerkers uit de
opsporing. Een incompleet beeld wordt in 99 van de 100 gevallen veroorzaakt
door onvolledige onjuiste en niet gekoppelde informatie. Het adresseren van
dit issue in deze context is van groot belang!

pag 19

Hier wordt gesuggereerd dat er additioneel 50 hoger
opgeleide medewerkers zijn aangenomen. Volgens
mij is dat nog steeds een lopende discussie/vraagstuk
Oost Br heeft er in ieder geval niks van gezien.
De stelligheid van de bewering klopt niet.

pag 20

Er wordt met name vraaggestuurd gewerkt omdat er
nauwelijks ruimte is (capacitair) om proactief beelden
en analyses te maken.

pag 23

TCI PV het niet kunnen vragen van aanvullende
informatie heeft alles te maken met de wijze waarop
de verstrekking is geregeld. Als dat via het betreffende
DIK gaat is de informatie al "opgeplust" en zal deze
behoefte voor aanvullende info minder spelen. Dit
zegt dus meer over het proces dan over de kwaliteit
van de produkten en de bruikbaarheid .

pag 23

De mismatch tussen wat de rechercheur verwacht en
door Intell wordt geleverd heeft alles te maken met
een goede vraagarticulatie en veel minder met de
kwaliteit van de medewerkers.

Blz. 21

De Inspectie concludeert dat een belangrijk deel van
het personeel binnen de informatieorganisatie niet
voor de functie is opgeleid.

Inzagep
artij
Hst / paragraaf

10 Oost Br

11 Oost Br

12 Oost Br

13 Oost Br

14 Oost Br

15 Oost Br

16 SH MN

Bij opleiding uitrusting

Dit is volgens mij niet onderzocht. Wij weten niet welk deel van het personeel,
in welke mate niet is opgeleid voor de functie. Voorstel: laat het woord
belangrijk hier weg.

Nr.

Inzagep
artij
Hst / paragraaf

17 Oost Br

18 SH MN

19 SH MN

20

pag 23

Te corrigeren tekst (eerste…laatste
woord)
producten tijdens onderzoek: Wat hier beschreven
wordt is een direct gevolg van mijn eerdere stelling dat
de ingevoerde informatie vaak ver onder de maat is.
En dat er dan een teleurstellend rapport/analyse oid
uit komt is niet zo verwonderlijk. Ik vind dat dit aspect
ecnt beter benoemd moet worden.

Een evaluatie van de bijdrage van de
informatieorganisatie aan het opsporingsproces heeft
nog niet plaatsgevonden.

Deze opmerking is nogal eenzijdig. Is het niet beter voor de balans in de
discussie om evenzeer op te merken dat er geen evaluatie heeft
plaatsgevonden van de bijdrage van de recherche-organisatie aan het
intelligenceproces? Immers, de opsporing is in belangrijke mate mede
verantwoordelijk om betrouwbare informatie in te winnen over criminaliteit. De
omvang en kwaliteit van deze bijdrage is discutabel, blijkens eerdere
onderzoeken naar de opsporing.

Blz. 27

De Inspectie concludeert dat de probleemgerichte
opsporing in beperkte mate van de grond komt.

Uit de tekst die voorafgaat aan deze conclusie, zou geconcludeerd kunnen
worden dat deze beperkte realisatie op het conto van de informatieorganisatie
geschreven moet worden, mede omdat de analyses beperkt bruikbaar zijn.
Dat is, ook op basis van andere bevindingen in dit rapport, te kort door de
bocht. Ik zou graag een toevoeging zien van de Inspectie op het waarom van
de beperkte realisatie, waarbij mijns inziens zowel Intelligence als Opsporing
aangesproken kunnen worden.

Blz 20, 2.4.1

De zaaksanalisten stellen binnen…….

Blz 6 3e bullet

de informatie van Team Criminele Inlichten moet gaan
lopen via het informatieknooppunt naar de recherche.
Dit is nog niet gerealiseerd.

Blz. 25

NN

21

Dat deze waardering zo uiteen loopt hangt samen
met:
22 SH MN

Argumentatie / onderbouwing van uw reactie

Blz. 23

informatiemedewerkers

23

Blz 6, 5e bullet

24

Blz 8, 3e bullet

voor mijn team loopt al 2 jaar een aanvraag dubbele
beeldschermen. Dat is tot op heden niet gerealiseerd.
Recherche heeft deze wel.
De intell-academie is nog niet gestart. Het
opleidingsaanbod is niet in beton gegoten.

