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Uw kenmerk: 2016335659 ( KNP-01) en 2016335660 (MNL-02) 



Landelijk overleg werkgroep etnisch profileren 
Locatie: hoofdbureau politie Den Haag, Burgemeester Patijnlaan 35 
Datum; 15 september 2015 

Aanwezig Paul Gademan (met colle 	 Mohammed 
El Achkar,  

Den Haag (Mohammed El Achkar)  

Marijke Stroucken (directeur HRM) is semen met Paul van Musscher portefeuillehouder 
in het KMO. Verder een landelijke stuurgroep (Gerard Bouwman nb..., Paul van 
Musscher,IMM, Pieter jaap A, 	 (PA), 

(van directie Op.). 

De visie, inclusief de begroting, is vandaag (15-09) door de korpsleiding goedgekeurd. 
De streefcijfers met betrekking tot werving zijn naar beneden bijgesteld; 25 procent 
allochtone achtergrond in 2017/2018, maar niet yang dag een, maar wel op alle 
niveau`s. De wervingsacties moeten hierop warden ingericht. Verder: communicatie -
twee fte communicatie adviseurs op dit thema. Eventueel van buiten de organisatie. 
Daarnaast nog een projectsecretaris en een veranderkundige. Begroting duikt Directie 
Financier zich over. Under andere voor netwerken, divers vakmanschap en 
ambitiebudget Het betreft een herprioritering: geld moet vanuit bestaande projecten en 
begrotingen (eenheden) komen. 

Enkel programmatische sturing is onvoldoende, gaat om een cultuurverandering, Het 
vraagt am een benadering vanuit de praktijk (bottom-up), om verbinding tussen HRM 
en Operation. Mohammed heeft binnenkort een afspraak met Marijke om to bezien hoe 
dit vormgegeven gaat warden. 

Over het visiedocument: het is nu nog de vraag of dit intern en extern gedeeld kan 
warden. Het visiedocument is vertaald naar een eenheidsprogramma voor DH. Dit zal 
Mohammed oak delen. 

Vraag van Mohammed over ervaringen: is er op straat al resultaat zichtbaar. Er wordt 
ook een boost gegeven aan snetwerkontwildcelings (ergens oak wel Bondgenoten 
genoeind), 	- 

Er ligt nog een vraag over een Programma Initiatie Document. De vraag is of dit 
instrument voor dit programma het geeigende is. Beter investeren op bezieling, dat het 
gaat leven in de eenheden/op straat oftewel het 'opzaeken van het ongemak'. 

HRM en OP (Operation) trekken geyamenlijk op. Vanuit HRM trekt 
het programma en Mohammed vanuit Operatien/DH. 

Noord-Holland 

De training selectiemechanismen wordt nu geevalueerd door twee studenten 
criminologie (afronding in 2016?). Team Haarlem is druk bezig met deze training en het 
duurzaam laten bezinken in de haarvaten van de werkvloer en leiding. Is ook 
cultuurverandering (heeft al een cultuuronderzoek plaats gevonden). 



Er volgt nu in de eenheid NH een training Begeleiding workshop Film Blue eyes - Brown 
eyes, waarvoor meer eenheden benadert zijn (is betaald door NH - liefst 1 per eenheid 
extra), 

gottesta_1111.111.m 

Hebben het al wel in een projectvorm gegoten Kracht van het verschil heet het in 
Rotterdam. Er is een inventarisatie geweest binnen de eenheid (verschillende diensten 
en directies): hoe gaan we om met dit thema en waar liggen de mogelijke knelpunten? 
Er bestaan grote verschillen in de plannen. Ook zijn erveel knelpunten in het proces, de 
veranderopgave. Nu een vertaling maken van alle feedback. Valcmanschap, inclusiviteit 
en leiderschap zijn belangrijk. Betrolckenheid is belangrijk, maar dat wisselt verschilt 
her en der. Worsteling met sense of urgency. 

Oost-Nederland 

Acties klein houden, behapbaar voor de lijn. Zijn twee pilots gestart met de dvd van de 
Politie / Anne Frank Stichting - de samenleving (b)en jij. Verder dit thema (diversiteit 
en etnisch profileren, als themagebied combineren met CTER) integreren in bestaande 
processen/(controle)trainingen en Blauw Vakmanschapworkshops. 

Midden-Nederland  

is de portefeuillehouder discriminatie/diversiteit. 	pakt 
beleidsmatige ondersteuning op. Per BT 2 OE's themahouder malcen: Icijken hoe dit 
thema binnen de bestaande processen van elk team een plaats meet krijgen. Naar 
aardeiding hiervan ontstaat er een discussie in de groep over de keerzijde van 
themahouders (taakaccenthouders): door voor dit thema bepaalde mensen aan te 
wijzen, verleggen we de verantwoordelijkheid deze moet bij het hele team liggen. 

geeft aan dat hij waarschijnlijkjangebr 2016 gaat stoppen. Mohammed stelt 
voor om tegen die tijd 	(operatie en lijn) dan in de landelijke werIcgroep te vragen. 

Intake & Service medewerkers trainen: bewustmaking van handelen bij 
discriminatiezaken. 

DH (Mohamed) 	 _ 	 

Se3ssie gehad met EMOi-. Collega die mee geweest is naar de studiereis in Londen heeft 
vol enthousiasme daar een terugkoppeling gegeven (werkt aanstekelijk op andere 
chefs). Maatschappelijk ontwikkeling in DH brengen uiteraard het thema (en sense of 
urgency) in stroomversnelling. Actieprogramma gemaakt voor de eenheid DH (gaat hij 
delen). Werken ook aan netwerkontwilckeling zoals bondgenoten aanpak van MNL. 
Vanaf nu vooral investeren cultuurverandering en leiderschap. 

Amsterdam (Paul Gademan/...)  

Academic X: in gesprek met jongeren over dit onderwerp (spiegel voorhouden). 

Code of Practice (Londen): de aanwijzing identificatieplicht is nu te ruim geformuleerd. 
Er moet een soort richtlijn komen voor controles. Wat zijn de bevoegdheden? Paul 
spreekt oak over I Explain: je moet in staat zijn om je handelen uit te kunnen leggen. ID-
controle: op basis waarvan? Voorlopig worden er nog geen formulieren (stop forms) 



ingevoerd. Hiervoor is nationaal beleid (Code of Practise NP) nodig. Is ook handig voor 
DDO. 

In Amsterdam 3 pilotteams met ambassadeurs Selectiemechanismen. Bijeenkomst 
ambassadeurs, waarbij ook Pieter Jaap Aalbersberg aanwezig was. 

Er bestaat ook een spanningsveld met de resultaten die door de leiding worden 
gevraagd (aanhoudingen etc.). Er is sprake van een overschatting van repressief beleid. 
Daarbij belonen we nu het verkeerde gedrag, 

Overige zaken die zijn besproken  

Mohammed geeft aan: afgelopen vrijdag een gesprek geweest met Gerbrig Klos 
(Amnesty International). Zij geeft aan: probleem > de politie vraagt burgers om 
verdachte situaties te melden. Is dit een gunstige ontwikkeling? Hoe selecteren wij als 
politic hier nog op? Floe reageren wij? Het gaat ow verwachtingsmanagement. We do en 
een dergelijke oproep, maar zijn vervolgens terughoudend in ons optreden. Dit heeft hoe 
dan ook gevolgen. 

Met betrekking tot de klachtenprocedure heeft Amnesty gevraagd om online te zetten; 
de klachtenprocedure, wie er in de commissie zitten, jaarverslagen. Het gaat om 
transparantie, Verder is het de vraag of gecommuniceerd moet worden over sancties 
(richting slachtoffer). Dit is niet toegezegd, omdat dit mogelijk oak nadelen heeft, 

Hebben wij als organisatie zicht op het aantal klachten met betrekking tot 
discriminatie/etnisch profileren? Een goede analyse is nu niet mogelijk. Dit hangt 
mogelijk ook samen met een verkeerde registratie: klachten over discriminatie worden 
geregistreerd als bejegening, Mohammed geeft aan dat we geen landelijke 
portefeuillehouder klachten hebben. Hoe gaan we om met klachten: wat is de rol van 
mediation? Hoe vaak wordt dit toegepast en met welk effect? 

Paul spreekt over het Elektronisch Discussieplatform (EDP): tool om met videomateriaal 
een programma samen 1;e stellen om bijvoorbeeld bij briefings te gebruiken, Er loopt nu 
een pilot op twee teams; hoe kan het daadwerkelijk worden gelmplementeerd? Het is 
ook de bedoeling om de andere eenheden hierbij te betrekken: voor het aanleveren van 
videomateriaal. Mogelijk dat er gebruik kan worden gemaala van bodycams (naar het 
voorbeeld van Rotterdam). EDP is de digitale versie van Blauw Vakmanschap. Er is nu 
overleg met de PA over trainingen. 

DDO: welke instructies geven we onze collega's mee? Goed moment om etnisch 
profileren te agenderen. Wat kunnen we proactief doen? Kunnen we bijvoorbeeld 
schakelen van een controle naar een gesprek om in verbinding te komen? Wanneer 
bijvoorbeeld blijkt dat er niets aan de hand is. Dit voorstel is gedeeld met de eenheden, 
om hier dit jaar of volgend jaar iets mee te doen. 

geeft aan dat er momenteel een onderzoek loopt naar het werken in 
probleemwijken (multicultureel vakmanschap). Hij heeft het verder over de 
Intercultural Readiness Check; een test om te kijken hoe de organisatie ervoor staat. 

Afsluitend spreekt Mohammed over Movisie en over (ministerie V&J) die 
financiele ruimte heeft voor onderzoek, Mogelijk onderzoek: in lcaart brengen van de 
tools die we nu beschikbaar hebben (en de effectiviteit van deze tools). 



Volgende agenda; 

Stop & Search 
- Virtueel kantoor 
- Code of Practice 
- Movisie 



Origardsatleonderdeel 	Rotterdam 
Eenheldsstaf 
Politleprofessle 

Behandold door 
Punelie 	 Operationeel Specialist B 

(Policing of Communities) 
Postadres 	 70023 

3000 LD Rotterdam 
Bezoekadres 	 Vlssersdljk Benden 2 

3319 GW Dordrecht 
Telefoon 
E-mail 
Datum 	 28 oktober 2015 
Ondenverp 	 Verslag Landelijk overleg 

Werkgroep aanpak Etnisch 
profileren 

Verstag Landelijk overleg werkgroep aanpak Etnisch profileren 

Datum: dinsdag 27 oktober van 13.00 uur - 16.00 uur 
Locatie: Burgemeester Patijnlaan. Den Haag 

Aanwezig. 
Paul Gademan Vz 	 , Mohamed El Achkar, 

(not). 

1. Opening. 
Paul opende het overleg en heette ledereen welkom en met name de college's 
Zeeland-West-Brabant en 	 van de Landelijke eenheid. 

 

 

van de Eenheid 

2. Verslag 15 september. 
Het versiag werd goed gekeurd op 2 punten na. Namelijk dat 
van 15 september jlen 	met bericht, niet. 

3, Mededelingen en evt. aanvullingen op de agenda. 
• Het document "Beter is goed" en Informatiekaartje "dij&Politle" van Jail' Schalwijk (Controle Alt 

Delete/Blikopeners) en Gerbrig Klos (Amnesty International Netherlands) werd zowel via de mail als 
tijdens het overleg onder de aanacht gebracht. 

O Punt Ingebracht door.. 
Hoe kijken we nu en de komende jaren aan tegen de jaarrapportage discriminatie?. Wordt bij punt 7 verder 
uitgewerkt. 

zal, waarschijnlijk, per 01-01-2016 onze politieorganisatie gaan verlaten orn vervroegd 
te mogen genieten van zijn pensloen. 

o Onderhuids contract (stop & search formutieren). 
Mohamed El A. ligt toe dat het onderhuids contract op Initiatief van een aantal maatschappelijke organisaties 
opgesteld werd tbv het ministerie van Sociale zaken. De vraag van Mohamed El A. Is om het stuk door te 
nemen en beargumenteerd to advlseren om wel of niet mede te ondertekenen. 
Paul merkte op dat er in het contract veel over de politie wordt gesproken terwijI de politie niet bij de 
totstandkomIng betrokken is geweest en bovendien geen medeondertekenaar is. 
De inhoud van het document werd door de aanwezigen besproken. Afgesproken werd om na te denken over 
het draagvlak en niet gedwongen te worden am te ondertekenen. Bovendlen dient de Neutraliteit van onze 
politieorganisatie gewaarborgd te blijven. 
Voorstel van Paul het stuk te verkennen op de voor en nadelen en een risico analyse te maken, m.n, m.b.t. 
het punt etnisch profileren en onderzoek.. Wordt vervolgd. 

• Op 3 december vindt er wederom een bijeenkomst van Controle Alt delete in Amsterdam (Melkweg) 
pleats, De aanwezigen werden uitgenodigd om deel te nemen. 

- De erviailoen leerpunten uit de georganiseerde bljeenkomst in Rotterdam werden benoemd, Daarbij 
merkte 	p het een manco te vinden dat er nog steeds geen terugkoppeling plaatsvindt richting de 
werkvloer om constructlef aan wederzijds vertrouwen te werken, 

«waanaam en dienstbaar » 

aanwezig was bij het overleg 



a Terugkoppeling over de bljeenkomst van Controle Alt delete op 23 oktober ji in Tilburg. 
- In Tilburg werd een bUeenkomst van Controle alt delete georganiseerd. Daarbij zijn de 70 deelnemers en 
leden van de Eenheidsleiding met elkaar In debat gegaan over het EP. pit ging in een gemoedelijke sfeer 
waarbij de bijeenkomst als succesvol werd ervaren. Door de organisatoren werd aangestuurd op het in 
gebrulk nemen van de zogenoemde "Stopformulierenh  maar de aanwezige leden van de EL gaven aan dit 
niet to zullen doen. 

4, Stand van zaken ontwikkelingen m.b.t. "visie "kracht van het verschil". 
- Mohamed El A. benoemde de laatste ontwikkelingen mbt het visiedocument. De bedoeling is om het 
visiedocument voortaan als "de Kracht van het verschil" to communiceren dear dit krachtig en duidelijk 
verwoordt wear het visiedocument over gaat. 
- Een samenvatting van het visiedocument zal breed gecommuniceerd worden binnen de NP via Intranet. 
Er wordt hard gewerkt aan een lntranetpagina welke binnenkort gereed zal zijn, 
- Programma organisatie wordt o pc etulgd en zal binnenkort of is al van start gegaan. 
- Mohamed El A. en 	 zullen de komende tijd alle Eenheidschefs gaan bezoeken ter 
verkenning en om eventueel afspraken to maken mbt het vormgeven en het implementeren van het 
visiedocument, 
- Op 4 november zal door de politiechefs Invulling worden gegeven aan het visiedocument "de Kracht van 
het verschil" door letterlijk "buiten te starters". De PC's zullen een rondo maken door de Schilderwijk te Den 
haag. 
- De stuurgroep komt maandelijks bij elkaar en de vorige sessie waren in het token van werving en selectie, 

5. Stand van zaken eenheden. 

• Midden-Nederland 
- Het visledocument is geagenclinill,respreking in het ELO In november. Daarbij zljn drie punten 
geprioriteerd namelijk; discriminatie, netwerken en etnisch profileren. 
- Er word eon sessle in Paardenveld gehouden welke buitenverwachting succesvol verliep. 

• Rotterdam 
- Het vormgeven aan het visiedocument "de Kracht van het Verschil" is in progressie. Er zijn verschillende 
waardevolle gesprekssessies, op initiatief van een aantal sectorhoofden, geweest over de theme's 
"insluiting, uitsluiting en het samenwerken aan een vellig werkklimaat op de werkvloer". 
- 3 november heeft 	 een regulieroverleg met de portefeuillehouders. Wat van belang is zal 
het komend overleg teruggekoppeld warden. 

• LandeliJke Eenheid 
- Activiteiten gaande om het visledocument dienstbreed te implementeren en te verbinden met de thema's 
interne cultuur en Blauwvakmanschap, 

• Amsterdam (Paul Gademan). 
- Nadruk wordt gelegd op vier accenten. Discriminatie, etnisch profIleren, werving en veilig werkklimaat. 
- Het project Academic X is een aanrader om jongeren erbij te betrekken. Semen met de ambassadeurs wordt 
samenopgetrokken aangaande het onderwerp EP. 
- 3 pilot teams waarin het thema prominent de aandacht krijgt en mn tijdens het komend DDO, 
- De ambassadeurs zullen een ppp geven aan de teams die het willen waarin het belang van de Code of 
practice en "I explain" ihkv bewuslwording belicht en toegelicht zullen worden. 

• Oost-Nederland (Paul Gademan namens 
- 40 medewerkers zullen de PAS opleiding gaan volgen. 

• Zeeland-West-Brabant 
- Werkgroep opgericht om de imagoschade te onderzoeken. 

• Noord-Holland 
- SGBO vluchtelingen, team bijeen om aandacht to hebben en in goede banen lelden van de eventuele 
beschadigde onderlinge interne verhoudingen van sommige college's, 
- Er zljn 10 medewerkers opgeleid als filmbegeleider Brown Eyes !Blue Eyes. 
- DDO met aandacht voor EP. 

«waaKzaam en dienstbaar >> 
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▪ Den Haan (Mohamed El Achkar).  
- Het visiedocument is near een actieplan vertaald in Den Haag. 
- Ctrl alt del zal een bijeenkomst organiseren in Den Haag. 
- Het theme "Bondgenoten" werd aan de EL gepresenteerd. Mohamed beveelt het aan de aanwezigen, 

6. Lopende projecten/ activlteiten. 
a 	Elektronisch discuSsie.platferni. Er is geld beschikbaar gesteld, Het instrument "leren op de werkvloer" 

zal Ingezet worden binnen twee of drie pilot teams in Amsterdam, Noord-Holland en Den Haag. 
• Mavisle (onderzoek interventies). Movisie zal een onderzoek verrichten om de interventies ihkv EP 

zichtbaar te krijgen. Mogelijk zal het onderzoek eind december afgerond worden. 
• Onderzoek Twijstra en Gudde over "proactief politiewerk" en effectivitelt. Niet bes token. 
■ Virtueel kantoor. Niet besproken door de afwezlgheid, met berichtgeving, van 
• Code of practice. Besproken. Werkgroep opgericht en eerst overleg geweest. Uitvoerige details zie vorig 

verslag. 
■ DDO. Per eenheid van kracht. 
■ Effectiviteitsonderzoek. In Amsterdam zal een onderzoek verrIcht worden naar de effectiviteit adhv oa 

de IB bevragingen. 

7. rondvraag. 
■ Punt Ingebracht door- 
- Hoe kijken we nu en de komende Jaren aan tegen de jaarrapportage discriminatie?. 
Mohamed El A. en Paul merken op dat dit punt meer in het landelijk discriminatie overleg thuishoort. 
Op de vraag van MIVoor wie maken wij de rapportages? Geeft Mohamed El A. dat dit voor de minister is 
bedoeld die het naar de tweede kamer stuurt ter bespreking. Verder is dit punt door Mohamed El A. 
toegelicht. 
■ 11.11.geeft aan het op prijs te zullen stellen als hij op de hoogte gehouden wordt over de contacten 

met medewerkers uit zijn Eenheid aangaande zijn portefeuillezaken. 
▪ of aan het een waardevol overleg te vinden maar wel beleidsmatig. 
■ snijdt het onderwerp intuitie aan. Hij gal aan dat dit in samenhang opgeplust dient te worden. 

Wellicht een punt voor een volgend overleg. 
■ geeft aan een goed gevoel te hebben overgehouden aan het overleg en als prettig en waardevol 

te hebben ervaren. 

8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt een leder voor zijn inzet en bijdrage. 
Volgend overleg 8 december 2015. 
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Verslag Landelijk overleg werkgroep aanpak Misch profileren 

Datum: dinsdag 8 december van 13.00 uur - 16.00 uur 
Locatie: Burgemeester Patijnlaan 35 to Den Haag 

Aanwezig. 
Paul Gademan (Voorzitter), 

Mohamed El Achkar, 
notulist). 

1. Opening. 
Paul opende het overleg en heette iedereen welkorn. 

2. Verslag 27 oktober 2015. 
Het verslag van de vorige vergadering werd goed gekeurd met een aantal op-en aanmerkingen: 

1. IA b.t. informatiekaartje "Jij&Politie" '<omen we nog op terug. 
2. Verzoek aan de politiechefs om de juiste mensen aangaande het onderwerp (etnisch profileren) erbij to 

betrekken. 
3. Missen verbinding, aansluiting en samenhang met HRM. 

3. Mededelingen en evt. aanvullingen op de agenda. 
gaat voor clit overleg 	 vervangen. 

▪ De Eenheicl Midden-Nederland is er nog niet uit wie de taken van 	gaat overnemen. 
• Mohamed vraag aandacht voor het vluchtelingen kwestie. 

4. Ontwikkelingen in de verschillende eenheden 
1. Midden-Nederland 

a. Kracht van Diversiteitligt bij de OR. 
b. Presentatie etnisch profileren aan MT - Floveland en gnat hiermee aan de slag. 
c. vreest dat er misschien geen vervanger voor hem is. 
d. Plan v. aanpak ligt bij 
e. Zijn oak bezig met Brown yes /Blue Eyes. Positieve reacties. 

2. Zeeland en West-Brabant 
a. Het district Markizaten is het enige district waar etnisch profileren besproken wordt. 
b. Ze wachten nog de landelijke ontwikkelingen. 
c. District Tilburg heeft een werkgroep die near aantelding van de blog van Bouman (gif in de 

organisatie) het een en ander bespreekt. 

3. Landelijke Eenheld 
a. Etnisch profileren leeft wel in de teams maar minder op eenheidsniveau. 
b. De reorganisatie doet veel stof opwaaien waardoor de timing voor dit onderwerp niet good neer kornt. 
c. gaat in 2016 met etnisch profileren aan de slag en vraag om praktijk voorbeelden. 

4. Rotterdam 
a. Is met het actieplan "kracht van het verschil" bezig. 
b. Is In het EMO besproken. Deze vonden het to breed en moet de focus gelegd warden op een aantal 

hoofdlijnen. 
c. Opgemerkt werd dat voornamelijk de vluchtelingen kwestie en de aanslagen in ParijslLibanan de 

polarisatie versterken. 
d. Roll. Is met het vluchtelingen kwestie bezig. Het helpt cok het onderwerp etnisch profiteren omdat het 

hier ook gaat over uitsluiting en vooroordelen. 
e. Het DMT is bezig met het netwerk divers vakmanschap. 
f. De eenheid trekt 1 lijn als het gaat over etnisch profileren. 

«waanaam en dienstbaar» 
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3, Amsterdam (Paul) 
a. Amsterdam richt zich op 4 hoofdlijnen. 
b. Bijeenkomst Controle-Alt-Delete: Pieter Jaap had een goed verhaal. Er is enigszins een wantrouwen 

dat er nlet gestraft wordt. Met name over de klachtenregeling wear ze openbaarheld willen hebben 
over om wie het gaat en welke straf er gegeven wordt. Dit gaat de politie lets to ver. Men is bezig near 
een constructieve setting. 

c._V_Juchtelingen kwestie staat op de agenda. 
d. Paresa kornt een presentatie geven in de eenheid. 

4. Den Haag (Mohamed El A.) 
a. Visie over etnisch profileren wordt vertaald naar de basisteams. Verzoek aan de districten om hiermee 

aan de slag te gaan. 
b. Er worden tralningen en workshop gegeven. Het team van Mohamed ondersteunt hierbij. 
c, Het district Den Haag centrum doet het goed. 

5, Oost-Nederiand 
a. Er is een aanpalc geschreven met een begroting, 
b. 50-60 opleidingen over proactief signaleren, 
c. Gelderlai icl-zuid is bezig met een project "politie & jongeren. 
d. Wil gaan werken met divers vakmanschap. 
e. Is in gesprek met HRM over competenties. 

5. Noord-Holland 
a. Televisie prog. Een vandaag wil een programma maken over Brown Eyes /Blue Eyes. 
b. Werkgroep "de samenleving ben jij" is veel betovend. 
c. De wens is om potitiebonden bij dit onderwerp te betrekken. 

5. Code of practise 
a.-  Is na aanlelding van het bezoek aan London tot stand gekomen.-
b. 

 
Reacties van laden zijn posifief. 

c. Meer simplificeren 
d. Moet geborgd worden in de opleiding 
e. Code kan ons helpen en er wordt nagedacht over de toepasbaarheid. 
f. Verzoek aan alle leden is om het aan collega's op de basisteams te vragen hler naar te kijken. 

6. Teruc ko elin Internationale bijeenkomst in Barcelona. 
hebben een 2 daagse werkbezoek gehouden in Barcelona, 

In 21)1j/eye worden bun bevindingen beschreven, 

7. Visie op het organiseren van de ontwilckelteams in de eenheden ( Mohamed El A. en Paul) 
a. 4 pilots op teamniveau 
b. Op eenheidsniveau komt de portefeuillehouder tilt het EMO met een projectleider. 
b, Landelf k komt er een werkgroep met daarin projectleiders van de eenheden. Mohamed vraagt elle 

leden hiervoor draagvlak te creeren in je eenheid. Landelijk komt er ook een budget en 
procesbeschrijving, 

&bets onlwikkelteams in de eenheden in bijlage 3. 
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LATHE 

 

8. Afscheicl vanes  
wordt alom geprezen om zijn inzet de afgelopen 35 jr. m.b.t. diversiteit en nu etnisch profileren. 

Maar fob's zeggen meer clan duizend woorden. 

9. Roncivraag, 
Mohamed El A.: 
o Movisie is bezig of ze een aantal interventies van ons kunnen beschrijven. 
o Het Lanclelijke programme heeft een communicatie adviseur die bezig is met intranet en een 

communicatie strategie over dit onderwerp. 
o 17 december is er een overleg met Amnesty, MSN, Caribean groep met de minister over dit 

onderwerp. 
• Verzoek of er zaken spelen wear Mohamed weet van moat hebben am verassingen te verkomen 

tijdens het overleg. 
• komt met een voorbeeld uit de praktijk. We moeten ook grenzen stellen aan het gedrag van 

collega's 	 Onderwerp wordt geagendeerd. 
• 1.1111vraagt hoe het zit met de besluitvorming van discriminatie HIC. Mohamed El Achkar geeft aan dat 

er wel besluitvorming over is geweest met uitzondering van het finantiele gedeelte. Mohamed verzoekt 
een leder in zijn eigen eenheid vragen te stellen over het budget van discriminatie. 

8. Shifting. 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt een leder veer zijn inzet en bijdrage. 

Actieli st: 
Onderwerp Actie Termijn 

1. Mallen verslag project Academic X near leden Paul Volgende vergadering 
2, Mallen actleplan Den Haag near leden Mohamed el A. Volgende vergadering 

	 Volgende vergadering 3.  Mallen plan v. aan ak Midden-Nederland naar leden  
Mallen plan v. aanpak Cost-Nederland naar leden I 4.  Volgende vergadering 

5 Paul vraagt Nabil een training in Amst. te geven. Paul ? 
6. - Agenderen, grenzen stellen gedrag coll. Paul o verz. v. vergadering 

7.  Verzoek vragen stellen over budget in el-gen eenheid 
mbt dicriminatle 

Een leder 

8.  Politie-bonden betrekken bif etnisch profileren ? 
9.  Terugkoppellng Code of practise operatloneel med. Een leder Volgende vergadering 

? 10.  Informatiekaartje "Jij&Politie" Paul 
11.  Communlcatio adviseur neemt deel aan ons overleg Mohamed El A. Volgende vergadering 
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Bi la en: 

1.  Verslag bijeenkomst 8 december 2015 Ter 
vaststeiling 

2.  Verslag Barcelona Ter Informatie 
3, Bijiage schets ontwikkelteams in de eenheden. Ter Informatie 
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PVLIT1E 

Verslag Landelijk overleg werkgroep aanpak Etnisch profileren 

Datum: dinsdag 23 februari 2016 van 13.00 uur -16.30 uur 
Locatle: Burgemeester Patijnlaan 35 te Den Haag 

Aanwezig.  
Paul Gademan (Voorzitter , 	 -Mohamed El Achkar-(vanaf-15:001* 

otulist). 

1. Opening. 
Paul opende het overleg en heette iedereen welkom, 	geeft aan dat een ieder is uitgenodigd voor het 
officiele afscheidsmoment van 	 Dit zal zijn op de themadag van Midden-Nederland die 
waarschijnlijk op 10 mei as. gehouden zal worden. Exacte datum volgt. 

2. Verslag 08 december 2015. 
Het verslag van de vorige vergadering werd goad gekeurd 

5. terugkoppeling Internationale bijeenkomst in Barcelona (zie bijlage) door 
6. visie op het organiseren van de ontwikkelteams in de eenheden ( Mohamed El Achkar en Paul Gademan) 
7. personele ontwikkelingen. 

3. Ontwikkelingen in de verschillende eenheden 
1. Midden-Nederland= 

a Op de planning voor Utrecht staan ploegdagen c.q. trainIngsdagen met een 
programma over Islamofobie, Etnisch profileren en eanverwante onderwerpen. 
Organisatie is in handen van het Antidiscriminatiebureau (genaamd Artikel 1). 
Gontactpersoon is 	 en mogelijk kan zij ook iets betekenen voor andere 
eenheden, dan wel via hoar in contact komen met andere Antidiscriminatiebureaus 

• 111. zal zorgdragen voor het dlgitaal aanleveren van het film* van Midden-
Nederland over etnisch profileren (waarin 111. zeif ook voorkomt) 

2. Haaglanden 
• Vooralsnog wordt er vooral geTnvesteerd in de verschillende netwerken. 

geeft een voorbeeld van de postieve uitwerking hiervan aan de hand een recente 
casus met een vijftienjarig meisje. 

• Verder wordt gewerkt aan het proberen weg te nemen van wantrouwen bij burgers 
en het wegnemen dan wel voorkomen van potentlele voedingsbodems 

3. Zeeland en West-Brabant.' 
a Voor 09 maart staat een leidinggevende dag gepland waarbij het de bedoeling is 

dat, na een inleidend praatje van Amnesty (Gerbrig Klos), een college zijn 
ervaringen komt vertellen m.b.t. etnlsch profileren. Men is nog op zoek near een 
college die dlt wil en kan doen. 

4. Landelijke 
* Er staat een afspraak gepland met de eenheidsteiding over het plan m.b,t. aanpak 

etnisch profileren 
O Verder worden werkoverleggen op gang gebracht waarbij etnlsch profileren en 

discriminatie op de agenda komen to staan 

5. Amsterdam (Paul en 
9 Binds een pear maanden worden door de ambassadeurs op de verschillende 

pilotteams presentaties gehouden over het onderwerp etnisch profileren. In de 
presentaties wordt daarbij een link gelegd met de Code of Practice (Cop) en het 
DDO 

a Er wordt gewerkt aan de ontwIkkeling van een Elektronisch Discussle Platform 
(EDP). Hier Is de eenheid Noord-Holland ook bij betrokken (team Den Helder). Het 
EDP Is een middel om mogelijke situatles van etnisch profileren, maar ook allerlei 
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andere theme's, in groepsverband te kunnen behandelen. Dit kan gedaan worden 
aan de hand van beelden van situaties die gewonnen worden door gebruik van de 
bodycam. Kort gezegd een soort debriefen 2.0 

• Verder werkt Amsterdam nauw samen met een aantal netwerkpartners. Regelmatig 
worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij burgers en politie met elkaar in 
gesprek gaan over etnisch profileren, discriminatie, klachten en aanverwante 
onderwerpen. 

• -Dbarnaast FS de Cb-p ontwikkeld. Dit is 	leidraad voorde diender-op street 
waar het gaat om de gewenste manier van selectie en bejegening in geval van 
proactieve controles. De KUNST van het controleren en I EXPLAIN staan hierin 
centraal 

• Tevens zal in april gestart warden met een pilot met enquoteformulieren. Net idee is 
om na een controle de gecontroleerde burger een kaartje te overhandigen met een 
aantal vragen over de controle. De diender vult zelf ook een aantal vragen In over 
de gedane controle. De twee kaartjes zijn aan elkaar gekoppeld zodat o.a. 
inzichtelijk kan worden hoe de diender heeft gehandeld c.q. de controle heeft 
ervaren tegenover hoe de burger het heeft ervaren. 

• Tot slot is het de bedoeling om uitelndelijk collega's te werven die binnen het eigen 
team 1-op-1 gesprekken/trainingen gaan houden met collega's gedurende een 
dienst. 

Mededeling Paul: binnen de eenheid Amsterdam staat op 29 februarl as, een 24-uurs EMT gepland m.b.t. 
diversiteit 

6. Rotterdam 
• Het Plan van Aanpak m.b.t. dit onderwerp is near de eenheidslelding. Daarna kan 

gestart worden met uitrollen 
• Recent is de Pharessia bijeenkomst over polarisatie bljgewoond. Dit heeft 

verhelderende inzichten opgeleverd. 
• Er zal een start gemaakt gaan worden met het trainen van college's voor hot geven 

van preseritaties 
• Tot slot wordt binnenkort een "marktplaats" georganiseerd, waarbij verschillende 

onderwerpen aan bod komen. De bedoeling is om tevens een kraampje te wljden 
aan etnisch profileren 

• De ontwikkelingen gaan near het gevoel van 	en Mohamed nog traag. 
• Voorst is een college aangetrokken om de etnisch profileren kar to gaan trekken. Zij 

zal waarschijnlijk de volgende bijeenkomst al aansluiten 

4. Code of practise 
De Cop is inmiddels met verschillende partners gedeeld en de eerste reacties zijn positief, De bedoeling 
is om de Cop Iandelljk uit te gaan rotten. De verschillende eenheden binnen de werkgroep hebben de 
Cop ook digltaal ontvangen. Een aantal korte opmerkingen zijn o.a. dat het goed zou zijn om een 
verkorte versie te maken om uit to kunnen delen aan de college's op street en dat de Cop geborgd zou 
moeten warden In blauw vakmanschap. 
Na terugkoppeling door Amnesty volgen eventueel nog (kleine) aanpassingen. 

5. Overige punten 
De vraag rijst of het wellicht goed Is om MCV-online nieuw !even in te blazen. Mohamed el A. merkt op 
dat men veel eerder gebruik maakt van Google om informatie op to zoeken en dat het dus, vanult 
kostenperspectief, van belang is dat er good gekeken wordt in hoeverre MCV-online een meerwaarde 
bledt t,o.v. (bijvoorbeeld) Google. 
Paul merkt op dat het er bovendien op lijkt dat we steeds meer naar 1 systeem gaan. Mogelljk wordt 
Agora het nieuwe systeem. Mohamed A. zal inventariseren wet de eventuele meerwaarde van MCV-
online zou kunnen zljn 

Mohamed el A. geeft een korte samenvatting van de recent gehouden 2de  Ramer sessie, waarbij Paul 
van Musser een speech heeft gehouden I.v.m. stopformulieren. Het standpunt van de politie Is jets 
gewijzigd to.v. een eerder ingenomen standpunt over dit ondenNerp, De Insteek is verschoven near het 
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felt dat de politie de stopformulieren (of lets dergelijks) niet perse uitsluit. In z'n algemeenheld waren de 
reacties vanuit kamerleden positief te noemen. 

M.b.t. de landellike ontwikkelingen geeft Mohamed el A. aan dat men in de zoektocht naar een 
vervulling van een aantal vastgestelde vacatures lets gevorderd Is. Een projectleider ontwikkeling 
versterking basisteams is gevonden in de persoon van . De functie van landelijk 
projectsecretarls Is ook ingevuld (door een college die luistert 	e voornaam 	. De overige 
vacatures-staan-nog-open: Het-financiele-verhaafloopt-ook-nog:Mogelijk is-er-subsidie-beschikbaari-
maar dat staat nog niet vast. Mohamed el A. adviseert de eenheden wel om per eenheid een code te 
hangen aan alle activiteiten die gericht zijn op dit onderwerp. 
Verder is het rapport Veiligheid en Justitie over de omgang met klachten verschenen en pier zijn extern 
een aantal reacties op gekomen. 
Tot slot geeft Mohamed el A. aan dat hij een rondje langs de eenheidschefs heeft gedaan over het 
programme "Kracht van het verschil". Zijn bevindingen zijn positief. 

Dan persoonlijk. Mohamed el A, geeft aan per 01 april as. te vertrekken bij de politie. Hij zal een functie 
betrekken binnen de gemeente Den Haag als directielid publiekszaken. Hij zal mogelijk opgevolgd 
worden door twee verschillende personen, een voor de eenheld Den Haag en een voor het landelijke 
traject. Mohamed el A. heeft ze al die tijd beide gecombineerd. 

6. Bespreken gedrag collega's en grenzen stellen 
Onderwerp verschuift near de volgende bileenkomst (ivm beperkte tijd) 

7. Rondvraag 
geeft aan dat het, voor het draagvlak, wellicht goad is om de samenstelling van de werkgroep te 

bewaken. Het draagt niet bij aan het vergroten van het draagvlak als het merendeel van de betrokkenen 
vooral zeif van allochtone origine is. 
Mohamed A. is van mening dat Kier juist geen rekening mee gehouden zou moeten worden gezlen het 
onderwerp van de werkgroep. 
Paul geeft aan dat het deze keer inderdaad opvalt, maar normaliter Is de verdeling veet meet in balans 
(een aantal collega's konden deze keer helaas niet aanwezig zijn) 

Actiell st: 
Onderwerp Ache Term!jn 

'I Mallen actieplan Den Haan naar leden Volgende vergadering 
Na aftikken def, plan van 
aanpak door Ieiding 

2 Mallen plan v. aanpak Mldden-Nederland near leden 

3 Mallen plan v, aanpak Cost-Nederland naar laden Volgende vergadering 
zsm 4 Data voor training b' wonen In Midden-Nederland 

5 Agenderen, grenzen stellen gedrag coll. Mohamed A. Volgende vergadering_ 
Wordt nog afgestemd 6 Informatlekaartje ".148,Politle" Paul 

7 Planning presentaties Amsterdam bijwonen zsm 
8 Film* Midden-Nederland rondsturen zsm  
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Communicatie en contact Instituut voor Strafrecht & Criminologie (Fac. Rechtscieleerdheid UV Leiden) 
van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015  
Uw kenmerk: 2016335606 (KNP-05) en 2016335607 (DGH-04) 



Verklaring van intentie tot samenwerking door Politie Den Haag en het 
Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden 

Preambule 

De regionale eenheid Den Haag van de Nationale politie (verder: politie Den Haag) en het Instituut 

voor Strafrecht & Criminologie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden (verder: 

het Instituut) streven ieder naar kwaliteitsverbetering om op hoogwaardige wijze te kunnen voldoen 

aan de steeds veranderende behoefte aan kennis omtrent criminaliteit en de aanpak daarvan binnen 

de samenleving. 

De leiding van politie Den Haag en het bestuur van het Instituut zijn daarbij van oordeel dat dit 

streven wordt gediend door nauwe samenwerking, zodat zij ieder vanuit de eigen taakstelling beter 

kunnen bijdragen aan hun maatschappelijke taak en de vooruitgang der criminologische en 

strafrechtelijke wetenschap. 

Doel samenwerking 

Politie Den Haag beoogt met deze samenwerking: 

• Docenten en studenten kennis te laten maken met de gecombineerde veiligheidsstrategieen en 

het veiligheidsbeleid van politie Den Haag, de benutting daarvan in de dagelijkse politiepraktijk en de 

behaalde resultaten; 

• De mogelijkheden voor medewerkers voor onderwijs, verdieping en uitwisseling van kennis te 

verbeteren; 

• Gebruik te maken van de bij het Instituut ontwikkelde kennis, innovaties en onderzoekscapaciteit 

op het terrein van de criminologie, het straf- en strafprocesrecht en de inrichting van de organisatie 

en criminaliteitsbestrijding. 

Het Instituut verwacht dat de samenwerking ertoe bijdraagt dat: 

• Meer ervaring met de werkzaamheden van politie Den Haag wordt opgedaan, ter bevordering van 

het wetenschappelijk onderzoek; 

• Over en weer wetenschappelijke kennis en kennis vanuit de praktijk wordt uitgewisseld. 

• Studenten en stafleden met de werkzaamheden van politie Den Haag in aanraking komen ter 

verdieping van de studie en kennis, waardoor zij competenties kunnen ontwikkelen voor hun rol als 

(toekomstig) professional en hun onderzoek en publicaties kunnen versterken. 

De leiding van politie Den Haag en het bestuur van het Instituut spreken de intentie uit door 

samenwerking bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken. 
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Wijze van samenwerking 

Polite Den Haag en het tnstituut zijn en blijven onafhankelijke organisaties met elk hun elgen missie 

en verantwoordelijkheden. Van daaruit voorzien zij mogelijke samenwerking op de volgende 

terreinen (steeds in overleg en indien er behoefte aan en mogelijkheld toe is): 

• Orientatie op het werkveld politie door een dag mee te gaan met de Noodhulp, in samenwerking 

met Burgers in Blauw 

• Advieswerk, onderwijs op maat (Nog nader uit te werken I) 

• Onderwijs: 

- Samenwerking tussen masterstudenten en recherchekundigen: Recherchekundigen verzorgen 

eventueel samen met masterstudenten criminologie jaarlijks een seminar rondom een actueel 
thema, eventueel in samenwerking met Studievereniging CoDe van Criminologie en of SOS van 

Strafrecht. 

— Jaarlijks zal door 	 (politie Den Haag) een gastcollege worden verzorgd over de 

veiligheidsstrategie van politie Den Haag, dat is gebaseerd op de publicatie The Best of Three 

Worlds, De betreffende studenten en docenten dienen kennis te nemen van het betreffende 
boekwerk en aanverwante publicaties. 

- Studenten van het Instituut, blj voorkeur studenten in de Iaatste fase van hun studie (Master), 
worden in de gelegenheid gesteld onderzoeksstage te lopen bij politie Den Haag op bisis van een 

gericht onderzoeksvoorstel. Op basis van deze onderzoeksstage kunnen zij een scriptie schrijven. 

De opleiding verricht een voorselectie van studenten, politie Den Haag doet de uiteindelijke 
selectie en screening. Begeleiding en becijfering van de (afstudeer)scriptie berust bij 

medewerkers van het Instituut, politie Den Haag Den Haag zorgt voor de dagelijkse begeleiding, 

• Onderzoek: 

— Medewerkers van het tnstituut verrichten wetenschappelijk onderzoek op basis van specifieke 
onderzoeksvragen vanuit beide partijen, al dan niet op basis van data bij politie Den Haag. 

Hierbij worden altijd afspraken gemaakt over publicatiemogelijkheden en —beperkingen. 