25

Blz 11, 2e alinea

26

Blz 12 figuur 1

Zelfde onderscheid maken als onder 2.2.2 tussen operationele en tactische
zaaksanalisten. Operationele zaaksanalisten maken geen hypotheses en
scenario's.

Zou niet voor de volledigheid en voor de balans in de beooordeling van dit
punt, moeten worden togevoegd: Wisselende kwaliteit van de
recherchemedewerkers?

Het IGP proces op de basisteams staat nog in de kinderschoenen. Deze
conclusie doet weinig recht aan de ontwikkeling die is ingezet.
IK DRR en IK DR maken integraal onderdeel uit van
de Informatieknooppunten.

Nr.

Inzagep
artij
Hst / paragraaf

27

Blz 15 3e alinea

28

Blz 16 6e alinea

29

Blz 21 kader

Te corrigeren tekst (eerste…laatste
woord)

Argumentatie / onderbouwing van uw reactie

Werkvoorbereiding Opsporing (WVO) is een afdeling
die valt onder de districtsrecherches. WVO is een
samengaan van de DR en DRIO, verantwoordelijk
voor de probleemgerichte opsporing.

Binnen de basisteams en de afzonderlijke teams DR vindt juist veeleer
incidentgerichte opsporing plaats.

"eenvoudige vragen" is onjuist. Het gaat om de vragen
die het dichtst de operationele inzet naderen. Dat zijn
vragen op velerlei niveau.
tan aanzien van Intel academie is dit een onjuiste
conclusie; deze moet nog van start.
Recherche werkt graag op geheel eigen wijze en staat weinig open voor
andere methodes en andersoortige denkkracht; emancipatie van de intellmedewerkers is een cultuur issue.

30

Blz 23 1e alinea

31

blz 17, 1e alinea

32

blz 20 onder 2.4.1
Hfst2 onder 2.2.1

33

wWinig capaciteit beschikbaar voor de DR

In de Eenheid Amsterdam is dat feitelijk onjuist: er zijn permanent 15 tot 20
analisten werkzaam op de districten

Beperkte analysecapaciteit voor de DR zou ten koste
gaan van de beschikbare recherchecapaciteit

zie boven

Bij 2.2.1 staat dat er bij “TGO zaken een team
geformeerd wordt”. Dat is in een aantal regio’s
inderdaad het geval MAAR er is een groeiend aantal
regio’s waar vaste TGO-teams zijn in verband met het
grote aanbod aan TGO-zaken.

Blz 23 1e alinea

Er is inderdaad sprake van een cultuurverschil tussen de recherche en
intelligence/analyse. Nu leveren wij aan de recherche en mogen zij dus
oordelen over hoe relevant zij onze producten vinden, maar er wordt daarmee
wellicht voorbijgegaan aan het feit dat de recherche weinig open staat voor
andere methodes en andersoortige denkkracht.

34

35 NN

Blz 7
Titelpagina

36 Pf
37 Pf
38 PF

Blz 5
Blz 6, ook blz 11

Tijdens een onderzoek bepalen vooral de kwaliteit
van de informatiemedewerkers en de vraagarticulatie
van recherchemedewerkers de kwaliteit van
opgeleverde producten.

Waarom wordt hier geen vraag gesteld waar dat aan licht?
De opsporing is meer dan alleen zaken. Niet alle opsporing is een 'zaak'.
"Over de bijdrage van de informatieorganisatie van de Wellicht beter 'van zaken' weg te laten. Of - wellicht beter nog - te vervangen
politie aan de opsporing van zaken."
door 'door de recherche', omdat de opsporing ook door anderen dan
rechercheurs gedaan wordt (bijvoorbeeld in de basisteams door
Intelligence wordt ook ingebracht tijdens de uitvoering van de onderzoeken
Inleiding 2e alinea.
zelf, daar wordt hier aan voorbij gegaan.
Heimelijke inwinning levert niet alleen criminaliteitsbeeld maar levert in
Heimelijke inwinning.
onderzoeken ook concrete leads (o.a. TCI-pv).