— Bij behoefte aan extern onderzoek op gebied van criminologie en strafrecht zal politie Den Haag 

zich in eerste instantie tot het Instituut wenden. 

Uitvoering 

De leiding van politie Den Haag en het bestuur van het tnstituut komen het volgende overeen: 

De verdere uitvoering van de samenwerking krijgt vorm in het afstemmingsoverleg dat tenminste 

eenmaal per jaar plaatsvindt. In dit afstemmingsoverleg wordt de agenda met de wederzijdse 
activiteiten vastgesteld voor de periode die op het overleg volgt. Voorts kunnen tussendoor ad hoc 

afspraken worden gemaakt. Bij dit afstemmingsoverleg zijn de voor het samenwerkingsverband 

verantwoordelijke personen van respectievelijk politie Den Haag (P. van Musscher EMPM 

	

en 	 en het Instituut (mevr. prof. dr. J.P. van der Leun en prof. mr. J. Crljns) 

vertegenwoordlgd. 
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Uitgangspunt is dat de aan het samenwerkingsverband verbonden inspanningen en kosten met 

gesloten beurzen plaatsvinden. 

Leiden, januari 2014 

Politie Den Haag, Instituut voor Strafrecht & Criminologie, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit 

Leiden 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

dinsdag 3 mei 2016 11:44 

FW: Intentieverklaring CONCEPT8,docx 
Intentieverklaring DEF.docx 

Van: 
Verzonden: maandag 20 januari 2014 10:31 
Aan: 
Onderwerp: RE: Intentieverklaring CONCEPT8.docx 

Nee, er is een latere versie. 
Daarvan heb ik de ondertekeningsdatum nu aangepast in jan 2014 en hem DEF genoemd. 
koet, 

Van:11111=1.1111.) 
Verzonden: maandag 20 januari 2014 09:49 
Aan: 
Onderwerp: FW: Intentieverklaring CONCEPT8.docx 

Hol, is dit de laatse versie? Wil jij opmerkingen verwerken, 11<n-earn 'm donderdag mee naar Paul ter tekening. 
Gr 

Van: 
Verzon en: dinsdag 5 november 2013 09:13 
Aan: 

)
Onderwerp: FW: Intentieverklaring CONCEPT8.docx 

Joanne heeft nog wat veranderd aan het concept. 
Wat denk je, moeten we het nu opnieuw voorleggen aan het ELO enz.? 

Greet, 

Van: Leun, J.P. van der [mailto:j.p.vanderleun@law.leidenuniv.nl] 
Verzonden: woensdag 16 oktober 2013 13:41 
Aan: 
Onderwerp: Intentieverklaring CONCEPT8.docx 

Beste 
Het concept hebben we in het lnstituutsoverleg besproken, er waren nog twee opmerkingen die ik verwerkt heb in 
bijgaand document. Hoe ging de bespreking bij jullie? Hopelijk kunnen we het nu snel definitief maken, Inmiddels 
gaan de studenten ook alweer op zoek near onderzoeksstages. 
Groeten, Joanne 



Van: 
Verzonden: 	 vrijdag 13 december 2013 16:07 
Aan: 	 'Leun, J.P. van der' 
Onderwerp: 	 RE: Convenant 

Beste Joanne, 

Excuses voor mijn late reactie. 
Het is een beetje erg druk momenteel hier, voor het eind van het jaar moet van alles opgeleverd worden. 

Intussen heb ik gesproken met 	 , landelijke coordinator wetenschappelijk onderzoek van de NP. Hij wil 
toe naar een raamovereenkonnsten op eenheidsniveau met universitelten en HBO's in de betreffende regio om op die 
manier te komen tot een kennisplatform. Een intentieverklaring zoals politie Den Haag en het Instituut nu opgesteld 
hebben is dan meer ingebed in breder landelijk beleid. Hij heeft er alleen nog helemaal geen tijd voor gehad om dat 
idee verder te ontwikkelen. 
Wat betekent dat nu concreet? We moeten er een zin bij zetten dat het gaat om een voorlopige intentieverklaring, die 
(14:It tot de NP besloten heeft over de inrichting van het kennis- en innovatieplatform. Dan is het verder akkoord. 

Om een en ander officieel to maken zal pas ruimte te zijn in het nieuwe jaar (maar da's snel). Zoals je wrsl weet is 
Paul van Musscher nu politiechef geworden in Den Haag, en zijn agenda zit bomvol. 
Zijn er data waarop het voor juilie (niet) uitkomt? Laat me svp weten, dan vraag ik Pauls secretaresse een datum te 
prikken. 

Misschien leuk em huidige (binnenkort van start gaande) studenten erbij uit te nodigen, de twee die bij 
een onderzeok gaan doen, en degene die 1% motorclubs gaat doen (zou je me de naam van PIM 

kunnen mailen?). Misschien hebben zij tegen die tijd ook hun onderzoeksopzet gereed. Dat zou helemaal meal zijn. 
Dan krijgt het convenant voor de resp._ websites gelijk concrete inhoud. 

Hartelijke groet en goed weekend! 

Van: Leun, J.P. van der [mailto:j.p.vanderleun©law.leidenuniv.nl] 
)Verzonden: zaterdag 2 november 2013 21:07 

Jam 
Onderwerp: Co— venant 

Beste 

Deze week hadden Jan Crijsn (hgl Strafrecht)en ik het over het convenant, hoe staat het daarmee? Vanuit het 
instituut komen we zodra het rond is graag langs om het te tekenen en nadere afspraken te ma ken voor de 
komende periode. Het leek ons ook een goed idee een foto te maken en een nieuwsberichtje op onze instituuts-
website te plaatsen om er wat bekendheid aan te geven, 

zal nog contact met Jo opnemen i.v.m. actuele stagemogelijkheden. In de tussentijd heb ik ook twee 
plannen voor stage-onderzoeken i.s.m. 	 van de recherche ( afpakteam). Aangezien zij nog 
nooit met universitaire stagiaires heeft gewerkt op deze manier zou zij ook nog even met jou contact hebben om te 
vragen hoe een en ander praktisch gezien vanuit de politie verloopt. 

Groeten, Joanne 



Van: 
Verzonden: 	 vrijdag 13 december 2013 16:07 
Aan: 	 'Leon, J.P. van der' 
Onderwerp: 	 RE: Convenant 

Beste Joanne, 

Excuses voor mijn late reactie. 
Het is een beetje erg druk momenteel hier, voor het eind van het jaar moet van alles opgeleverd worden. 

Intussen heb ik gesproken met 	 , landelijke coordinator wetenschappelijk onderzoek van de NP. Hij wil 
toe naar een raamovereenkomsten op eenheidsniveau met universiteiten en HBO's in de betreffende regio om op die 
manier te komen tot een kennisplatform. Een intentieverkiaring zoals politie Den Haag en het Instituut nu opgesteld 
hebben is dan meer ingebed in breder landelijk beleid. Hij heeft er alleen nog helemaal geen tijd voor gehad om dat 
idee verder te ontwikkelen. 
Wat betekent dat nu concreet? We moeten er een zin bij zetten dat het gaat om een voorlopige intentieverkiaring, die 
qeldt tot de NP besloten heeft over de inrichting van het kennis- en innovatieplatform. Dan is het verder akkoord. 

Om een en ander officieel te maken zal pas ruimte to zijn in het nieuwe jaar (maw da's snel). Zoals je wrsl weet is 
Paul van Musscher nu politiechef geworden in Den Haag, en zijn agenda zit bomvol. 
Zijn er data waarop het voor jullie (niet) uitkomt? Laat me svp weten, dan vraag ik Pauls secretaresse een datum te 
oaken. 

Misschien leuk om huidige (binnenkort van start gaande) studenten erbij uit to nodigen, de twee die bij 
een onderzeok gaan doen, en degene die 1% motorclubs gaat doen (zou je me de naam van PM 

kunnen mailen?). Misschien hebben zij tegen die tijd oak hun onderzoeksopzet gereed. Dat zou helemaal mooi zijn. 
Dan krijgt het convenant voor de resp. websites gelijk concrete inhoud. 

Hartelijke groet en goed weekend! 

111111 

Van: Leun, J.P. van der frnallto:j.p.vanderleun@law.leidenuniv.nl] 
)Verzonden: zaterdag 2 november 2013 21:07 

tan: 
Onderwerp: Convene nt 

Beste 

Deze week hadden Jan Crijsn (hgl Strafrecht)en ik het over het convenant, hoe staat het daarmee? Vanuit het 
instituut komen we zodra het rond is graag langs om het to tekenen en nadere afspraken te maken voor de 
komende periode, Het leek ons ook een goed idee een foto te maken en een nieuwsberichtje op onze instituuts-
website te plaatsen om er wat bekendheid aan te geven. 

zal nog contact met je opnemen i.v.m. actuele stagemogelijkheden. In de tussentijd heb ik ook twee 
plannen voor stage-onderzoeken i.s.m.1111111111111111= van de recherche (afpakteam). Aangezien zij nog 
nooit met universitaire stagiaires heeft gewerkt op deze manier zou zij ook nog even met jou contact hebben om te 
vragen hoe een en ander praktisch gezien vanuit de politie verloopt. 

Groeten, Joanne 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Opvolgingsmarkering: 
Markeringsstatus: 

Beste 
Dank voor het toesteuren. 

zaterdag 9 november 2013 00:33 

RE: convenant met univ Leiden 

Opvolgen 
Voltooid 

Eerst nog 2 vragen vooraf. 
- stuur je me ook nog jullie voorschriften die werden gehanteerd N het doen van onderzoek in de een held? 
- Vanmiddag heb ik je gebeld ivm onderzoek ethnic profiling van prof van der Leune. Er is (vermoedelijk via 

Henk van Essen) nu ook aandacht vanuit KL en de Politieacademie. 

an het convenant. 
Loals gezegd stuur ik je nu een persoonlijke mening, dus dat is nog geen beleid. 
lk ben voorstander van regionale (op eenheidsniveau) kennis(en innovatie ...?)forums, waarin de eenheid 
samenwerkt op gebied van kennis en innovatie met universiteiten en mogelijke andere partners (HBO, maar oak 
anderen). 
Landelijk kunnen we dan by (twee) jaarlijks een coordinerende / regisserende bijeenkomst houden 

Universiteiten willen graag en doen dat ook al: samenwerken met provinciale overheden, lokale overheden, 
waterschappen, bedrijfsleven (KvK's by, maar ook arbeidsbureau's, UWV's etc) en wat dies meer zij. lk ben van 
mening dat de politie hier biJ aan moet sluiten. 

Mijn voorstel is dat dat dan pleats vindt op verschillende niveaus: de eenheidschef op het niveau van College van 
Bestuur (raamovereenkomst). 
Specifieke overeenkomsten met faculteiten, vakgroepen, afdelingen etc. Van dit laatste is bijgevoegd convenant een 
exemplaar. Goed dat er ook een handtekening onder komt van de eenheidschef. 
Oorspronkelijke standpunt in de realisatiefase Is dat eenheden niets met (wetenschappelijk) onderzoek doen. Men is 
aan het schuiven. 
Omdat dit nag geen beleid is, zou ik het convenant in de bijlage graag zien als voorlopig, tot het beleid meer 
uitgekristaliseerd is. 

sdo vraag 
Vind je het goed als ik dit al deel met 	 (adviseur dicht tegen KL aan), zodatill en ik hier samen in 
kunnen optrekken? 

Nfet groet, 

Sr. Aciviseur 

Politic I Scat' Korpsleiding I Directie Operatien I A Frieling Kennis & Innovatie 

Juliana van Stolber8laan 4-10, 2595 CI, Den Haag 
Postbus 17107, 2502 CC, Den Haag 

31111111111■ 
werkdagen: ma tint vr 

Van: 
Verzonden: dinsdag 5 november 2013 16:59 
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Aan: 
Onderwerp: convenant met univ Leiden 

Beste 

Het is aiweer enige tijd geleden dat wij elkaar spraken op het bruggebouw over externe wetenschappelijke 
onderzoeken in de eenheden. 
We bespraken toen onder meer dat universiteiten die onderzoek willen doen biJ de politie, dit bij voorkeur of in eerste 
instantie zouden moeten doen in de eenheld in wiens regio ze liggen. 

Afgelopen zomer ontstond het ides bij het Instituuut voor Criminologie en Strafrecht van univ. Leiden en de wnd. 
politiechef Den Haag om eon intentie tot samenwerking to maken. 
In bijiage stuur ik je het definitieve concept, waarover beide partijen het eens zijn geworden. 

Graag hoor ik van je of er bij jou als Iandelijk onderzoekscoordinator bezwaar bestaat tegen een dergelijke 
intentieverkiaring, of dat je dat juist toejuicht. 

Met vriendelijke groet, 

) Senior adviseur 

lolitie I Den Haag I Staf 

Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag 
Postbus 264, 2501 CG Den Haag 

T 111.111 

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Prima dan toch. 

Met vriendelijke groet, 

Musscher, Paul van (P.) 
zondag 10 november 2013 10:55 

RE: convenant met Criminologie univ Leiden 

Paul van Musscher 
Hoofd Operation - ply, Politiechef 

o li tie I Den Haag  I Eenheidsleiding  
3urgerneester Patijalaan 35, 2585 BG Den Haag  
"lostbus 264, 2501 CG Den Haag  

Van: 
Verzonden: vrijdag 8 november 2013 12:31 
Aan: 	 Musscher, P. van (Paul) 
CC: 
Onderwerp: convenant met Crimtnologie univ Leiden 

Paul, 

, landelijke co&dinatox wetenschappelijk onderzoek van de NP, wil toe naar een raamovereenkomsten 
op eenheidsniveau met univetsiteiten en HBO's in de betreffende regio om op die manier te komen tot een 
kennisplatform. Een intentieveridaring zoals wij no met het Instituut opgesteld hebben is dan weer ingebed in breder 
landelijk beleid. Hij heeft er alleen nog helemaal geen tijd vow: gehad om dat idee verder te ontwikkelen of in te 
brengen op KL-niveau. Hij heeft er alleen over gesproken met 	 die dat idee steunt. 

,gat betekent dat nu concteet voor ons? We rnoeten er een zin bij zetten dat het gaat om een voorlopige 
intentieverklaring, die geldt tot de NP besloten heeft over de inrichting van het kennis- en innovatieplatform. Dan is 
het verder akkoord, 

Opmerking van mij: zo'n raamovereenkomst is precies in lijn met wat ik (in overleg met 
eetder heb voorgesteld, want dat geeft de mogelijkheid om ook kennis te `halen' bij de universiteit, bijvoorbeeld een 
collegereeks organisatiepsychologie voor projectleiders politieprofessie en voor de controllers. 

Met vriendelijke groet, 

Senior adviseur 

Politie I Den Haag I Staf 

Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag 
Postbus 264, 2501 CG Den Haag 

Main 

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Beste ll. 

woensdag 6 november 2013 10:20 

RE: Convenant 

Dank voor de e-mail. 1k heb inmiddels de gegevens van 	 doorgegeven aan de stage-scriptie codrdinator 
van onze afdeling, zij zal binnenkort contact met hem opnemen. 

Hartelijke groet, 

\From: 
	

[mat 
Sent: dinsdag 5 november 2013 10:36 

Leun, J.P. van der 
Cc: 
Subject: RE: Convenant 

Beste Joanne, 

De eenheidsleiding was akkoord met de vorige versie 7, dus ben nog versie 8 even aan het kortsluiten. Paul van 
Musscher heeft het erg druk, nu hij ook waarneemt voor Henk van Essen die naar de landelijke korpsdirectie is 
gegaan. 
Daarnaast moet ik het nog kortsluiten met de landelijke onderzoekscoOrdinator van de NP. Die moet ook akkoord 
gaan, althans geen bezwaar hebben. 

heeft inderdaad al contact opgenomen met mij. 

Voor oud-Ha 	is 	 stagecoOrdinator. Wie dat bi* oud- Hollands Midden is weet ik niet (als ze er al 
een hebben 	kan dus beter contact opnemen met 

Hoe deden jullie het vroeger in o an s i e en c neem aan at jullie daar een 
contactpersoon hadden... 

coordineer, naast mijn overige werk, externe wetenschappelijke onderzoeken die in de eenheid plaatsvinden, maar 
ilou me niet bezig metzoeken van stageplekken._ lnderdaad is er een zekere overlawanneer het om 
onderzoeksstages gaat. Overigens zijn ook recherchekundigen regelmatig op zoek naar onderzoeksonderwerpen op 
het gebied van de criminologie, dus heel makkelijk zal het niet zijn om studenten onderzoeksstages te laten lopen. 

lk vraag me of of een nieuwsberichtje met foto op de instituutswebsite niet te hoge verwachtingen schept.... 

Vriendelijke greet, 

Van: Leun, J.P. van der Dmillojip.vanderleunalaw.leidenuniv.nl]  
Verzonden: zaterdag 2 november 2013 21:07 
Aan: 
Onderwerp: Convenant 

Beste 
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Deze week hadden Jan Crijsn (hgl Strafrecht)en ik het over het convenant, hoe staat het daarmee? Vanuit het 
instituut komen we zodra het rond is graag langs om het te tekenen en nadere afspraken te maken voor de 
komende periode. Het leek ons ook een goed idee een foto te maken en een nieuwsberichtje op onze instituuts-
website te plaatsen om er wat bekendheid aan te geven. 

zal nog contact met je opnemen i.v.m. actuele stagemogelijkheden. In de tussentijd heb ik ook twee 
plannen voor stage-onderzoeken 	 van de recherche ( afpakteam), AangezIen zij nog 
nooit met universitaire stagiaires heeft gewerkt op deze manier zou zij ook nog even met jou contact hebben om te 
vragen hoe een en ander praktisch gezien vanuit de politie verloopt. 

Groeten, Joanne 

	  Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is 
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de 
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informatie in 
dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn 
en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een 
;verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u 
'-,estemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te 
,nformeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Leun, J.P. van der <j.p.vanderleun@Iaw.leidenuniv.nl> 
woensdag 2 oktober 2013 16:42 

RE: concept 7 

Dank jet lk breng dit concept Kier in in het DB. 
Groeten, Joanne 

From: 	 [mailto 
Sent: woensdag 2 oktober 2013 16:19 
To: Leun, J.P. van der 
Subject: concept 7 

'Beste Joanne, 

di' deze een no helderder concept. 
aat dit op 9 oktober bespreken met Paul van Musscher. 

Met vriendelljke groet, 

Senior adviseur 

Politle I Den Haag I Staf 

Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag 
Postbus 264, 2501 CG Den Haag 
MIS 

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag 

	  Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is 
)uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de 
jeadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informatie in 
dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn 
en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een 
verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u 
bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te 
informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 

*** eSafe scanned this email for malicious content *** 
*** IMPORTANT: Do not open attachments from unrecognized senders * * * 
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Van: 
Verzonden: 	 woensdag 2 oktober 2013 16:30 
Aan: 	 Musscher, Paul van (P.) 
Onderwerp: 	 concept intentieverkiaring samenwerking 
Bijiagen: 	 Intentieverklaring CONCEPT7.docx 

Beste 	en Paul, 

Bijgaand de concept intentieverklaring tot samenwerking met lnstituut Criminologie, univ Leiden, zoals afgesproken 
met 1.111 ter bespreking op jullie 1 op 1 van 9 oktober. 

Met vriendelijke groet, 

Senior adviseur 
■ 
"'olitie I Den Haag I Staf 

Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag 
Postbus 264, 2501 CG Den Haag 

-1111.111 

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Ha Joanne, 

dinsdag 1 oktober 2013 10:26 
'Leun, J.P. van der 
RE: concept 4 intentieverklaring 
intentieverklaring CONCEPT6,docx 

Dan hierbij het definitieve concept 
Met wat kleine redactionele wijzigingen. 
Het blijkt dat we intussen niet meer spreken van politie Den Haag, waar de regionale eenheid bedoeld is. 
Ben ik blij om want bekt stukkken beter. 
Plus Ingevuld de vertegenwoordigers in het overleg namens ons. 

lk hebgevraagd dit concept voor to leggen aan Paul van Musscher en via hem dan aan de eenheidsleiding. 
)Mede 	binnenkort twee weken op vakantie ben. 

Jriendelijke groet, 

Van: Leun, J.P. van der [mailto:j.p.vanderleun@law.leidenuniv.nl] 
Verzonden: maandag 30 september 2013 14:03 
Aan: 
Onderwerp: RE: concept 4 IntentieverklarIng 

Ha 

Ziet er goed uit. lk heb die zin overgenomen en nog twee keer de term departement veranderd in Instituut. Volgens 
mij zijn we er nu wel. 
Zullen we het in deze fase voorleggen aan de besturen? 

Groet, Joanne 

From: 	 mailto 
Sent: dinsdag 24 september 2013 14:46 
To: Leun, J.P. van der 
Subject: concept 4 intentieverklaring 

Beste Joanne, 

Bijgaand vind je een nieuwe versie van de intentieverklaring. 
Het blijkt dat er inderdaad intussen een Netwerk Recherchekunde in de eenheid Den Haag is opgericht, die 
studiemiddagen en andere bijeenkomsten organiseert. 
a heb hen de zinsnede in het convenant voorgelegd, zowel de huidige zinsnede: csamenwerking tussen etc.' als je 
eerste versie: `Recherchekundigen verzorgen eventueel samen met masterstudenten criminologic jaarlijks een seminar 
rondom een actueel thema, eventueel in samenwerking met Studievereniging CoDe van Criminologic.' Dat laatste is 
verplichtender, mast maakt ook helder wat de verwachtingen zijn. 
Degene in de orgabiatie daaivan die ik gesproken heb, vond het een leuk idee. Ze gaan erover vergaderen. Wanneer 
is nog niet duidelijk. Daarom heb ik de laatste versie maar even laten staan. 
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Werkbezoeken en inkijkstagcs bij de recherche blijkt veel haken en ogen te hebben, zoals screening etc.. Wel kan met 
het politiewerk worden kennisgeinaakt door een dagje meerijden met de noodhulp. 

Word t vervolgd, 

Met vriendelijke groet, 

Senior adviseur 

Politie I Den Haag I Staf 

Burgemeester Patijntaan 35, 2585 BG Den Haag 
Postbus 264, 2501 CG Den Haag 
M 
T 

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag 

	  Disclaimer 	  
)De informatie verzonden met dit e-rnailbericht (en bijlagen) is 
'itsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de 
4eadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informatie in 
dit e-rnailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn 
en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een 
verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u 
bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te 
informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 

*** eSafe scanned this email for malicious content ***  
*** IMPORTANT: Do not open attachments from unrecognized senders *** 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Biilagen: 

dinsdag 1 oktober 2013 10:20 

Leiden-Den Haag 
Intentieverklaring CONCEPT6.docx 

Ifildan het allerlaatste concept sw Leiden-DenHaag, dat kan worden voorgelegd aan het bestuur. 
Bespreek jij het met Paul vM in je eerstvolgende I opl? Met daarbij wel oak de cote van uitwisseling op hoger niveau, 
waardoor politieprofessie colleges organisatiepsychologie kunnen volgen. 
Joanne gaat het voorleggen aan hun bestuur. 

Met vriendelijke groet, 

)Senior adviseur 

. 	Den Haag I Staf 

Burgemeester Patljnlaan 35, 2585 SG Den Haag 
Postbus 264 2501 CG Den Haag 
M 

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Leun, J.P. van der <j.p.vanderleun@law.leidenuniv.ni> 
maandag 30 september 2013 14:03 

RE: concept 4 intentieverklaring 
Tntentieverklaring CONCEPTS.docx 

Ha 

Ziet er goed uit. lk heb die zin overgenomen en nog twee keer de term departement veranderd in instituut. Volgens 
mij zijn we er nu wel. 
Zullen we het in deze fase voorleggen aan de besturen? 

Groet, Joanne 

From: 
Sent: dinsdag 24 september 2013 14:46 
To: Leun, J.P. van der 
Subject: concept 4 intentieverklaring 

Beste Joanne, 

fmailto 

Bijgaand vind je een nieuwe versie van de intentieverldaring. 
Her blijkt dat er inderdaad intussen een Netwerk Recherchekunde in de eenheid Den Haag is opgericht, die 
studiemicldagen en andere bijeenkomsten organiseert. 
Ik heb hen de zinsnede in het convenant voorgelegd, zowel de huidige zinsnede: `samenwerking tussen etc.' als je 
eerste vetsie: Secherchekundigen verzorgen eventueel samen met masterstudenten criminologic jaarlijks een seminar 
condom een actueel thema, eventueel in samenwerking met Studievereniging CoDe van Critninologie.' Dat laatste is 
verplichtender, maar maakt ook helder wat de verwachtingen zijn. 
Oegene in de organisatie daarvan die ik gesproken heb, vond het een leuk idee. Ze gaan erover vergaderen. Wanner 
is nog mkt duidelijk. Daarom heb ik de laatste vet mast even laten staan. 

Werkbezoeken en inkijkstages bij de recherche blijkt veel haken en ogen to hebben, zoals screening etc.. Wel kan met 
het politiewerk worden kennisgemaakt door een dagje meerijden met de noodhulp. 

Word t vervolgd, 

Met vriendelijke groet, 

Senior adviseur 

Politic I Den Haag I Staf 

Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag 
Postbus 264, 2501 CG Den Haag 

T 

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag 

Disclaimer 
De informatie verzonden met: dit e-mailbericht (en bijlagen) is 
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- - 
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de 
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informatie in 
dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn 
en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een 
verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u 
bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te 
informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 

*** eSafe scanned this email for malicious content *** 
*** IMPORTANT: Do not open attachments from unrecognized senders * * * 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

zaterdag 28 september 2013 14:28 

RE: samenwerking tussen masterstudenten criminologie en reku's ? 

Hallo 
lk wil graag meewerken om een samenwerkingsverband tussen de eenheid(Reku's) en de Universiteit leiden ( 
studenten criminologie) tot stand te brengen. Het is bij uitstek ook een onderwerp voor het Netwerk 
recherchekundigen. 
Tot gauw ziens/horens! 

Met vriendelijke groet, 

Ploegchef/trajectbegeleider MCI studenten 

olitie I Deft Haag 

Overgoo 2, 2266 JZ, Leidschendam-Voorburg 
Postbus 264, 2501 CG Den Haag 

TT M111111 

werkdagen: maandag t/rn donderdag 

Van: 
Verzonden: donderdag 19 september 2013 10:29 
Aan: Netwerk Recherchekunde; 
CC: 
Onderwerp: samenwerking tussen masterstudenten criminologie en rekut ? 

Beste recherchekundigen, 

Joanne van der Leun (Inst Strafrecht & Criminologie univ Leiden) en Paul van Musscher willen graag een intentie tot 
samenwerking op papier zetten. 
Een van de voorstellen in de conceptovereenkomst die Joanne inbracht, betreft een bullet 'samenwerking tussen 
)riasterstudenten criminologie en reku's'. 

Nu heb ik intussen begrepen dat er in de eenheid een netwerk recherchekundigen bestaat en ook een vakgroep 
recherchekundigen. En dat die regelmatig (thema)bijeenkomsten en netwerkborrels organiseren. 
Laat even horen wat jullie vinden van het voorstel om de (intentie tot) samenwerking structureler te maken. 

Ook een alternatieve, meer ingevulde zin passeerde de revue: 
clteku's verzorgen eventueel samen met masterstudenten criminologie jaatlijks een seminal tondom een actueel 
thema, eventueel in samenwerking met Studieveteniging CoDe van Criminologic.' 
Dan is het verplichtender maar ook helder wat de verwachtingen zijn. 

Graag jullie reactiel 

Met vriendelijke groet, 

Politie I Den Haag I Staf 

Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag 
Postbus 264, 2501 CG Den Haag 

T 



Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag 
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Van: 
Verzonden: 	 dinsdag 24 september 2013 14:46 

Aan: 	 'Leun, J.P. van der' 

Onderwerp: 	 concept 4 intentieverklaring 

Bijlagen: 	 Intentieverklaring CONCEPT4.docx 

Beste Joanne, 

Bijgaand vind je een nieuwe versie van de intentieverklaring. 
Het blijkt dat er inderdaad intussen een Netwerk Recherchekunde in de eenheid Den Haag is opgericht, die 
studiemiddagen en andere bijeenkoms ten organiseert. 
Ik heb hen de zinsnede in het convenant voorgelegd, zowel de huidige zinsnede: csamenwerking tussen etc.' als je 
eerste versie: aecherchekundigen verzorgen eventueel samen met masterstudenten criminologie jaarlijks can seminar 
rondom een actueel thema, eventueel in samenwerking met Studievereniging CoDe van Criminologie.' Dat laatste is 
ve,xplichtender, maar maakt ook fielder vat de verwachtingen zijn. 
)egene in de organisatie daarvan die ik gesproken heb, vond het een leuk idee. Ze gaan erover vergaderen. Wanneer 
Is nog Ili& duidelijk. Daarom heb ik de laatste versie maar even laten staan. 

Werkbezoeken en inkijkstages bij de recherche blijkt veel haken en ogen to hebben, zoals screening etc.. Wel kan met 
het politiewerk worden kennisgemaakt door een dagje meerijden met de noodhulp. 

Wordt vervolgd, 

Met vriendelijke groet, 

Senior adviseur 

Politie i Den Haag I Staf 

Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag 
Postbus 264, 2501 CG Den Haag 
M 

Nerkdagen: dinsdag tot en met vrijdag 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

donderdag 19 september 2013 16:01 

Recherchekunde; 

RE: samenwerking tussen masterstudenten criminologie en reku's ? 

Netwerk 

Beste 

Wat een leuk ideel lk ben zeif verbonden aan de activiteitencommissie van het Netwerk Recherchekunde (door 
sommigen ook wel "Vakgroep Recherchekunde" genoemd). 
lk stuur deze mail CC ook aan ons bestuur. 
Het lijkt me een goed dit binnenkort op de vergaderingagenda te zetten. 

./let vriendelijke groet, 

Analist 

Politie I Den Haag I Dienst Regionals Informatie Organisatie 

Overgoo 2, Leidschendam 
Postbus 264 2501CG Den Haag 

Aanwezig: maandag t/m donderdag 

Van: 
Verzonden; donderdag 19 september 2013 10:29 
Aan: Netwerk Recherchekunde; 
CC: 
Onderwerp: samenwerking tussen masterstudenten criminologie en reku's ? 

Beste recherchekundlgen, 

Joanne van der Leun (Inst Strafrecht & Criminologie univ Leiden) en Paul van Musscher willen graag een intentie tot 
samenwerking op papier zetten. 
Een van de voorstellen in de conceptovereenkomst die Joanne inbracht, betreft een bullet 'samenwerking tussen 
masterstudenten criminologie en reku's'. 

Nu heb ik intussen begrepen dat er in de eenheid een netwerk recherchekundigen bestaat en ook een vakgroep 
recherchekundigen. En dat die regelmatig (thema)bijeenkomsten en netwerkborrels organiseren. 
Laat even horen wat jullie vinden van het voorstel om de (intentie tot) samenwerking structureler te maken. 

Ook een alternatleve, meer ingevulde zin passeerde de revue: 
Relcu's verzorgen eventueel samen met masterstudenten criminologie jaarlijks een seminar random een actueel 
thema, eventueel in satnenwerking met Studievereniging CoDe van Critninologie.' 
Dan is het verplichtender maar ook helder wat de verwachtingen zijn. 

Graag jullie reactiel 

Met vriendelijke groet, 

Senior adviseur 

Politie I Den Haag I Staf 
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Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 80 Den Haag 
Postbus 264, 2501 CO Den Haag 

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Hai 

woensdag 18 september 2013 08:04 

RE: leiden en reku 

Ja, er is een verband dat de Reku's zeif hebben opgezet. Niet lang geleden hadden ze een startbijeenkomst 
georganiseerd waarvoor ze oa Posthumus hadden uitgenodigd. Het heet netwerk recherchekunde Eenheid Den 
Haag. 

Zie deze hyperlink van ons intranet http:llintranet.politie.local/nieuwsiorganisatie-nieuws/2013/maart/25/06- 
startbiieenkomst-netwerk-recherchekunde-eenheid-den-haag.html 

Aanspreekpunten zijn 

MVG 

Van: 
Verzonden: dinsdag 17 september 2013 16:55 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: lelden en reku 

Beste 

Volgens mij verwijst Joanne in haar mail hieronder naar de vakgroep dies noemt. 
Zou dat kunnen? Wie is de contactperson van de vakgroep? 

cu►  i Groetjes, 

Van: Leun, J.P. van der rmailto:j.p.vanderleun@law.leidenuniv.na 
Verzonden: dinsdag 17 september 2013 16:04 
Aan: 
Onderwerp: RE: aanvulling op intentieverkiaring 

Hai Er is vanuit de eenheid via verschillende mensen 	 eriElliMenillIMI) de 
vraag gekomen op dit op te gaan zetten, bijvoorbeeld studiemiddagen samen organiseren, netwerken etc. Mogelijk 
biedt dit leuke perspectieven ook voor onze MA studenten. Het leek mij goed dit dan ook onder het convenant te 
brengen. Groeten, Joanne 

Van: 
Verzonden: dinsdag 17 september 2013 15:19 
Aan: 
Onderwerp: RE: lelden en reku 
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Hai 

Onder de reku's bevinden zich een aantal criminologen, 
Mede door het ontstaan van de vakgroep recherchekundigen in de Eenheid is onderling redelijk goed bekend 
welke achtergronden er allemaal in huis zijn. lk schat in dat de reku's slechts bij individuele gelegenheden een beroep 
op een anders expertise doen. 
Men heeft een eigen netwerk en weet voor zich de juiste partners to benaderen. 
Er warden met regelmaat bijeenkomsten (barrels en zo) georganiseerd 
lk betwijfel een beetje of er vanuit de politiezijde (reku) behoefte bestaat aan nauwere samenwerking met de 
studenten. 

Maar die vraag kan natuurlijk oak aan de reku's warden voorgelegd. 

lk hoar wel of lk dear lets in kan betekenen. 

Weet me to vinden 

Groetjes 

11. 

an: 
Verzonden: dinsdag 17 september 2013 15:08 
Aan: 
Onderwerp: RE: leiden en reku 

Ha 

Dank voor je informatie. 
lk was je net een mailtje aan het schrijven toen je antwoord at binnenkwam. 

Kun jij je lets voorstelten bij 'samenwerking tussen masterstudenten en reku's'? 
Hoe ligt de behoefte van politiezijde? 

Vriendelijke groet, 

Van: 
)Verzonden: dins ag 17 september 201315:03 
an: 

CC: 
Onderwerp: RE: leiden en reku 

Vorig jaar is er een dagdeel georganiseerd door enkele rekusin Hollands Midden tbv studenten Criminlogie van de 
Universiteit Leiden. 
Ongeveer 50 sgtudenten zijn toen near leiderdorp gekomen en hebben zich door een tweetal reku's laten vaorlichten 
over het werk van de reku binnen de opsporing. 
Daarnaast heeft een discussie tussen de partijen plaatsgevonden. 

Leuke middag geweest voor de studenten. 

Overigens volgens mij Been verdere samenwerking. 

Grt 

Van: 
Verzoinglinsdag 17 september 2013 14:13 
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Aan: 
Onderwerp: RE: lelden en reku 

Beste gentimen, 

Kunnen jullie igovan de nodige info voorzien en werken wij niet semen met de uni? 

MVG 

Van: 
Verzonden: dlnsdag 17 september 2013 12:34 
Aan: 	1111 
Onderwerp: lelden en reku 

Ha 

s
)
Weet jij of er wel eens samengewerkt wordt tussen reku's en masterstudenten criminologie van de uni Leiden? 

Dit in verband met de wens van univ Leiden omdat (meer) structureel to laten plaatsvinden. 

En heeft Hollands Midden nog een aparte rekupool? 

Met vriendelijke groet, 

Senior adviseur 

Politle I Den Haag I Staf 

Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag 
Postbus 264, 2501 CG Den Haag 

MIME 

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Leun, J.P. van der <j.p.vanderleun@Iaw.Ieidenuniv.nl> 
dinsdag 17 september 2013 16:04 

RE: aanvulling op intentieverklaring 

Ha 	Er is vanuit de eenheid via verschillende mensen 	 de 
vraag gekomen op dit op te gaan zetten, bijvoorbeeld studiemiddagen samen organiseren, netwerken etc. Mogelijk 
biedt dit leuke perspectieven ook voor onze MA studenten. Het leek mij goed dit dan ook onder het convenant te 
brengen. Groeten, Joanne 

From: 	 [mailto 
)Sent: dinsdag 17 september 2013 16:02 
To: Leun, J.P. van der 
Subject: RE: aanvulling op intentieverklaring 

Beste Joanne, 

Wat stet je je voor bij 'samenwerking tussen masterstudenten en reku's'? 
lk heb het aan onze reku's gevraagd, maar die hebben vooraisnog geen beelden. 

Hartelijke groet, 

Van: Leun, J.P. van der [maglp.vanderleun@law.leidenuniv.nl]  
Verzonden: dinsdag 17 september 2013 12:12 
Aan: 	 1111 
Onderwerp: RE: aanvulling op intentieverklaring 

Hal1111, 

;Ik heb de zaken wat algemener geformuleerd. Advieswerk hoeft ook niet altijd betaald te zijn, ik draai al jaren mee 
in de adviesgroep van Paul van Musscher. bijvoorbeeld. Cursussen in overlegmogelifk, we hebben alleen  heel veel 
disciplines in huis, maar nou net geen organisatiepsychologen vrees ik. lk stel voor dat we het convenant algemeen 
houden en dan een gesprek regelen voor de invulling het komende jaar of zo. 

Groeten, Joanne 

From: 	 mailto 
Sent: vrljdag 13 september 2013 9:57 
To: Leun, J.P. van der 
Subject: aanvulling op intentieverklaring 

Beste Joanne, 

Het lijkt erop dat wij jullie meer te bieden hebben dan omgekeerd 
Waar wij, lees: onze projectleiders, programmaleiders en adviseurs, wel behoefte aan hebben is een collegereeks 
organisatiepsychologie. 
Zou het mogelijk zijn dear een soort uitruil mee tot stand te brengen? 

1 



Ben benieuwd, 

Met vriendelijke groet, 

Senior adviseur 

Polite I Den Haag Staf 

Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag 
Postbus 264, 2501 CG Den Haag 

11111111111 

Werkdagen: dinsdag tot en met vajdag 

	  Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is 
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de 
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informatie in 
dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn 
en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een 
erschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u 

bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te 
informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 

	  Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is 
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de 
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht to lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informatie in 
dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn 
en binnen het bereik =van een geheimhoudingsplicht en/of een 
verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u 
bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk to 
informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

dinsdag 17 september 2013 15:03 

11111111M"'" 
RE: leiden en reku 

Vorig jaar is er een dagdeel georganiseerd door enkele rekusin Hollands Midden tbv studenten Criminlogie van de 
Universiteit Leiden. 
Ongeveer 50 sgtudenten zijn toen naar leiderdorp gekomen en hebben zich door een tweetal reku's laten voorlichten 
over het werk van de reku binnen de opsporing. 
Daarnaast heeft een discussie tussen de partijen plaatsgevonden. 

Leuke middag geweest voor de studenten. 

iverigens volgens mij geen verdere samenwerking. 

Grt 

Van: 
Verzonden: dinsdag 17 september 2013 14:13 
Aan: 
Onderwerp: RE: leiden en reku 

Beste gentImen, 

Kunnen jullie 	van de nodige info voorzien en werken wij niet samen met de uni? 

MVG 

Van: 
Verzonden: dinsdag 17 september 2013 12:34 
Aan: 
Onderwerp: leiden en reku 

Ha 

Weet jij of er wel eens samengewerkt wordt tussen reku's en masterstudenten criminologie van de uni Leiden? 

Dit in verband met de wens van univ Leiden omdat (meer) structureel to laten plaatsvinden. 

En heeft Hollands Midden nog een aparte rekupool? 

Met vriendelijke groet, 

Senior adviseur 

Politie I Den Haag I Staf 

Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BC Den Haag 
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Postbus 264, 2501 CG Den Haag 

TANI 

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag 

t 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Leun, J.P. van der <j.p.vanderleun@law.leidenuniv.nl> 
dinsdag 17 september 2013 13:03 

RE: aanvulling op intentieverkiaring 

Beste 	, Ja op zich is die er wel binnen de UL, alleen in ons Instituut hebben we geen mensen met die 
achtergrond, daar doelde ik op. 
Groeten, Joanne 

From: 	 [malito 
Sent: dinsdag 17 september 2013 12:19 
To: Leun, J.P. van der 
Subject: RE: aanvulling op intentieverkiaring 

Ha Joanne, 

lk ga near de nieuwe versie kijken. 

De discipline organisatiepsychologie kon ik eerst ook niet vinden, maar een college, die zeker wist dat het er was, 

htto://wwvv.fsw.leidenuniv.nlipsycholoolefordanisatie/sociaalordanisatie/ 

Vr. gr., 

Van: Leun, 3.13, van der [mailto:j.p.vanderleun@law.leidenuniv.nll 
)Verzonden: dinsdag 17 september 2013 12:12 
Aan: 
Onderwerp: RE: aanvulling op intentieverkiaring 

Ha 

lk heb de zaken wat algemener geforrnuleerd. Advieswerk hoeft ook niet altijd betaald to zijn, ik draai al jaren mee 
in de adviesgroep van Paul van Musscher bljvoorbeeld. Cursussen in overleg mogelijk, we hebben alleen heel veel 
disciplines in huis, maar nou net geen organisatiepsychologen vrees ik. lk stel voor dat we het convenant algemeen 
houden en dan een gesprek regelen voor de invulling het komende jaar of zo. 

Groeten, Joanne 

From: 	 11. ailto: 
Sent: vrijdag 13 september 2013 9:57 
To: Leun, J.P, van der 
Subject: aanvulling op intentieverkiaring 
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Beste Joanne, 

Het Iijkt erop dat wij jullie meer te bieden hebben dan omgekeerd 
Waar wij, lees: onze projectleiders, programmaleiders en adviseurs, wel behoefte aan hebben is een coliegereeks 
organ isatiepsychologle. 
Zou het mogelijk zijn daar een soort uitruil mee tot stand te brengen? 

Ben benieuwd, 

Met vriendelijke groat, 

Senior adviseur 

Politie I Den Haag I Staf 

Burgemeester Patijnlaan 35, 258513G Den Haag 
Postbus 264, 2501 Ca Den Haag 
M 
T 

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag 

	  Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is 
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de 
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informatie in 
dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn 
en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een 
verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u 
bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te 
informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 

	  Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is 
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de 
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informatie in 
dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn 
en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een 
verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u 
)bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te 
nformeren en het e-mailbericht (en bijlagen) to vernietigen. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Beste Joanne, 

donderdag 12 september 2013 17:56 
'Leun, J.P. van der' 
Intentieverklaring CONCEPT2 
Intentieverklaring CONCEPT2.docx 

Bijgaand vind je een aangepaste tekst. 
Ook hier Is het nog niet helemaal rond, en nog niet voorgelegd aan Paul van M. 
Er staan een paar opmerkingen van mij in de tekst. 
Zou je ook daar even near willen kijken en er je mening over geven? 