Nr.

Inzagep
artij
Hst / paragraaf

39 PF
40 PF

41 PF

Blz 7
Blz 10

Blz 19, 1e alinea

Te corrigeren tekst (eerste…laatste
woord)

Argumentatie / onderbouwing van uw reactie

Project Versterking Opsporing
Strategisch kompas

Moet zijn 'Programma Toekomstbestendige Opsporing en Vervolging'.
Jammer dat de inspectie niet heeft kunnen vaststellen dat in het programma
de rol van de informatieorganisatie wordt meegenomen. Dit staat nl wel in de
Contourennota aangegeven. De programmamanager Intelligence participeert
vanaf het begin in het directeuren overleg politie / OM en diverse deeltrajecten
gaan juist over de inzet van de informatieorganisatie irt onderzoek bijvoorbeeld
in het programma Raffinaderij. Ook is gezamelijk gewerkt aan de
doorontwikkeling van de BVI (Blueview 4.0) en wordt samengewerkt in diverse
proeftuinen. Door wat nu in het rapport staat kan over de feitelijke
ontwikkelingen een verkeerd beeld ontstaan.
Gaat (zie letterlijke tekst kompas) over de politie van overmorgen

HPK

Ik vind dat hieraan wel mag worden toegevoegd dat HPK's dus over het
algemeen geen ervaring hebben met het informatiewerk of opsporing. Het
gaat hier om substantiele aantallen. Daar zijn cijfers over beschikbaar via dir
HRM.

42 PF

Blz 19, 2e alinea

Instroom hoger opgeleidenen

Het gaat hier alleen om betten van vacatures, bezetting in lijn brengen van
formatie, betreft geen extra instroom (wat wel ihkv Toekomstbestendige
opsporing en vervolging besloten en deels begroot was maar nooit is
uitgevoerd.)

43 PF

Blz 19

Intel Academy

Deze is nog niet volledig landelijk in werking, is wel gaande.

Begrippen vraaggestuurd gewerkt en reactief
opgesteld

Wordt met reactief opgesteld hier bedoeld dat de producten geleverd wordt na
de vraag (vraaggestuurd, dus geen antwoord zonder vraag) of betreft het de
inhoud (gaat meer over wat er is / was of geeft een verwachting aan). Mijn
eigen inschatting is dat dit te algemeen gesteld wordt: er is verschil in wat
A&O op dit gebied doet en bijvoorbeeld TCI. A&O gaat niet zomaar op eigen
houtje een analyse maken (proactief, al is het alleen maar om reden van
capaciteit) terwijl de TCI wel degelijk informanten runt om te weten wat er
speelt of gaat spelen, dan komt bijvoorbeeld informatie beschikbaar dat
iemand geliquideerd gaat worden en wordt ongevraagt intel verstrekt.

44 PF

Blz 20

45 PF

Blz 20

Toerusting IO

46 PF

Blz 22 laatste alinea

Informatierapporten

Het feit dat medewerkers zeggen dat zij vinden dat hun toerusting voldoet wil
nog niet zeggen dat de inspectie op basis van alleen dat gegeven kan
concluderen dat dit zo is.
Het beeld kan ontstaan dat informatierapporten alleen aan de stuurploeg wordt
geleverd. Er wordt breder geleverd.

Hier wordt de pilot Raffinaderij beschreven.

Pilot is 1.1.2018 gestopt en wordt nu opgeschaald. Het gaat hier om enkele
rechercheurs (uitgezocht op competenties voor ingewikkeld informatiewerk) en
vooral mensen (analisten) uit de IO die dit runnen. De verwerkte informatie zit
op een autorisatieniveau waar rechercheurs geen toegang op (mogen)
hebben, alleen onder leiding / gezag van het sectorhoofd IO.

47 PF

Blz 26, voorlaatste
alinea

Nr.

Inzagep
artij
Hst / paragraaf

48 NN

Blz 7

Te corrigeren tekst (eerste…laatste
woord)

Argumentatie / onderbouwing van uw reactie

Tijdens een onderzoek bepalen vooral de kwaliteit van
de informatiemedewerkers en de vraagarticulatie van
recherchemedewerkers de kwaliteit van opgeleverde Het beeld kan ontstaan dat informatierapporten alleen aan de stuurploeg wordt
producten.
geleverd. Er wordt breder geleverd.