Vriendelijke groet, 

Van: Leun, J.P. van der [mailto:j.p.vanclerleun©law.leidenuniv.nl] 
Verzonden: dinsdag 13 augustus 2013 14:35 
Aan• 
Onderwerp: Intentieverklaring CONCEPT1.docx 

Ha En 
Hierbij een eerste voorstel. Zou jij ernaar willen kijken en wijzigingsvoorstellen doen? lk moet m uiteindelijk hier 
ook nog even laten rondgaan, maar het is handig als we het eerst eens zijn. 
lk neem aan dat jij contactpersoon bent? Eventueel nog met iemand erbij? ( kan, hoeft niet) 
Zojuist heb ik even met Jan Crijns, hoogleraar Strafrecht hierover gesproken en hij is erg enthousiast, hij wordt 
namens Strafrecht dan contactpersoon. Het lijkt me goed als ik dan een keer met hem Iangskom. 

Groeten, Joanne 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Opvolgingsmarkering: 
Markeringsstatus: 

vrijdag 30 augustus 2013 11:53 

Intentieverkiaring CONCEPT1-Annotated 
Intentieverkiaring CONCEPT1-Annotated.pdf; ATT169387.txt 

Opvolgen 
Voltooid 

Zoiets? Gr. No 
Marked up using Annotate on my 1Pad 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

dinsdag 13 augustus 2013 14:48 
'Leun, J.P. van der' 
RE: Intentieverklaring CONCEPT1,docx 

Dank. 
lk ga het bekiJken. 
Inderdaad ben ik contactpersoon. 
lk teat het hier ook nog aan andere mensen lezen (voor zover mogelijk vanwege vakanties), 

Lijkt me inderdaad goed om een keer met Jan Crijns langs te komen en hier kennis te maken. 

Hartelijke groet, 

Tan: Leun, J.P. van der [mailto:j.p.vanderleun@lawdeidenuniv.nl] 
Verzonden: dinsdag 13 augustus 2013 14:35 
Aan; 
Onderwerp: Intentieverklaring CONCEPT1.docx 

Hierbij een eerste voorstel. Zou jij ernaar willen kijken en wijzigingsvoorstellen doen? lk moet m uiteindelijk hier 
ook nog even laten rondgaan, maar het is handig als we het eerst eens ziJn. 
lk neem aan dat jij contactpersoon bent? Eventueel nog met iemand erbij? ( kan, hoeft niet) 
Zojuist heb ik even met Jan Crijns, hoogleraar Strafrecht hierover gesproken en hij is erg enthousiast, hij wordt 
namens Strafrecht dan contactpersoon. Het Iijkt me goed als ik dan een keer met hem langskom. 

Groeten, Joanne 



1 

Van: 
Verzon den: 
Aan: 
Onderwerp: 

Opvolgingsmarkering: 
Markeringsstatus: 

Beste 

Leun, J.P. van der 4p.vanderleun@Iaw.leidenuniv.nl> 
vrijdag 5 juli 2013 17:38 

RE: convenant, intentieverklaring 

Follow up 
Voltooid 

NB 
geloof ik... 

hebben heel veel tegenslag en ziekte gehad, maar ronden nu toch echt bijna hun scriptie of 

[mailto From: 
Sent: woensdag 3 juli 2013 13:58 
To: Leun, J.P. van der 
Subject: convenant, intentieverklaring 

Beste Joanne, 

Sorry, het was even heel druk hier. ik ga volgende week achter een voorbeeld aan. 11< begrijp dat je de 15e op 
vakantie gaat? lk kan je mailen en dat we dan even telefonisch overleggen? Het lukt mij anders pas in de week van 
de 15e naar DH te komen. 

Hartelijke groet, Joanne 

-^^.^••-•,,--'---•,,••-,•,--,-.. • -• 	- • 	y -_• ■,- 

Betreftje verzoek aan Paul van Musscher. 
Zou het geen plan zijn de samenwerking wat meer te formaliseren? ik hoef helemaal geen bureaucratie, maar een 
soort algemeen convenant dat we samenwerken, dat we dan vervolgens in de praktijk nader specificeren, lk zie het 
vooral als een soort intentieverklaring dat we samenwerken. Zie jij daar lets in? 

heeft mij gevraagd om semen met jou een concepttekst op te stellen. 
Zullen we daarbinnenkort een afspraak over plannen? Heb jij ruimte komende vrijdagmiddag of anclers_wlgende 
week woensdagmiddag? 

Hebben jullie wellicht vergelijkbare overeenkomsten met andere instanties die we als voorbeeld kunnen nemen? 

Vriendelijke groet, 

Senior adviseur 

Politie I Den Haag I Staf 

Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag 
Postbus 264, 2501 CG Den Haag 

4111111 

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag 

Disclaimer 
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is 
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de 
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 



Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informafie in 
dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn 
en binnen het bereik van een geheimhoudingspiicht en/of een 
verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u 
bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te 
informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

dinsdag 2 juli 2013 21:38 

Fw: convenant met eenheid Den Haag? 

Ha 	binnenkort even over hebben? 
Gr 

Met vriendelijke groet, 

Politie I Den Haag 1 Staf 

Jan: Musscher, P. van (Paul) 
Verzonden: Tuesday, July 02, 2013 09:36 PM W. Europe Standard Time 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: FW: convenant met eenheid Den Haag? 

lop 	. Lijkt mij prima om de lokale politie te verbinden aan de lokale institutiesl Denk even mee aub. 
lopl 

Met vriendelijke groet, 

Paul van Musscher 
Hoofd Operatitn - ply. Politiechef 

Politie Den Haag I Eenheidsleiding 
Burgerneester Patijnlaan 35, 2585130 Dcn Haag 
Postbus 264, 2501 CO Den Haag 

Van: Leun, J.P. van der [mailtol.p.vanderleun@law.leidenuniv.nl] 
Verzonden: dinsdag 2 juli 2013 18:16 
Aan: Musscher, P. van (Paul) 
Onderwerp: convenant met eenheid Den Haag? 

Ha Paul, 

Dat was weer een mooie bijeenkomst vorige week. Onlangs was 	 ier om te praten over lets 
opzetten rondom de REKUs van de eenheid Den Haag. Ook hadden we contact met 	 over 
verdere samenwerking (met stagiairs) en of we dat niet wat kunnen stroomlijnen. lk zit natuurlijk in de adviesraad, 
maar ookverschillende collega's werken semen met de eenheid Den Haag voor onderzoek en onderwijs. 
Zou het geen plan zijn de samenwerking wat meer te formaliseren? lk hoef helemaal geen bureaucratie, maar een 
soort algemeen convenant dat we samenwerken, dat we dan vervolgens in de praktijk nader specificeren. lk zie het 
vooral als een soort intentieverkiaring dat we samenwerken. Zie jij daar lets in? 

Hartelijke groet, Joanne 



Prof. dr J.P. van der Leun 
Instituut voor Strafrecht & Criminologie, afdeling Criminologie 
Universiteit Leiden 
http://www.law.leidenuniv.nliordstrafrechtencriminologie/medewerkers/leunipvander.html 



Politie Haaglanden 
Bureau Star Korpsdirectie 

Beleidsonderzoek in het korps 

Korpsvoorschrift 
Vastgesteld 	: 1 maart 2011 
Gepubliceerd 	: 10 mei 2011 
Portefeuillehouder 	: Chef Bureau Kwaliteit en innovatfe 

Inleiding 

Politie Haaglanden wordt met grote regelmaat om medewerking gevraagd biJ (wetenschappelijk) 

beleidsonderzoek. Dat onderzoek is in drie categorieen in to delen. De eerste categorie betreft onderzoek 

waarblj medewerking van ons korps verlangd wordt van bijvoorbeeld een ministerie of inspectie (b.v. 

audits), Binnen de tweede categorie vallen externe onderzoeken door of vanwege onderzoeks- of 

onderwijsinstellingen zoals universItelten of Politic) & Wetenschap. Vanuit een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid bepaalt ons korps steeds zelfstandig of daaraan medewerking verleend kan warden 

(b,v, scriptie- of promotieonderzoek naar criminaliteit), De derde categorie betreft intern beleldsonderzoek 

in verband met de elgen bedrijfsvoering waarbij politle Haaglanden zelf opdrachtgever Is (b.v. MTO of 

VellIgheldsmonitor). De onderzoekers zlJn meestal externen, maar het kunnen ook Interne medewerkers 

van het korps zijn, waaronder ziJ die in het kader van hun studie scriptieonderzoek wensen uit te voeren 

blj de politie. 

Politie Haaglanden is van oordeel dat de uitvoering van onderzoek een aanzienlljke bijdrage kan leveren 

aan de veiligheidzorg in het algemeen en het politiewerk in het bijzonder. Daarnaast beschouwt het korpS 

het bieden van gelegenheid voor het doen van onderzoek ten behoeve van wetenschappelijke en 

studiedoeleinden als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij voorkeur client dergelijk onderzoek 

echter ook bij te dragen aan de poiltiele bedrijfsvoering en organlsatieontwikkeling. Voorwaarden voor het 

facIllteren van (extern) onderzoek zijn dat de door politle Haaglanden daarvoor opgestelde procedure 

zorgvuldig wordt gevolgd en dat de belasting van de bedrijfsvoering van het korps nlet onverantwoord 

groot is. Tegen deze achtergrond hanteert de korpsdirectie de volgende uitgangspunten, die niet van 

toepassing zijn op intern scriptieonderzoek in het kader van een studie aan de Politieacademie, zoals de 

Strategische, Operationele en Tactlsche Leergangen Leidinggevenden, tenziJ deze een substantiele 

inbreuk maken op de bedrijfsvoering van het korps (bijvoorbeeld een groot aantal enquetes). 

Besluit tot medewerking 

1. 	Beleldsonderzoek start niet voordat binnen het Overleg Korpsdirectie is ingeschat wat de 

belasting daarvan is op de bedriffsvoering van het korps, 

a. Voor onderzoek waarbij medewerking van politie Haaglanden wordt opgelegd, stelt het Overleg 

Korpsdirectie op basis van deze inschatting vast wanneer en hoe aan dat onderzoek kan worden 

meegewerkt, 

b. Voor onderzoek waarbij medewerking van politle Haaglanden wordt verzocht, stelt het Overleg 

Korpsdirectie op basis van deze inschatting vast of aan dat onderzoek kan worden meegewerkt. 

2 	De coOrdinatie en afstemmlng van het onderzoek Is de verantwoordelljkheld van de chefs 

Stafbureau Korpsdirectle (SKD) en Bureau Kwallteit en Innovatle (BKI). ZiJ bepalen ook of 

medewerking aan een extern onderzoek al dan niet aan de dIrectie moet worden voorgelegd. 

Voor onderzoeken met een geringe Impact zijn zij gemandateerd om instemming to verlenen. 

Korpsvoorschrift Belerdsonderzoek In het korps 
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NB. In het geval dat de bureaus SKD en BKI worden samengevoegd zal een van de chefs met de 

cobrdinatie van de voorberelding van beleidsonderzoek belast worden en het aanspreekpunt 

voor de korpsdirectie zijn. 

3 	Chef Analyse & Research (SKD) en chef Bureau kwalltelt en Innovatie (BKI) zijn belast met de 

voorbereiding van de besluitvorming over het onderzoek door het Overleg Korpsdirectle inzake 

respectievelijk veiligheidsvraagstukken (SKD) en organlsatievraagstukken (BKI). Zij (of een 

daartoe aangewezen medewerker) voeren met de betrokken onderzoeker(s) overleg over het 

onderzoeksvoorstel en onderzoeksopzet. 

4 	In geval een onderzoek uitsluitend of grotendeels plaatsvindt bij een bepaald onderdeel van het 

korps (bureau, team) is voorwaarde voor toestemming van het Overleg Korpsdirectie dat bij de 

betreffende bureauchef draagvlak bestaat voor het onderzoek. Daarblj wordt als een meerwaarde 

van het onderzoek gezien wanneer daarin nuttige, maar vooral ook realistische aanbevelingen 

worden geformuleerd. 

Informeren ondernemingsraad 

5 	In geval de bedriffsvoering door het onderzoek meer dan in geringe mate wordt belast door 

onderzoeksactiviteiten als het uitvoeren van interviews en/of van particIperende observaties 

wordt de ondernemingsraad door de korpschef geinformeerd. 

Toestemming College van procureurs-generaal 

	

6 	Inzage in informatle die in eerste instantie is verzameld ten behoeve van de opsporing en 

vervolging van strafbare felten (bijv. ult HKS en BVH), vindt ultsluitend pleats nadat het College 

van procureurs-generaal daarvoor namens de Minister van Justitie (circulaire van 16 februari 

1995, 482105/295) toestemming heeft verleend. 

	

7 	De opsporing en vervolging van verdachten mag onder geen beding worden geschaad, terwijI de 

privacy van betrokkenen moet zijn gewaarborgd. 

Geheimhoudingsverklaring en screening 

	

8 	Externe onderzoekers tekenen voordat zij aan de slag gaan, een geheimhoudingsverklaring met 

betrekking tot zaken met een vertrouwelijk karakter. Tevens zullen zij — als zij in contact kunnen 

komen met vertrouwelljke informatle - gescreend worden, 

Publicatie 

	

9 	In gevallen waarin medewerking van politie Haaglanden is opgelegd beslult de opdrachtgever 

(b.v, de minister) over de (wijze van) publicatie van de onderzoekresultaten. 

Als dat niet het geval Is zijn de resultaten In principe openbaar, maar mogen pas worden 

gepublIceerd als de privacy van de betrokkenen Is gewaarborgd en de korpsdirectie van de 

onderzoeksrapportage of het onderzoeksartikel heeft kennisgenomen. Uitzondering hierop vormt 

scriptieonderzoek dat Is in principe niet openbaar is. Met toestemming van de korpsdirectie kan 

hiervan worden afgeweken. 

	

10 	Ter voorberelding op publicatie ontvangt de functionaris die bij de voorberelding van de 

besluitvorming bij het onderzoek is betrokken een eindconcept van het onderzoeksrapport of — 

artikel, waarbij de gelegenheld wordt geboden om feitelijke onjulstheden to laten corrigeren. De 

onderzoekers stellen het eindrapport digitaal beschlkbaar aan deze functionaris. 

lOrpsvoorschrin Beleldsonderzook In het !corps 
	

2 van 3 



14. 	De directie beslist over mogelijke kennisname door de korpsbeheerder of het driehoeksoverleg, 

zowel voorafgaande aan de uitvoering van het onderzoek als achteraf over de resultaten van het 

onderzoek, 

'13 	Via Intranet zorgen SKD en BKI voor een overzicht van lopend en (recent) afgesloten 

ha .. eh Ic onderzoek. etens 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Beste 

vrijdag 27 september 2013 14:10 

RE: je verzoek om medewerking 

Dank voor je mail. Het rapport is inderdaad afgerond, het ligt nu voor aan de programmacommissie van Politie & 
Wetenschap. Daarna zal de redactieraad zich erover buigen en dan kan het rapport warden gepubliceerd. 

Zodra het rapport publicabel Is, zal ik je uiteraard een exemplaar van toezenden. Vanzelfsprekend krijgen alle 
personen die hun medewerking hebben verleend ook een exemplaar. 

Groet, 

a 

111. 
Verzonden: vrijdag 27 september 2013 12:17 
To: 
Onderwerp: RE: je verzoek om medewerking 

Bested 

Dit voorjaar heb je in verband met een onderzoek naar de doorwerking van juridische ontwikkelingen voor de 
opsporing in Den Haag Henk van Essen en Nicole Bogers geinterviewd. 
Sibndsdien heb ik niets meer van je gehoord. 
Het onderzoek zou volgens de planning in juli 2013 worden afgerond. 
Hoe staat het met het boek? Wat is de titel geworden? Wanneer (en bij welke uitgever) wordt de publicatie verwacht? 

lk hoor het graag, 

Vriendelijke groet, 

	  Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is 
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de 
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht to lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informatie in 
dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn 
en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een 
verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u 
bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te 
informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

donderdag 7 maart 2013 09:52 

R2' verzoek om medewerking 

Geen probleem, dank. 

Groet, 

From: 	 [manta: 
Sent: donderdag 7 nnaart 2013 9:49 
To: 
Stabject: RE: je verzoek om medewerking 

desteM 

We hebben een probleem met outlook, vandaar dat mijn eerdere mail niet is aangekomen. 

De secretaresse van Henk van Essen i  
De secretaresse van Nicole Bogers is 

Vriendelijke groet, 

Van: 
Verzonden: woensdag 6 maart 2013 11:26 
Aan: 
Onderwerp: RE: je verzoek om medewerking 

)Beste 

Dank voor ]e telefoontje gisteren. Zou je voor mij nog op de mail kunnen zetten hoe ik het secretariaat zou kunnen 
bereiken. 

Nogmaals erg veel dank voor de organisatie van deze interviews, helpt ons echt enorm. 

Groet, 

From: 
Sent: woensdag 27 februari 2013 9:52 
To: 
Subject: RE: je verzoek om medewerking 

Best.. 

Nee, dear heb ik helaas nog geen zicht op. Deze week zijn ze op vakantie; vorige week hadden ze een te voile 
agenda om dit te kunnen bespreken met ze. 
Volgende week hoop ik meer te weten. 
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Groet, 

Van: 	 mailto 
Verzonden: dinsdag 26 februari 2013 10:43 
Aan: 
Onderwerp: RE: je verzoek om medewerking 

Beste 

Naar aanleiding van ons telefoongesprek, vroeg ik mij af of je al enig zicht op wanneer wij de interviews bij jullie 
zouden kunnen afnemen? 

lk hoor het graag. 

Groet, 

,CX■ 

Iri 111 

From: 	 [mailto 
Sent donderdag 31 januari 2013 10:17 
To: 
Cc: 
Subject: RE: je verzoek om medewerking 

Bestel. 

Vanwege drukte ben ik pas volgende week in de gelegenheid de inhoud van je mail te lezen en je te antwoorden, 

Vriendelijke groet, 

Van:1111.111MIE a Ito 
)9e, erzonden: dinsdag 29 januari 2013 10:35 

kan: 
CC: 
Onderwerp: RE: je verzoek om medewerking 

Beste 

Inmiddels zijn we druk bezig met het plannen en afnemen van interviews bij verschillende 
korpseniregio's. Bijgevoegd tref je het uitgewerkte (conceptjonderzoek aan. Graag hoor ik van je met welke 
personen (liefst op operationeelbitvoerend vial() een interview kan worden afgenomen en of Henk van Essen daar 
ooktmabenoid1s'Oa|ntonvievvmzuUenvveahgenumen600 	 LVVeUichtiyhethandi8omtookomsDge 
afspraken met haarverder af te stemmen, 

Groet en alvast dank, 

off 

[mailto 
Sent: donderdag 29 november 2012 14:48 
To: 
Subject: RE: je verzoek om medewerking 
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Beste 

Interessant onderwerp. Moeilijk bij te benen ook met al snelle ontwikkelingen op dit vlak. 
Het voorstel in van mei 2010. 
1k neem aan dat het uitgewerkte onderzoek de theoretische beantwoording geeft. 
lk wacht het of en neem dan je verzoek verder in behandeling. 

Vriendelijke groet, 

Van: 
	

mailto 
Verzonden: dinsdag 27 november 2012 13:28 
Aan: 
Onderwerp: RE: je verzoek om medewerking 

Beste 

,Excuus voor de late reactie. Allereerst dank voor jullie initiele bereidwilligheid. Op dit moment benaderen wij ook 
Indere korpsen en werken het onderzoek nader silt. Bijgevoegd tref je de onderzoeksopzet aan. Graag zouden wij in 
het nieuwe jaar de interviews afnemen. 

Als de uitwerking van het onderzoek (zonder inbedding interviews) is afgerond, stuur ik je die toe. Dan kunnen we 
ook bezlen welke personen hieraan vanuit jullie organisatie een nuttige bijdrage aan kunnen leveren. 

Nogmaals dank voor bereidwilligheid. 

Groeten, 

From: 	 mailto 
Sent: dinsdag 30 oktober 2012 15:07 
To: 
Subject: je verzoek om medewerking 

Beste 

Korpschef Henk van Essen, zelf jurist, is niet ongenegen om mee te doen aan het onderzoek Politie & Recht. 

Omdat wij veel verzoeken krijgen van universiteiten am medewerking aan hun onderzoek heeft politie Haaglanden 
hiervoor een procedure (bijgevoegd). 
Onder meer betekent dat dat ik graag van te voren de onderzoeksopzet zie. Zou je me die kunnen mailen? 

In je verzoek vraag je concreet om een Interview met de korpschef plus drie andere personen. Welke drie andere 
functies heb je op het oog? 

Waarover wil je de korpschef interviewen? Over alle twaalf juridische ontwikkelingen die in de brief genoemd worden? 
En de anderen? 

Jullie hebben de genoemde juridische ontwikkelingen al beschreven. Zouden wij die beschrijving kunnen krijgen? 

lk hoor graag van je. 

Vriendelijke groet, 



Telefoon 
Postadres 	:us  111.W 2501 CG Den. Haag 
Bezoekadres 	Parnlaan 35 2685 BG Den Haag 
Doorkiesnummer 
Mobtele telefoon : 
E-mail 

	  Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit emailbericht (en bijlagen) is 
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de 
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht to lezen. 
Gebruik door anderen dan geadresseerd is verboden. De 
informatie in dit emailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van 
aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en 
of een verschoningsrecht vallen. 
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Van: 
Verzonden: dinsdag 13 augustus 2013 12:56 
Aan: 

one 
Wir CC: 

Onderwerp: RE: Deelname focusgroepen 

Van: 
Verzonden: 	 dinsdag 13 augustus 201314:30 
Aan: 

CC: 	 E1161111111111111111111.11== 
Onderwerp: 	 B9-regeling onderzoek 
Bijiagen: 	 Vooronderzoek oneigenlijk gebruik B9-regeling (onderzoeksvoorstel).pdf 

Beste mensen, 

Heb Joanne vd Leun gesproken en ben weer heel wat wijzer geworden. 
In de bijlage vinden jullie het onderzoeksvoorstel zoals dat destijds is geoffreerd aan het WODC. Het geeft een breder 
beeld van de bedoeling en reikwijdte van het onderzoek. 
De tijdsplanning erin kiopt niet meer. De verwachte oplevering van het conceptrapport staat nu voor oktober 2013. 

ilk Het onderzoek wordt door Regioplan i.s.m. univ. Leiden uitgevoerd. Regioplan heeft de casussen geselecteerd. In 
3ecr )en Haag hebben ze de dossiers ingezien bij het OM, en daarvoor ook toestemming gekregen van de minister. In 

andere regio's is de politie daarvoor benaderd. 

Onze eenheid 	 want hem kende Joanne al) is alleen benaderd voor deelname aan de 
focusgroep. Dat wordt interessant, want gaat om interpretaties vanuit verschillende gezichtspunten en expertise. 

ik heb Joanne ook jouw contactgegevens gemaild, want het lijkt me (en haar) dat jouw expertise daar een mode 
aanvulling op zal zijn. Ze gaat contact met je opnemen. 

Hartelijke groat, 

Beste allemaal, 

Dank voor jullie informatie. Voorallillvoor het zoekwerk. 
Blijkbaar gaat het al om specifieke strafdosslers. Dus art 9110 WPG. 
Mogelijk hebben de onderzoekers zeif een toestemmingsbrief hiervoor van de minister gekregen. 
(I.t.t. PAG stuurt de jur dienst van het ministerie niet netjes een kopie van dergelijke brieven naar de eenheid.) 
ik spreek Joanne van der Leun later daze week (over een ander onderwerp) en zal het even bij haar checken. 

ariletijke groat, 

Van: 
Verzonden: maandag 12 augustus 2013 10:15 
Aan: 
CC: 



Van: 	[Haaglanden] 
Verzonden: maandag 12 augustus 2013 10:05 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: Deelname focusgroepen 

Onderwerp: FW: Deelname focusgroepen 

Hol 

In aanvulling op mijn vorige mail: het blijkt dat 	ook meedoet aan het onderzoek, zie hieronder. 

Gr. 

Van: 
Verzonden: vrijdag 26 juli 2013 15:58 
Aan: 

'17;C: Secretariaat van Bureau Vreemde ingenpolitie Haaglanden 
inderwerp: RE: Deelname focusgroepen 

Beste 

Graag wil ik een bedrage leveren aan een focusonderzoek inzake het oneigenlijk gebruik van de B9 regeling ( nu B8 
genoemd ). 
lk heb het alvast gereserveerd in mijn agenda en ontvang graag toegesneden en relevante informatie 
Met vriendelijke groet, 

Bureauchef 

Politic: I Den Haag I Vreemdelingenpolitie 
Stadhoudersplantsoen 24, 2517 JL Den Haag 
Postbus 264, 2501 CG Den Haag 

MM. 

Van: 	 [mailto 
Verzonden: woensdag 24 Jul' 2013 16:49 
Aan: 
Onderwerp: Deelname focusgroepen 

Geachte meneer 

Mijn naam is 	 . Ik ben onderzoeksassistent aan de universiteit Leiden en mail u namens 
professor J.P. van der Leun. 

In opdracht van het WODC voeren wij een onderzoek uit naar mogelijke indicatoren die oneigenlijk gebruik 
van de B9 regeling doen vermoeden. Dit onderzoek is een verdiepingsonderzoek op eerdere geselecteerde 
casussen. Vanuit het veld komen er signalen naar voren dat slachtoffers van mensenhandel zich voordoen 
als slachtoffer maar dit niet altijd zijn. Om mogelijke indicatoren op te sporen maken wij gebruik van 
focusgroepen om uitgebreide on diepgaande informatie to verwerven. Deze methode is erg effectief om 
voorlopige resultaten to interpreteren. Om verschillende kanten van de problematiek te belichten delen wij 
organisatie op in twee groepen. Een groep die het perspectief van het slachtoffer vertegenwoordigt en een 
groep die het perspectief van de opsporing vertegenwoordigt. 

Graag willen wij u vragen om het perspectief vanuit de opsporing to vertegenwoordigen. 
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Wij zijn erg benieuwd naar uw visie en stellen u bijdrage zeer op prijs. 

Graag Doren wij van u of u wilt deelnemen aan dit onderzoek wat zal plaatsvinden op woensdag 11 
september van 15.00 tot 17.00. 

Met vriendelijke groet, 
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Van: 

Verzonden: 	 dinsdag 13 augustus 2013 13:57 
Aan: 	 'Leun, J.P. van der' 
Onderwerp: 	 B8-regeling 

Baste Joanne, 

Van Commerciale Zeden kun le het best contact opnemen met 	 , hoofd van de unit, 
Zijn contactgegevens zijn : 

Met vriendelijke groet, 

Senior adviseur 

Politie I Den Haag, Staf 

Burgemeester Patijniaan 35, 258513G Den Haag 
Postbus 264, 2501 CG Den Haag ams  
Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Leun, J.P. van der 4p.vanderieun@law.leidenuniv.ni> 
dinsdag 13 augustus 2013 13:55 

B9 onderzoeksofferte 
2307_onderzoeksvoorstel zonder begroting.pdf 

Beste 
Goed dat je even beide, enders zakken dingen toch weer weg misschien. Hier alvast zoals beloofd de wodc offerte. 

Het tijdspad kiopt al niet meer, dat komt doordat de toestemmingen lang op zich lieten wachten. 
Mocht je er nog vragen over hebben hoor ik het wel. Contactpersoon bij Regioplan is Jeanine Klaver. 

Hartelijke groet, Joanne 
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Van: 
Verzonden: woensdag 11 februari 2015 15:00 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: proefschrift over slachtoffers van criminaliteit en hun interactie met de politie 
Hoi 	zie bijgaand verzoek. Behoeft enige snelheid ivm (het belang van) de relatie die we als eenheid met 
Joanne 
Cc.Momdat 	en Joanne elkaar kennen en eerder contact hebben gehad (wellicht ihkv voorloper van dit 
onder—zCek). 
gr 

	Original Message 
From: Leun, J.P. van der rj.p.vanderleun@law.leidenuniv.nl] 
Sent: Wednesday, February 11, 2015 02:39 PM W. Europe Standard Time 
To: Musscher, P. van (Paul) 
Subject: ben ik weer:-) 

Beste Paul, 

Alles goed dear in Den Haag? lk heb niet het idee dat er al rustige tijden zljn aangebroken!? 
De denktank is aiweer lang niet bij elkaar geweest, hopelijk gaat dat weer eens lukken. Het lukte me helaas niet am 
op jullie nieuwjaarsreceptie te komen. 

Het onderzoek waar ik je eerder over benaderde gaat niet door omdat P&W het niet heeft gefinancierd. lk heb wel 
weer een ander verzoek. 

Een promovenda van mij (Nathaile Koster) schrijft een proefschrift over slachtoffers van criminaliteit en hun 
interactie met de politie na het misdrijf. Ze heeft in het verleden alle medewerking gehad vanuit Hollands Midden 
( Via 	 I waardoor zij 2500 slachtoffers beef benaderd voor ene telefonisch interview. Dat is allemaal 
heel goed gegaan en ze is al een heel eind, maar nu willen we graag dat ze dit onderzoek aanvult met 30 –40 face-
to-face Interviews met slachtoffers m beter te begrijpen wat slachtoffers wel en niet waarderen in het contact met 
de politie. We hopen dat het daarmee ook nuttiger wordt voor de politie omdat het enders bij tamelijk abstracte 
bevIndingen blIJft. 

Mijn vraag aan jou is: denk je dat we nog een keer toestemming zouden kunnen krljgen dat de politie ns namen en 
delictcodes doorgeeft zodat zij mensen kan benaderen en interviewen als die mensen dat goed vinden? 

We hebben de rnankracht en middelen voor het onderzoek en de interviews kunnen op de uni worden gehouden. 
Wear het am gaat is de toegang, Iiefst weer in het gebied dat voorheen Hollands Midden was. 

lk hoor graag of het eventueel te proberen is. 
Hartelijke groet, Joanne 

Prof. dr J.P. van der Leun 
instituut veer Strafrecht & Criminologie, afdeling Criminologie 
Universiteit Leiden 
http://www.law.leidenuniv.ni/ordstrafrechtencriminologie/medewerkers/leunlovander.html 
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Van: Koster, N.N. [n.n.koster@law.leidenuniv.nl] 
Verzonden: maandag 23 februari 2015 10:02 
Aan: 
Onderwerp: RE: Onderzoeksvoorstel Kwalitatieve studie naar slachtofferervarignen 
met de politie 
Hoi 
Prima, ik wacht het besluit met veel belangstelling af. 
In leder geval alvast veel dank voor alle inspanningen die u genomen heeft. 
Groet, Nathalie 

From:MEMO imailtc=111111111111111.] 
Sent: maandag 23 februari 2015 8:38 
To: Koster, N.N. 
Subject: RE: Onderzoeksvoorstel Kwalitatieve studie naar slachtofferervarignen met de politie 
Hallo Nathalie, 
Wanneer ik bericht heb van de leiding, kom ik weer op de lijn. De opmerkingen die we hadden als 
adviesgroep hebben naar verwachting geen invloed op het besluit dat genomen moet worden zodat een 
verdere uitleg ook niet nodig is. 
Groetjes, 

Van: Koster, N.N. [mailto:n.n.kosteralaw.leklenuniv.nl] 
Verzonden: vrijdag 20 februari 2015 11:34 
Aan: 
Onderwerp: RE: Onderzoeksvoorstel Kwalitatieve studfe naar slachtofferervarignen met de politie 
Hoi 
Wat een fijn bericht, bedankt! 
De opmerkingen die geplaatst zijn, zou ik daar al op kunnen reageren, zodat de leiding daarover meer 
informatie heeft? 
lk kijk in leder geval uit naar de beslissing van de leiding. 
Alvast fijn weekend, 
Hartelijke groet, Nathalie 

From: 	 [mailto 
Sent: vrijdag 20 februari 2015 11:26 
To: Koster, N.N. 
Subject: RE: Onderzoeksvoorstel Kwalitatieve studie naar slachtofferervarignen met de politie 
Hallo Nathalie, 
De onderzoeksopzet is afgelopen dinsdag besproken in de Adviesgroep. Deze heeft positief geadviseerd 
onder vermelding van een aantal opmerkingen. Het advies ligt nu biJ de leiding. Zo gauw de leiding een 
besluit heeft genomen, kom ik weer op deign! 
Fijn weekend, groetjes, 

Van: Koster, N.N. imailto:n.n.koster@lamleidenuniv.nl] 
Verzonden: maandag 16 februari 2015 08:36 
Aan: 
Onderwerp: Onderzoeksvoorstel Kwalitatleve studie naar slachtofferervarignen met de politie 
Urgentie: Hoog 
Beste 
Zoals afgesproken zend ik LI hierbij als bijlage het onderzoeksvoorstel 'Kwalitatieve stuck naar 
slachtofferervaringen met de politie' ter bespreking tijdens het overleg van morgen. Daar zal ik het 
onderzoeksvoorstel ook kart presenteren en eventuele vragen beantwoorden. 
Daarnaast heb ik opgezocht wat bij mij bekend is over het antecedentenonderzoek dat destijds voor mij is 
uitgevoerd (zie mailwisseling hieronder). In de bijlage vindt u eveneens de geheimhoudingsverklaring die ik 
destijds heb ondertekend in het leader van een eerdere dataverzameling voor mijn promotieonderzoek. Deze 
originele documenten zal ik morgen meenemen. 
Mocht u op dit moment nog aanvullende documenten van mij veriangen, dan hoor ik dat graag. 
Hartelijke groet, 
Nathalie Koster 
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From: 	 f mailto 
Sent: maandag 7 mei 2012 10:42 
To: Koster, N.N. 
Cc: 
Subject: FW: stageovereenkomst Nathalie Koster 
Importance: High 
Hallo Nathalie, 
Het antecedentenonderzoek heeft zoa Is je al verwachte geresulteerd in Geen Bezwaar, dus eea kan nu 
verder afgerond worden. Wil jij onderstaande gegevens (zie rode tekst) verder aanvullen? Deels heb ik het al 
gedaan. 
ik zal dadelijk met een aparte mail de eerste lijst near je toe sturen. 
Maarten, ik heb jou gecc-t omdat onderstaande gegevens ook voor de andere stagiairs moeten warden 
ingevuld. Het gaat dan om de stageperiode en hoeveel uur per week. De rest is hetzelfde als voor Nathalie. 
Groeten, 
Beleldsadviseur 
Politle Hollands Midden I Diensi Besturingsondersteuning I Afdeling Beleid 
T: 

Van: 
Verzonden: vrijdag 4 mei 2012 14:30 
Aan: 
Onderwerp: stageovereenkomst Nathalie Koster 
Urgentie: Hoog 
Hoi 
lk he 	ildels het antecedentenonderzoek van Nathalie Koster retour, Geen Bezwaar. 
Nu kan de stageovereenkomst opgemaakt worden, maar ik heb nog wet extra informatie nodig. 
Kan jij deze mij aanleveren? 
Vender moot de stageovereenkomst ondertekend warden door, de contactpersoon van de universiteit 
en de stagiair zelf. 
Dank je, 
Groeres, 

PM Ors not 	00 
Polities Hollands Midden 
1111.111.1 aanwezig maandag, dinsdag en vrijdag 
Studie: Leiden University / Faculty of Law / Institute for Criminal Law and Criminology 
Onderzoek verrichten bij organisatieonderdeel D3 / DBO Beleid tbv gehele regio 
Stageperiode 1 mei 2012 t/m ? 
Hoeveel uur per week: 36? 
Hoeveel dagen per week aanwezig: Stagiair heeft geen werkplek binnen het korps maar werkt 
volledig vanuit universiteit dan wel vanuit huis, 
Opvang en introductie vindt plaats (heeft plaatsgevonden) op 1 mei 2012? Klopt. 
Stagebegeleider vanuit HM 	 Formed 	 feitelijk 
Studiebegeleider en/of contactpersoon vanuit de universiteit? Zie hieronder: 

Leiden University 
Faculty of Law 
Institute for Criminal Law and Criminology 
Room B1.34 
P.O. Box 9520 
2300 RA Leiden 
Phone: 

	  Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit emailbericht (en bijlagen) is 
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de 
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht to lezen. 
Gebruik door anderen dan geadresseerd is verboden. De 
informatie in dit emailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van 
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aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en 
of een verschoningsrecht vallen. 

	 Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik 
van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk 
te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 

	 Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik 
van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk 
te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 
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Van: 
Verzonden: maandag 23 februari 2015 12:11 
Aan: 'Koster, N.N.' 
Onderwerp: Besluit eenheidsleiding onderzoek naar slachtofferschap 
Hallo Nathalie, 

De eenheidsleiding heeft het advies van de Adviesgroep gevolgd. Dit betekent het volgende: 

De Adviesgroep adviseert positief La.v, het onderzoek van Nathalie Koster onder vermelding van de 
volgende opmerkingen: 

Opmerkingen Adviesgroep: 
De onderzoeker stelt de brief op en Iaat deze door de Politie lezen. 
De brief wordt door de Politie verstuurd en het antwoord komt weer bij de Politie binnen. 
De benodigde gegevens worden via BICC geregeld en de brieven via BICC verstuurd. 
De Politie verwacht een Nederlandstalig rapport. 
Deze verdiepingsslag vindt pleats onder de voorwaarden (inclusief screening) van het 
oorspronkelijke onderzoek dat in 2012 plaatsvond in voormalig Hollands Midden.. 
Tip voor onderzoeker: interviews houden op de Universiteit Leiden werkt drempelverhogend. 
Tip voor de onderzoeker: Noot 7 op biz. 2: Eenheid Hollands Midden moet eenheid Den Haag 

zij 

Je kunt de brief dus gaan samenstellen en ik zal contact leggen met de afdeling BICC om te vertellen wat de 
bedoeling is. Wanneer ik dat heb gedaan lijkt het mij het handigst dat jij contact opneemt met de medewerker 
BICC die hiervoor gaat zorgen zodat je precies kunt aangeven wat er nodlg is. 

Hierbij gaat het b.v. om vragen als: 

-30 slachtoffers die aangifte hebben gedaan en 30 slachtoffers van opsporingsonderzoeken die zijn afgerond 
benaderen? 
aantal gelijk verdeeld over de delictcodes of niet? 

-wat versta je onder "afronden van opsporingsonderzoek (pv ingestuurd of ook andere afdoening zoals 
sepot)? 

Donderdag of vrijdag zal ik proberen BICC te pakken te krijgeni 

Met vriendelijke groet, 

edewerker nderzoeksloket 
Politie 'Den Haag I SW 

Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag 
Postbus 264, 2501 CO Den Haag 

Werkdagen: maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend 
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Van: 
Verzonden: vrijdag 6 maart 2015 9:15 
Aan: 
Onderwerp: FW: Contactpersoon voor uitdraai onderzoek "kwalitatieve studie naar 
slachtofferervaringen met de politie" 
Hallo 

Onderstaande mail ook ter informatie voor jou. 

Voor straks prettig weekend, 

Groetjes, 

Van: Koster, N.N. [mailto:n,n.koster@law.leidenuniv.nl] 
Verzonden: woensdag 4 maart 2015 10:53 
Aan: 
Onderwerp: FW: Contactpersoon voor uitdraai onderzoek "kwalitatieve studie naar slachtofferervaringen 
met de politie" 

Hallo 

Zoals aangegeven gaan wij aan de slag met het opstellen van een brief voor de kwalitatieve studie naar 
slachtofferervaringen met de politie. Via deze weg Wilde ik je op de hoogste stellen van onze planning. 

De toestemmingsprocedure heeft echter tot onze vreugde minder tijd gevraagd dan verwacht (waarvoor 
nogmaals heel veel dank). Eind maart voig ik nog een specialistische cursus met betrekking tot interviewen 
van (kwetsbare) groepen mensen. 
Graag zou ik deze cursus volgen, voordat ik daadwerkelijk slachtoffers ga benaderen in het kader van het 
huidige onderzoek. 

Dit houdt in, dat onze planning is om in april (zodra de brief door jou is goedgekeurd) de specifieke opdracht 
door te geven aan de dataspecialist voor de uitdraai en slachtoffers aan de hand daarvan te benaderen. 

Groetjes, Nathalie 
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Van: 
Verzonden: donderdag 9 april 2015 12:23 
Aan: 'Koster, N.N.' 

Bijlagen: Concept brief Nathalie.pdf 
Hallo Nathalie, 

Hierbij stuur ik je de brief (concept) die ik straks wil sturen naar de slachtoffers (kenmerk en datum worden 
later ingevuld). Jouw brief en een retour enveloppe worden bijgevoegd. 

lk wil de brieven In blanco enveloppen versturen en in die enveloppen een retour enveloppe stoppen van 
jullie. De mensen kunnen dan per post of per e-mail naar jullie reageren (zit ik er niet tussen). 

Indien men contact met de Politie wil, dan kan men mij bellen op aangegeven telefoonnummer. 

Je schrijft dat men een week de tijd heeft om to reageren. Is dat niet Wat snel? 

Met vriendelijke groet, 

1•111111ter Onderzoeksloket 
Politie I Den Haag I Staf 

Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag 
Postbus 264, 2501 CG Den Haag 

Werkdagen: maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend 
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Politteprofessfe 

LITI E 
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Funetle Onderzoekscoordlnator 
Bezoekadres Burgemeester Painlaan 35 

2585 BG Den Haag 
Telefoon 

E.mall 

One kenmerk 

Uw kenmerk 

Datum 

Bljlage(n) 

Pagina 

1 

Ondorwerp Onderzoek slachtoffers en polltleoptreden 

Geachte heer/mevrouw, 

Bijgaand treft u een brief aan van Nathalie Koster. Zij Is een onderzoekster van de Universitelt Leiden, 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Nathalie doet onderzoek naar de tevredenheid van slachtoffers van 
criminalitelt met het politleopteden. U bent onlangs slachtoffer geworden van criminaliteit en wordt 
daarom door haar voor dlt onderzoek benaderd. Het gaat hier om onafhankelijk wetenschappelijk 
onderzoek, dat de Politie van.harte ondersteunt, 

De Politie heeft uw adresgegevens niet doorgegeven aan Nathalie, omdat dat niet is toegestaan. 
Indien u mee wilt werken aan dit onderzoek, verzoek ik u het meegestuurde toestemmingsformuller in 
to vullen, to ondertekenen en near hear op to sturen. U kunt ook uw toestemming verlenen door een 
e-mail to sturen near  n.n.koster@law.leidenuniv.nl. 