Reactie
Inspectie

n TGO's wel toereikend zou zijn of dat het een keuze in beperkte capaciteit is.

het rapport, terwijl in de samenwerking veel te halen valt.

Niet verwerkt. Geen feitelijke onjuistheid.
Niet verwerkt. In het rapport wordt, indien mogelijk, onderscheid gemaakt
tussen de DR en DRR. Als dit niet mogelijk is, wordt de term recherche
gebruikt.
Niet verwerkt. Binnen de recherche wordt incidentgedreven gewerkt. Bij een
incident gaat de recherche vaak over tot handelen voordat gebruik van
intelligence wordt gemaakt. In enkele gevallen gebeurt dat wel. Vandaar de
term beperkt.
Verwerkt. Kan door het OM en de recherche worden benut.

Verwerkt.

Verwerkt. In de tekst is aangegeven dat beide redenen van toepassing zijn
Niet verwerkt. De invloed van de recherchecapaciteit op de waardering van de
aangeleverde producten is door de Inspectie niet onderzocht.
De Inspectie heeft zich, na overleg met de politie, in haar onderzoek gericht op
de belangrijkste actoren. Dit is verwerkt in het rapport.
Niet verwerkt. De Inspectie heeft zich, na overleg met de politie, in haar
onderzoek gericht op de belangrijkste actoren. Dit is verwerkt in het rapport.

Reactie
Inspectie
Verwerkt in de aanbevelingen.

Verwerkt.

Verwerkt. Passage is verwijderd.

Niet verwerkt. Geen feitelijke onjuistheid

Verwerkt

Niet verwerkt. Zowel kwaliteit als vraagarticulatie worden als factoren benoemd.
Niet verwerkt. Tijdens het onderzoek is aangegeven dat het aandeel HPK's
groot is. Daarbij is tevens aangegeven dat de HPK's niet vor de functie zijn
opgeleid. Zie tevens opm. 41.

Reactie
Inspectie

Zie tevens 11. Verwerkt.

Niet verwerkt Er is een wederzijdse afhankelijkheid. De bijdrage van de
recherche aan de intelligence heeft de Inspectie echter niet onderzocht.

Verwerkt. Zie opmerking bij 6.

Verwerkt.

Verwerkt.

Niet verwerkt. Dit maakt geen onderdeel uit van het onderzoek.
Niet verwerkt. Tijdens de interviews is er weinig commentaar geleverd op de
gebruikte systemen. Er wordt wel aandacht gevraagd voor de toerusting in de
aanbevelingen. Zie opmerkingen bij 10.
Verwerkt.
Niet verwerkt. Wordt wel expliciter gemaakt dta het eerder uitgevoerd
onderzoek betreft.
Het IK DRR en IK DR maken in de figuur onderdeel uit van de
informatieknooppunten.

Reactie
Inspectie

Niet verwerkt. Geen feitelijke onjuistheid.

Verwerkt
Verwerkt

Geen feitelijke onjuistheid.
Niet verwerkt. Er zijn verschillen tussen de door de Inspectie onderzichte
eenheden. In twee van de vier onderzochte eenhede is geen capaciteit
beschikbaar voor de DR's.

Niet verwerkt. Zie opmerking bij 31.

Verwerkt. Dit is in een voetnoot opgenomen.

Niet verwerkt. Op blz. 24 vierde paragraaf en in de samenvatting staat dat de
recherche de proactieve en richtinggevende rol van de DRIO's niet altijd
accepteren.

Niet verwerkt. Geen feitelijke constatering.

Verwerkt
Verwerkt.
Verwerkt

Reactie
Inspectie

Naam verwerkt. De Inspectie heeft vastgesteld dat de informatieorganisatie niet wordt meegenomen,
Verwerkt

Verwerkt

Verwerkt. Zie opmerking bij 12.
Verwerkt. Zie opmerking bij 29.

Niet verwerkt. Geen feitelijke onjuistheden.

Zie opmerkingen bij 10 en 23.
Niet verwerkt. Geen feitelijke onjuistheid

Niet verwerkt. Geen feitelijke onjuistheid

Reactie
Inspectie

Niet verwerkt. Geen feitelijke onjuistheid.