Vragen of informatie over het onderzoek kunt u richten aan Nathalie Koster. 
Voor overige vragen kunt u contact op nemen met ondergetekende 

Met vrIendelijke greet, 

Onderzoekscoordinator eenheld Den Haag 

« waanaarn en clienstbaar» 



OrganIsatleonderdeel Den Haag 
Slat 
Politieprofessie 

LIT1E 
Behandeld door 111 

Funotle Onderzoekscoordinator 
Bezoekadres Burgemeester Pa*lean 35 

2585 BG Den Haag 
Telefoon 

Snell 

Ons kenmerk Z15002245 
OW kenmerk 

Datum 26-09-2015 
BIllage(n) 

PagIna 

Onderwerp Onderzoek aangevers/slachtoffers en politleoptreden 

Geachte heerimevrouw, 

Bijgaand trait u een brief aan van Nathalie Koster. U heeft oniangs aangifte gedaan van criminaliteit 
en wordt daarom door hear voor dit onderzoek benaderd. Het gaat hier om onafhankelijk 
wetenschappelljk onderzoek, dat de Politie van harte ondersteunt, 

De Politie heeft uw adresgegevens niet doorgegeven aan Nathalie, omdat dat niet is toegestaan. 
Indian u mee wilt werken aan dit onderzoek, kunt u uw toestemming verlenen door Nathalie te beilen 
(071-5276113) of te mailen ( n.n.kosterMaw.leidenunlv.n1). 

Vragen of informatie over het onderzoek kunt u richten aan Nathalie Koster. 
Voor overige vragen kunt u contact op nemen met ondergetekende 

	
). 

Met vriendelike groet, 

Ond rzoekscoordinator eenheld Den Haag 

«mama-tarn en cllenstbaar» 



Universiteit Leiden Mw, N.N. Koster 
Universiteit Leiden 

Facultelt der Rechtsgeleerdheid 

Instituut Voor Strafrecht & Criminologle 
Kamer 61.32 

Antwoordnummer 9520 

2300 RA Leiden 
Telefoonnummer: 071- 527 61 13 

Email: n.n.koster@law.leidenunivAl  

Betreft: Verzoek tot deelname aan onderzoek: Slachtoffers en het politieoptreden 

Geachte heetimevrouw, 

Voir mensen die crIminaliteit meemaken is de politle van groot belang. Andersom get& dat 

ook. De Universiteit Leiden is In samenwerking met de polltie-eenhe1d Den Haag bezig met 
een onderzoek naar de tevredenheld van aangevers van criminailtelt met het politieoptreden. 

U ontvangt deze briefs  met het verzoek aan dit onderzoek deel te nemen. 

Medewerking rim he onderzoek houdt In dat ik met u wil spreken over het politieoptreden 
in uw zaak. Alleinformatre wordt anoniem verwerkt. Het Interview zal in overieg warden 
afgenomen op een rustige operihare locatie op een moment dat het u schikt (overdag of in 

de avond). 

A1le verzamelde informatie wordt ulterst zorgvuldig en vertrouwelijk behandeid. Deelname 

Aatl het-Onderzoek is .geheel vrijwillig en heeft geen gevolgen voor het verloop van tiw zaak. 

Om rnensen die aangifte heb,ben gedaan in de toekomst beter te kunnen ondersteunen, is 

uw-deelnaMeean ditlonderzoek van.groot being:WU stellen het clan ook bijZonder op prljs 
wa-nneermbereid berg orn medewerking te verianen. Indien u wilt meewerken, !cunt u mij 

bellen (071- 527 6113) of mallen (n.n,koster@law.leidenunlv.n1). 

Alvast bedankt, met VrIendelijke groet, 

Namens het onderzoeksteam, 

Mw. Nathalie Koster 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

maandag 11 april 2016 10:38 
'n,n.koster@law.leidenuniv.n1' 

Contac-tgegevens Projectleider Slachtofferzorg 

Hallo Nathalie, 

De Projectleider Slachtofferzorg van de eenheid Den Haag is IIIIMIII. lk heb met hem es proken over "ouw 
promotieonderzoek en hi' stelt contact met jou zeer op prijs. Je kunt iiiiir mail bereike 	 of 
telefonisch 	 . lk ga er vanuit dat jij contact opneemt met 	. 

Veel succes in Engelandl 

;10 e d ew e r ke r Onderzoeksloket 
Thlitie Den Haag I Staf 

Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag 
Postbus 264, 2501 CG Den Haag 

Werkdagen: maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend 

1 



pagina 1 van 2 

Van: Koster, N.N. [n.n.koster@law.leidenuniv.nl] 
Verzonden: zaterda 11 a ril 2015 15:30 
Aan: 
Onderwerp: FW: 

Bijiagen: Instemming voorwaarden en akkoord externen.doe 
1101 

lk heb de voorwaarden bekeken en daarin de voorwaarden waarvan ik denk dat ziJ van toepassing zijn, geel 
gemarkeerd. De voorwaarden op zichzelf lijken mij vanzelfsprekend en ik zie daarvan geen problemen voor 
de uitvoering van het onderzoek en de aanstelling van een onderzoeksassistent. 

De voorwaarden die ik niet heb gemarkeerd, gaan met name over gegevensverstrekking door de politie aan 
de onderzoekers. Dit is bij ons niet van toepassing, omdat wij niet direct documenten of digitale gegevens 
(zowel politiegegevens als persoonsgegevens) van de politie ontvangen. Vanuit de politie wordt de 
informatiebrief naar een specifieke groep slachtoffers verstuurd. Wij als onderzoekers zijn dan enkel op de 
hoogte hoeveel brieven worden verstuurd, niet aan wie de brieven worden verstuurd. Andersom zal de 
politie niet op de hoogte zijn van welke personen wel of niet deelnemen aan het onderzoek. 

Groet, Nathalie 

From: Koster, N.N. 
Sent: donderdag 9 april 2015 12:53 
To: 
Subject: RE: 

Hoi 

Dank voor je bericht, ik zal het verwerken in de informatiebrief. Een week om te reageren is inderdaad 
wellicht lets kort, ik zal hierover overleggen op de universiteit volgende week. 

Jouw idee over de retour enveloppen komt exact overeen met mijn idee. Wanneer de brieven helemaa I 
gereed zijn, kan ik de brieven en antwoordenveloppen langsbrengen. Ons idee is om de informatiebrief te 
printen met het logo van de Universiteit Leiden. 

Vanwege een week vakantie ben ik er nog niet aan toegekomen de voorwaarden voor een 
onderzoeksassistent grondig te lezen. Op het eerste gezicht leek het geen probleem te zijn, maar ik zal er 

maandag nog uitgebreider naar kijken. 

Veel dank in ieder geval voor alle inzet met betrekking tot dit onderzoekl 

Groet, Nathalie 

From: 	 mailto 
Sent: on er ag 9 apri 2015 12:23 
To: Koster, N.N. 
Subject: 

Hallo Nathalie, 

Hierbij stuur ik je de brief (concept) die ik straks wil sturen naar de slachtoffers (kenmerk en datum worden 
later ingevuld). Jouw brief en een retour enveloppe worden bijgevoegd. 

lk wil de brieven in blanco enveloppen versturen en in die enveloppen een retour enveloppe stoppen van 
jullie. De mensen kunnen dan per post of per e-mail near jullie reageren (zit ik er niet tussen). 

Indien men contact met de Politie wil, dan kan men mil bellen op aangegeven telefoonnummer. 
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Je schrijft dat men een week de tijd heeft om te reageren. Is dat niet wat snel? 

Met vriendelijke groet, 

Medewerker nderzoeksloket 
Politie I Den Haag I Staf 

Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag 
Postbus 264, 2501 CG Den Haag 
M 

Werkdagen: maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagoohtend 

	 Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik 
van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk 
te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 
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Van: Koster, N.N. [n.n.koster@law.leidenuniv.nl] 
Verzonden: dinsdag 14 april 2015 10:30 
Aan: 
Onderwerp: RE: Voorwaarden onderzoek 

Bijlagen: S42BW-215041410000.pdf 
Hoi 
Dank voor het aanpassen. Als bijiage verstuur ik je het getekende document. 
Groet, Nathalie 

From: 	 [mato 
Sent: dinsdag 14 april 2015 9:58 
To: Koster, N.N. 
Subject: Voorwaarden onderzoek 
Hallo Nathalie, 
De voorwaarden heb ik ook bekeken en het document aangepast. Er is geen verschil van inzicht hierover. 
Wanneer je je kunt vinden in bijgaand exemplaar, wit je die dan tekenen en naar mij opsturen (kan gescand) 
Groetjes, 

Van: Koster, N.N. Imailto:n.n.koster@law.leidenuniv.nl] 
Verzonden: zaterdag 11 april 2015 15:30 
Aan 
Onderwerp: my: 
Hoi 
lk heb de voorwaarden bekeken en daarin de voorwaarden waarvan ik denk dat zij van toepassing zijn, geel 
gemarkeerd. De voorwaarden op zichzelf lijken mij vanzelfsprekend en ik zie daarvan geen problemen voor 
de uitvoering van het onderzoek en de aanstelling van een onderzoeksassistent. 
De voorwaarden die ik niet heb gemarkeerd, gaan met name over gegevensverstrekking door de politie aan 
de onderzoekers. Dit is bij ons niet van toepassing, omdat wij niet direct documenten of digitate gegevens 
(zowel politiegegevens als persoonsgegevens) van de politie ontvangen. Vanuit de politie wordt de 
informatiebrief naar een specifieke groep slachtoffers verstuurd. Wij als onderzoekers zijn dan enkel op de 
hoogte hoeveel brieven warden verstuurd, niet aan wie de brieven warden verstuurd. Andersom zal de 
politie niet op de hoogte zijn van welke personen wet of niet deelnemen aan het onderzoek. 
Groet, Nathalie 

From: Koster, N.N. 
Sent: donderdag 9 april 2015 12:53 
To: 
Subject: RE: 
Hoi 
Dank voor je bericht, ik zal het verwerken in de informatiebrief. MI week om te reageren is inderdaad 
wellicht lets kart, ik zal hierover overleggen op de universiteit volgende week. 
Jouw idee over de retour enveloppen komt exact overeen met mijn idee. Wanneer de brieven helemaa I 
gereed zijn, kan ik de brieven en antwoordenveloppen Iangsbrengen. Ons idee is om de informatiebrief te 
printen met het logo van de Universiteit Leiden. 
Vanwege een week vakantie ben ik er nog niet aan toegekomen de voorwaarden voor een 
onderzoeksassistent grondig te lezen. Op het eerste gezicht leek het geen probleem te zijn, maar ik zal er 
maandag nog ultgebreider naar kijken. 
Veel dank in leder geval voor alle inzet met betrekking tot dit onderzoekl 
Groet, Nathalie 

From: 	 mallto: 
Sent: donderdag 9 april 2015 12:23 
To: Koster, N.N. 
Subject: 
Hallo Nathalie, 
Hierbij stuur ik je de brief (concept) die ik straks wil sturen naar de slachtoffers (kenmerk en datum warden 
later ingevuld). Jouw brief en een retour enveloppe worden bijgevoegd. 
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lkwil de brieven in blanco enveloppen versturen en in die enveloppen een retour enveloppe stoppen van 
jullie. De mensen kunnen dan per post of per e-mail near jullie reageren (zit ik er niet tussen). 
Indien men contact met de Politie wil, dan kan men mij bellen op aangegeven telefoonnummer. 
Je schrijft dat men een week de tijd heeft om te reageren. Is dat niet wat snel? 
Met vriendeli'ke greet, 

e ewer er nderzoeksloket 
Politie I Den Haag Staf 
Burgemeester PatijnIaan 35, 2585 BG Den Haag 
Postbus 264 2501 CG Den Haag 
M 

agen: maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend 

	 Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik 
van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onrniddellijk 
te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vemietigen. 

	 Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik 
van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk 
te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vemietigen. 
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Van: 
Verzonden: vrijda 17 a ril 2015 10:59 
Aan: 
Onderwerp: RE: Zoekopdracht voor onderzoek: Slachtoffers en het politieoptreden 

Bijiagen: Zoekopdracht voor onderzoek_ Slachtoffers en het politieoptreden 
dc31535c.xlsx 

Hallo 

Hierbij het eindresultaat van de zoekvraag. 

In het excel bestand zijn twee tabbladen aanwezig, 

• 1St°  tabblad bevat de incidenten obv MK klasse A20 en A30 

• 2de tabblad bevat de incidenten obv MK klasse 'F530';f550';7551' 

Op basis van de hoedanigheid komt de persoon tweemaal in het resultaat voor (een regel voor aangever en 
voor benadeelde). 

Zodoende kun je ook mijn werk controleren zodat de betrokken persoon zowel aangever als benadeelde is 
geweest. 

Mocht je vragen hebben dan hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groet, 

111,111.■ 
Politie I Den Haag I DRIO I BI&K 

Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag (kamer 2C36) 
M 
Weiilaira,4 DonderdaglEDIM 

Van: Koster, N.N. tmailto:n.n.koster@law,leidenuniv.nli 
Verzonden: donderdag 16 april 2015 13:35 
Aan: MCC Den Haag 
CC: 
Onderwerp: Zoekopdracht voor onderzoek: Slachtoffers en het politieoptreden 

Beste 

Dit e-mailadres heb ik doorgekregen van 	 m via deze weg de zoekopdracht uit to zetten 
zodat slachtoffers van criminaliteit benaderd kunnen worden in het kader van ons onderzoek: Slachtoffers 
en het politieoptreden. 

In het kader van dit onderzoek worden ten eerste 30 slachtoffers aangeschreven met het verzoek om deel to 
nemen aan onze studie. 
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Hier volgen de criteria waaraan zij moeten voldoen: 

Minder dan den week geleden aangifte gedaan (dus wanneer de opdracht vandaag zou worden 
uitgevoerd, aangiften gedaan na donderdag 9 april opvragen) 

Aangifte is gedaan in (voormalig) politieregio Hollands Midden 	gaf aan het mogelijk was 
hierop te zoeken, Indien dat niet mogelijk is, is dat niet problematisch) 

Aangifte is gedaan door het slachtoffer zeif (dus niet door iemand anders, namens het slachtoffer) 
Slachtoffer is meerderjarig 
15 aangiften met delictcodes A20 (Inbraak waning) of A30 (Diefstal in/uit waning — geen break) 
15 aangiften met delictcodes F530 (Bedreiging), F550 (Eenvoudige mishandeling) of F551 (Zware 

mishandeling) 

Indien meer dan 30 slachtoffers aangifte hebben gedaan (wat ik wel verwacht) dan zou ik je willen vragen 
om de volgende selectiemethode te gebruiken. 

Stel er zijn 90 slachtoffers die aangifte hebben gedaan van een delict met delictcode A20 of A30 (en voldoen 
aan de overige criteria). Slechts 15 van hen dienen te warden geselecteerd voor ons onderzoek. 
Het totaal aantal (90) wordt gedeeld door het gewenste aantal (15) = 90/15 = 6. leder zesde slachtoffer kan 
vervolgens worden aangeschreven. 
Zoa Is uit dit voorbeeld blijkt, lijkt mij het eenvoudigst wanneer 2 separate zoekopdrachten worden 
uitgevoerd: 

1. Slachtoffers van vermogenscriminaliteit —delictcodes A20 en A30 —selectie van 15 personen. 
2. Slachtoffers van geweldsmisdrijven — delictcodes F530, F550 en F551) — selectie van 15 personen. 
In totaal worden dan 30 personen aangeschreven. 

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat gegevens van slachtoffers direct aan mij verstrekt worden. 
Wanneer de selectie gemaakt is, kan dit an.. warden doorgegeven. Zij zorgt er vervolgens voor dat 
deze mensen worden aangeschreven. 
Wel zou ik je willen vragen om het totaal aantal slachtoffers dat aangifte heeft gedaan binnen de criteria (in 
het voorbeeld 90) aan mij door te geven, zodat ik dit kan verwerken in de methoden sectie van ons 
onderzoek. 

lk zal nog vragen om een tweede zoekopdracht, maar ik kan nu nog niet goed inschatten wanneer dat zal 
plaats vinden. Dat is namelijk afhankelijk van het verloop van ons onderzoek. lk zal het echter tijdig 
aangeven wanneer ik daar meer zicht op heb. 

lk hoop dat ik voldoende duidelijk heb kunnen aangeven waar wij naar op zoek zijn, mocht dat niet het geval 
zijn, laat het mij dan gerust weten. 
Eventueel zou je mij oak telefonisch kunnen bereiken op: 071 527 6113. 

Hartelijke groet, 

Nathalle Koster 

N.N. (Nathalie) Koster MSc I PhD student / promovenda I Leiden Law School / Facuiteit der Rechtsgeleerdheld I Leiden University / 
Universiteit Leiden I Steenschuur 25 2311 ES Leiden, the Netherlands I (4-31) (0)71 527 6113 I 
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Van: Koster, N.N. [n.n.koster@law.leidenuniv.nl] 
Verzonden: yr-n:1a 5 juni 2015 11:55 
Aan: 
onderwerp: 	: 

Dat is prima! Dan zie ik je dan bij de starbucks (waar je de vorige keer op me 
stond te wachten). 
Tot dan! 

Groetjes, Nathalie 

0 
From: 	 [mailto: 
Sent: vrij ag 	Muni 	:54 
To: Koster, N.N. 
subject: RE: 

Hallo Nathalie, 

voor mij is het het handigst om op het station af te spreken omdat ik met de 
trein kom. Zullen we op dezelfde plek afspreken als de vorige keer om 09.00 uur? 

Groetjes, 

	oorspronkelijk bericht 	 
Van: Koster, N.N. [mailto:n.n.koster@law.leidenuniv.nl] 
Verzonden: vri'da 5 'uni 2015 10:58 
Aan: 
onderwerp: : 

Hoi 

Dank voor de snelle reactie! Het zou heel fijn zijn als wij even kunnen 
overleggen. Dinsdagochtend is prima, vind je het handig om weer op het station 
af te spreken of kom je liever naar het KOG (steenschuur 25)? 

Groetjes, Nathalie 

	0 
From: 	 [mailto 
sent: vrlj ag 	juni 	:39 
To: Koster, N.N. 
Subject: RE: 

Hallo Nathalie, 

Ik was mij er niet van bewust dat er een actie van mij werd verwacht. Ik denk 
dat het handig is om even te overleggen.Ik zal bij ons intern ook even moeten 
overleggen omdat de gevraagde inspanning groter is dan oorspronkelijk 
afgesproken. Ik moet dan precies weten wat er nog van ons wordt verlangd. 
volgende week kan ik 's ochtends (dinsdag, donderdag, vrijdag)wel naar Leiden 
komen dus zeg het maar! 

Groetjes, 

	oorspronkelijk bericht 	 
Van: Koster, N.N. [mailto:n.n.koster@law.leidenuniv.nl] 
Verzonden: donderda 4 juni 2015 09:33 
Aan: 
Onderwe p: 	: 

Hoi 

Een aantal weken geleden heb ik je onderstaand bericht gestuurd, maar volgens 
mij heb ik no geen reactie ontvangen. 
We willen sowieso graag een herinneringsbrief en, indien mogelijk, de 
informatiebrief aan een grotere groep personen sturen. 
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Ik hoor graag van je, 

Groetjes, Nathalie 

	Original Message 	 
From: Koster, N.N. 
sent: woensdag 13 mei 2015 16:48 
To: ' 
subje!!!1,111111111111111  

Hoi 

vanochtend heb ik met gesproken over het vervolg van de 
dataverzameling, waarbil we All!!!!!!lopties besproken hebben: 
- een oproep door mij via facebook en Linkedin 
- de sneeuwbal-methode door slachtoffers die zich bereid hebben getoond, te 
vragen of zij slachtoffers kennen die mogelijk geInteresseerd zijn in deelname 
aan het onderzoek 
- het versturen van een herinneringsbrief zoals jij zelf ook aangaf 
- het versturen van de uitnodigingsbrief aan meer slachtoffers. Nu hebben we de 
brief aan 30 personen verstuurd, waarvan 2 personen hebben aangegeven deel te 
willen nemen. indien we dat zouden omrekenen naar ons gewenste aantal van 20 
personen die recent aangifte hebben gedaan, zouden 300 personen aangeschreven 
moeten worden. 

misschien kunnen we het hier volgende week telefonisch over hebben of zou ik 
langs kunnen komen. In ieder geval nogmaals bedankt voor het meedenken, en voor 
nu wens ik je een fijn lang weekend. 

oroetjes, Nathalie 

	0 
From: 	 [mailto 
Sent: ins ag 	mei 	:52 
To: Koster, N.N. 
Subject: RE: 

Hallo Nathalie, 

Vanaf volgende week ben ik weer op werk aanwezig. 

Met betrekking totje vraag, misschien is het een optie om de slachtoffers die 
niet gereageerd hebben alsnog een kort briefje te sturen waarin we ze nogmaals 
vragen om via de mail contact op te nemen met jullie. 
misschien vonden sommige mensen de hoeveelheid papier te veel of te ingewikkeld. 
Mensen worden tegenwoordig veel benaderd voor enquetes etc. Dit zou dan 
betekenen dat ik de namen door moet krijgen van degenen die wel gereageerd 
hebben. Ik kan er dan voor zorgen dat de niet reageerders alsnog een "rappel" 
krijgen 

Groetjes, 

	oorspronkelijk bericht 	 
Van: Koster, N.N. [mailto:n.n.koster@law.leidenuniv.nl] 
Verzonden: maandag 11 mei 2015 10:33 
Aan: 
onderwerill.11.1111MM  

Hoi 
Perfect, dank je wel! 
Het aantal slachtoffers dat tot nu toe heeft gerea eerd valt wat tegen. 
Aankomende woensdag ga ik in gesprek met 	 om te bespreken hoe 
wij meer slachtoffers bereid kunnen krijgen omdeel e nemen aan ons onderzoek. 
Mocht jij hier ideeen over hebben, dan zou ik dat graag meenemen. 
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Groet, Nathalie 

[mailto: 
0:21 Sent: maan ag 11 mei 

To: Koster, N.N. 
Subject: FW: 

Hallo Nathalie, 

tuur ik je de positieve uitslag van de (verkorte) screening van 
Je kunt dus met je onderzoeksassitente aan de slag! 

Gropetjes 

	Oors ronkeli'k bericht 	 
Van; 
Verzon en: vri a 	mei 	10:55 
Aan: 
onderwerp: : 

Hoi 

Bijgaande uitslag BG0 kort van 

vrgr 

mini sillsalemir Veiligheidsonderzoeken (VIK) / werving & selectie (IDU) 

Politie 1 Den Haag 1 staf 1 VIK 1 Dienst HRM 1 HR-Expertise 1 Team IDU 

wegastraat 44, 2516 AP Den Haag 
Postbus 264 2501 CG Den Haag 
T 

Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: printerbeheer 
verzonden: vri'da 1 mei 2015 09:05 
Aan: 
onderwerp: 

Deze E-mail is verzonden van "P-94-025"(Aficio MP c2050). 

scan datum: 01.05.2015 09:04:46 (+0200) 
Vragen aan: printerbeheer 
	  Disclaimer 	  De informatie 
verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit 
bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn 
en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht 
vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender 
daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te 
vernietigen. 

	  Disclaimer 	  De informatie 
verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit 
bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn 
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en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht 
vallen. 
indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender 
daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te 
vernietigen. 

	  Disclaimer 	  De informatie 
verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit 
bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 

P 	
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn 
en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht 
vallen. 
indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender 
daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te 
vernietigen. 

	  Disclaimer 	  De informatie 
verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit 
bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn 
en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht 
vallen. 
indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender 
daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te 

6 	 vernietigen. 
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Van: Koster, N.N. [n.n.koster@law.leidenuniv.nl] 
Verzonden: vrijdag12 'uni 2015 10:56 
Aan: 
Onderwerp: RE: actielijst n.a.v. gesprek 09-06-215 
Hof 

Dank voor deze snelle respons. ik zal de brieven (28 stuks en ik zal er 2 extra bij doen voor de zekerheid) 
vandaag nog versturen. 
lk zag inderdaad de e-mail aan het BICC, ik zal hen de vraag maandag mailen en jou in de cc zetten. 

Groetjes, Nathalie 

From: 	 [mailto 
Sent: vrijdag 12 juni 2015 10:51 
To: Koster, N.N. 
Subject: RE: actielijst n.a.v. gesprek 09-06-215 

Hallo Nathalie, 

Je kunt de brieven (28 stuks) opsturen naar: 

Eenheid Den Haag 
Staf/Politieprofessie 
t.a.v. mevr. 
Postbus 264 
2501 CG Den Haag 

lk zal de rappeibrieven dan versturen wanneer jouw brieven binnen zijn. 

lk heb je nog een mailtje gestuurd met mijn aankondiging van je nieuwe vraag aan BICC. Wil je het mij 
zeggen wanneer je hun de vraag hebt gesteld? lk kan dan in de gaten houden of BICC de vraag ook binnen 
redelijke tijd beantwoordt. 

Groetjes, 

Van: Koster, N.N. rmailto:rmkoster©law.teldenuniv,n  
Verzonden: vrijdag 12 juni 2015 10:29 
Aan: 
Onderwerp: RE: actielljst n.a.v. gesprek 09-06-215 

Hai 

Dat is fantastisch nieuws! Ontzettend bedankt voor deze inzet! 

De aangepaste brief Iijkt mij uitstekend. lk zou de brief vanuit de universiteit wel graag op briefpapier willen 
toevoegen, zou het mogelijk zijn om je de brieven per post toe to sturen of is het handiger dat ik daarvoor 
langskom? Dat kan wat mij betreft aankomende maandag. 

Groetjes, Nathalie 

From: 	 mailto 
Sent: donderdag 11 juni 2015 10:05 
To: Koster, N.N. 
Subject: RE: actielijst n.a.v. gesprek 09-06-215 

Hallo Nathalie, 
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Het was inderdaad leuk am je weer te zien en even samen de brieven en de acties door te nemen. De 
actielijst heb ik thuis gemaakt (moet ik inbellen in het politienetwerk) en bij de verzending ging er lets Pout 
zodat je waarschijnlijk 2 onaffe mails van mij hebt gehad en 1 geed mail. Het ging even niet6 enders. 

lk ben ondertussen aan de actielijst begonnen en heb het volgende uitgevist: 

1. Het Sectorhoofd Staf is akkoord gegaan met je verzoek om 28 slachtoffers te rapelleren en 2x150 
brieven te gaan versturenl 

2. lk heb je brief gelezen en volgens mij is die goed en moo! ingekort. ik hoop dat het helptl 

3. Als bijlage heb ik de aangepaste brief van mij toegevoegd. Wil je die lezen en even reageren? Dan kan 
ik vandaag of morgen de 28 herhaalde verzoeken de deur ult doen. lk heb dan wel jouw brief in 
gescande vorm nodig (universiteitslogo) zodat ik die kan uitprinten (tenzij je je brief op papier wilt 
aanleveren). 

4. We hebben 300 enveloppen zodat deze niet besteld hoeven worden. 

5. Er is net een nieuw iemand aangenomen (heeft nog niet eens een mailadres) die weet hoe hij van een 
exel-bestand etiketten meet maken. Je hoeft dus Been format meer te maken en ik hoef niet te gaan 
schrijveni 

6. Vandaag zal ik BICC op de hoogte stellen van de komende vraag van jou m.b.t. 150 nieuwe 
slachtoffers. 

7. Je kunt dus volgende week de hernieuwde vraag aan BICC stellen. Zij zullen dan het exel bestand 
near mij sturen. 

Groetjes, 

Van: Koster, N.N. [mailto:n.n.kosterftlaw.leidenuniv.nl] 
Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 16:41 
Aan: 
Onderwerp: RE: actieldst n.a.v. gesprek 09-06-215 

Hoi 

Dank je wel voor deze e-mail. Ik vend het fijn om Va nochte n d even samen koffie te drinkers I 

Volgens mij is de 'to-do-lijst' volledig. Als bijlage verstuur ik je alvast de ingekorte informatiebrief (zonder 
toestemmingsformulier). 
Daarnaast zou ik je ook de twee namen doorgegeven van mensen die wel hebben gereageerd op de oproep 
tot medewerking aan het onderzoek. Dit zijn mevrouv111111111en de Neer of mevrouwal.= 

Dat ik de gegevens niet mag inzien, maakt het inderdaad wat lastig. Wat ik wet kan doen, is op basis van dat 
lege excelbestand een format aanmaken, waarbij je vervolgens het juiste excelbestand koppelt. Hiervoor kan 
een 'handleiding' schrijven. 
lk heb er net nog even near gekeken, en voor mij is het met een paar klikken gedaan, dus het zou zonde zijn 
als hier door jullie veel tijd in wordt gestoken. 

Destijds bij het Schadefonds heb ik het op dezelfde manier gedaan: in een word-document 'etiketten' 
aanmaken en die dan vervolgens uitprinten op 'etiketpapier' in pleats van normaa I papier. Hiervoor is dus 
wel nodig dat je in de papierlade van de printer het etiketpapier kunt leggen, zodat de printer daarop print. 
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II-slronkelijke brief aan slachtoffers wijzigen en aangeven dat het om een herhaald verzoek gaat. Brief voor 
dubbel-check laten lezen door Nathalie. 

Herhaald Verzoek (rappel) 
Nathalie: 
Doorgeven van de names van de 2 mensen die wel gereageerd hebben op de oproep tot medewerking aan 
het onderzoek zodat deze 2 niet gerappelleerd worden. 
Nathalie: 
Inkorten brief aan slachtoffers zonder toestemmingsbrief. Brief opsturen voor dubbel-check en vervolgens 
verzending. 
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Eventueel hebben wij Kier op de universiteit ook etiketpapier, wat ik je zou kunnen meegeven. 

Groetjes, Nathalie 

From: 	[mailto 
Sent: diriklajuriU015 15:56 
To: Koster, N.N. 
Subject: FW: actielijst n.a.v. gesprek 09-06-215 

Hallo Nathalie, 

In de trein heb ik nog even na zitten denken over ons plannetje om de brieven via etiketten te versturen. We 
zijn echter vergeten dat ik dan alsnog het exell bestand op de computer van de universiteit moet zetten en 
dus politiegegevens verstrek. lk ga daarom in onze organisatie op zoek naar mogelijkheden om ook via 
etikettering de brieven te kunnen verzenden. Je hoort nog of me dat gelukt isI 

Hieronder heb ik de acties opgeschreven zoals vanmorgen besproken. Mocht je ontdekken dat ik nog lets ben 
vergeten, laat het me dan even weten. 

Groetjes, 

Al emeen 

emieuwde toestemming vragen voor medewerking aan verzending van 2x150 brieven naar slachtoffers aan 
Sectorhoofd Std. 

erzenden 28 rappelbrieven. 

Nieuwe groep aangevers (150)  

es e en 300 enveloppen (2x150) 

faou
lighoogte stellen van de postkamer van komende verzending en nieuw Corsa nummer aanvragen. 

gaan welke mogelijkheden de postkamer heeft om etiketten uit te draaien aan de hand van het exell 
bestand (format?) 

BICC op de hoogte stellen van de vervolgvraag van Nathalie van 150 aangevers/benadeelden. 
Nathalie: 
Vervolgvraag formuleren en stellen aan BICC. 

Verzenden 150 brieven. 

!gamer op de hoogte stellen van verzending. 

Met vriendelijke groet, 
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eL4..* ter nderzoeksloket 
Politie I Den Haag Staf 

Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BO Den Haag 
Postbus 264, 2501 CG Den Haag 

Werkdagen; maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend 

	 Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik 
van een gehehnhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk 
te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 

	 Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailberieht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik 
van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-rnailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk 
te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 

	 Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik 
van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk 
te infonneren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 
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Van: 
Verzonden: dinsdag 23 juni 2015 9:54 
Aan: 'Koster, N.N.' 
Onderwerp: 2 brieven niet bezorgd 
Hallo Nathalle, 

Even een berichtje voor het geval onderstaand belangrijk voor je is: 

lk had aangegeven dater 159 brieven zijn verstuurd naar slachtoffers, De brieven naar twee slachtoffers zijn 
echter niet verzonden omdat het adres niet bekend was/geen vaste woon- of verblijfplaats. Totaal verstuurde 
brieven is dus 157. 

30 in aerate instantie 
27 alsnog rappel 
157 in vervoigronde. 

Met vriendelijke groet, 

et ewer er nderzoeksloket 
Politie I Den Haag I Staf 

Burgemeester Patijniaan 35, 2585 BG Den Haag 
Postbus 264, 2501 CG Den Haag 

Werkdagen: maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend 
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Van: 
Verzonden: maandag 6 juli 2015 8:00 
Aan: 
Onderwerp: RE: Onderzoeksvraag herhaald voor grotere groep 
Hallo 

Hartstikke bedankt voor je moeite meat 	heeft de onderzoeksvraag al beantwoord toen jij op 
vakantie was. De 150 slachtoffers zijn bens er en Ik weet inmiddels dater ook voldoende slachtoffers zich 
hebben gemeld voor een interview. De correspondentie met. heb ik even voor de duidelijkheid onder aan 
deze mail toegevoegd. 

De vraag voor september wordt wat enders omdat Nathalie dan 150 slachtoffers wil benaderen waarvan het 
opsporingsonderzoek is afgerond, lk laat hear de vraag stellen zodat wij niet een fout in de gevraagde 
gegevens kunnen maken. 

In ieder geval bedankt voor het vooruit meedenkenl 

Groetjes, 

Van: 
Verzonden: maandag 29 juni 2015 13:06 
Aan: 
Onderwerp: RE: Onderzoeksvraag herhaald voor grotere groep 

Hierbij de uitkomsten van je zoekvraag. 
Om 150 slachtoffers te kunnen bereiken heb ik de periode vanaf 1 juni 2015 gebruikt. 
Er zijn nu ongeveer een 225 verschillende personen aanwezig in het overzicht. 
Nathalie kan zodoende hear selectie maken welke personen ze wil aanschrijven. 

De zoekvraag staat nu tevens gereed voor na de zomer, ik hoef echter alleen de periode aan te passen. 

Mocht je vragen hebben dan hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groet, 

specialist 

Politie I Den Haag I DRIO I BI&K 

Bur emeester Pati nlaan 35, 2585 BG Den Haag (kamer 2C36) 
M 	 (geen smartphone) 

Werkdagen: Maandag t/m Donderdag 

Van:  
Verzonen: donderdag 11iini 2015 10:16 
Aan: 
CC: 'Koster, N.N.' 
Onderwerp: Onderzoeksvraag herhaald voor grotere groep 

Hallo 

N.a.v. het onderstaande verzoek van Nathalie Koster, heb jij een mod exel bestand near mij toegestuurd. 
Helaas zijn er van de 30 aangeschreven slachtoffers maar 2 die gereageerd hebben. Het verzoek van 
Nathalle Is dan ook om een nieuwe groep van 150 slachtoffers te benaderen met dezelfde vraag als de eerste 
groep van 30 en na de zomer nogmaals 150 slachtoffers te benaderen met een andere vraag. Omdat wij het 
ook een belangrijk onderzoek vinden, heeft 	 ingestemd met haar verzoek. 
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Binnenkort kun je een hernieuwde vraag van Nathalie verwachten. lk hoop dat het je niet al teveel tijd kost en 
in ieder geval alvast bedankt voor de medewerkingl Het bestand kun je wederom naar mij sturen, ik zorg dan 
voor verzending van de brieven richting de slachtoffers. 

Groetjes, 

Van: Koster, N.N, [n.n.koster@law.leidenuniv.nl] 
Verzonden: donderdag 16 april 2015 13:35 
Aan: BICC Den Haa 
CC: 
Onderwerp: Zoekopdracht voor onderzoek: Slachtoffers en het politieoptreden 
Beste 

Dit e-mailadres heb ik doorgekregen van 111.1Millam via deze weg de zoekopdracht uit te zetten 
zodat slachtoffers van criminaliteit benaderd kunnen worden in het kader van ons onderzoek: Slachtoffers 
en het politieoptreden. 

In het kader van dit onderzoek worden ten eerste 30 slachtoffers aangeschreven met het verzoek om deel te 
nemen aan onze studie. 
Hier volgen de criteria waaraan zij moeten voldoen: 

Minder dan een week geleden aangifte gedaan (dus wanneer de opdracht vandaag zou worden 
uitgevoerd, aangiften gedaan na donderdag 9 april opvragen) 

Aangifte is gedaan in (voormalig) politieregio Hollands Midden 	gaf aan het mogelijk was 
hierop te zoeken. Indien dat niet mogelijk is, is dat niet problematisch) 

Aangifte is gedaan door het slachtoffer zeif (dus niet door iemand enders, namens het slachtoffer) 
Slachtoffer is meerderjarig 
15 aangiften met delictcodes A20 (Inbraak woning) of A30 (Diefstal in/uit woning — gees braak) 
15 aangiften met delictcodes F530 (Bedreiging), F550 (Eenvoudige mishandeling) of F551 (Zware 

mishandeling) 

Indien meer dan 30 slachtoffers aangifte hebben gedaan (wat ik wel verwacht) dan zou ik je willen vragen 
om de volgende selectiemethode te gebruiken. 

Stel er zijn 90 slachtoffers die aangifte hebben gedaan van een delict met delictcode A20 of A30 (en voldoen 
aan de overige criteria). Slechts 15 van hen dienen te worden geselecteerd voor ons onderzoek. 
Het totaal aantal (90) wordt gedeeld door het gewenste aantal (15) = 90/15 = 6. leder zesde slachtoffer kan 
vervolgens worden aangeschreven. 
Zoals uit dit voorbeeld blijkt, Iijkt mij het eenvoudigst wanneer 2 separate zoekopdrachten worden 
uitgevoerd: 

1. Slachtoffers van vermogenscrimlnaliteit — delictcodes A20 en A30 —selectie van 15 personen. 
2. Slachtoffers van geweldsmisdrijven — delictcodes F530, F550 en F551)— selectie van 15 personen. 
In totaal worden dan 30 personen aangeschreven. 

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat gegevens van slachtoffers direct aan mij verstrekt worden. 
Wanneer de selectie gemaakt is, kan dit am= worden doorgegeven. Zij zorgt er vervolgens voor dat 
deze mensen worden aangeschreven. 
Wel zou ik je willen vragen om het totaal aantal slachtoffers dat aangifte heeft gedaan binnen de criteria (in 
het voorbeeld 90) aan mij door te geven, zodat ik dit kan verwerken in de methoden sectie van ons 
onderzoek. 

lk zal nog vragen om een tweede zoekopdracht, maar ik kan nu nog niet goed inschatten wanneer dat zal 
plaats vinden. Dat is namelijk afhankelijk van het verloop van ons onderzoek. lk zal het echter tijdig 
aangeven wanneer ik daar meer zicht op heb. 
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1k hoop dat ik voldoende duidelijk heb kunnen aangeven waar wij naar op zoek zijn, mocht dat niet het geval 
zijn, laat het mij dan gerust weten. 
Eventueel zou je mij ook telefonisch kunnen bereiken op: 071 527 6113. 

Hartelijke groet, 

Nathalie Koster 

N.N. (Nathalie) Koster MSc I PhD student / promovenda I Leiden Law School / Faculteit der Rechtsgeleerd held I Leiden University / 
Universlteit Leiden I Steenschuur 25 2311 ES Leiden, the Netherlands I (+31) (0)71 527 6113 I 

Van: 	 namens BICC Den Haag 
Verzonden: dinsdag 16 juni 2015 9:11 
Aan: 
Onderwerp: FW: Onderzoeksvraag herhaald voor grotere groep 

Bijlagen: 26129 - Zoekopdracht voor onderzoek Slachtoffers en het politieoptreden a8cb705b.xls 
Goedemorgen11111 

Nu met alleen personen die zowel aangever ais benadeelde zijn. 

Met vriendelijke greet, 

61 specialist 

Politle I Den Haag I DRIO I BI&K 

Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BC Den Haag (karner 2C36) 
Postbus 264, 2501 CC Den Haag 
M 

Van: 	 Namens BICC Den Haag 
Verzonden: maandag 15 juni 2015 15:50 
Aan: 
Onderwerp: FW: Onderzoeksvraag herhaald voor grotere groep 

Goedemiddag 

Hierbij de rapportage vanaf 1 juni 2015. 

Met vriendelijke groet, 

BI specialist 

Polltie I Den Haag I DRIO I BI&K 

Burgemeester PatlJnlaan 35, 2565 BG Den Haag (kamer 2036) 
Postbus 264, 2501 CG Den Haag 
M 

Van: Koster, N.N. [mailto:n.n.koster@law.leidenuniv.nl] 
Verzonden: maandag 15 juni 2015 15:14 
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Aan: BICC Den Haag 
CC: 
Onderwerp: RE: Onderzoeksvraag herhaald voor grotere groep 

Beste medewerkers BICC, 

Allereerst ontzettend bedankt dat jullie nogmaals een uitdraai willen maken voor slachtoffers die recent 
aangifte hebben gedaan in het kader van ons onderzoek: Slachtoffers en het politieoptreden. 

Voor deze uitdraai ben ik opzoek naar 150 slachtoffers die voldoen aan de volgende criteria: 
Slachtoffers die aangifte hebben gedaan vanaf 1 juni 2015 
Aangifte is gedaan in (voormalig) politieregio Hollands Midden 
Aanglfte is gedaan door het slachtoffer zeif (dus niet door iemand anders, namens het slachtoffer) 
Slachtoffer is meerderjarig op het moment van slachtofferschap 
75 aangiften met delictcodes A20 (Inbraak woning) of A30 (Diefstal in/uit woning —geen braak) 
75 aangiften met delictcodes F530 (Bedreiging), F550 (Eenvoudige mishandeling) of F551 (Zware 

mishandeling). 

Indien minder dan 150 slachtoffers aangifte hebben gedaan in deze periode (vanaf 1 juni), kunnen de 
aangiften van 31 mei of 30 mei eventueel ook meegenomen warden, om zo toch op het gewenste 
aantal to komen. 

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat gegevens van slachtoffers direct aan mij verstrekt worden. 
Wanneer de selectie gemaakt is, kan dit earl= warden doorgegeven. Zij zorgt er vervolgens voor dat 
deze mensen worden aangeschreven. 

Ik zal in september nog vragen op een derde zoekopdracht. Wanneer ik daar meer zicht op heb, zal ik 
jullie daarover tijdig informeren. 

1k hoop dat ik voldoende duidelijk heb kunnen aangeven wear wij naar opzoek zijn. Mocht dat niet het 
geval zijn, laat het mij dan gerust weten. Eventueel zou je mij ook telefonisch kunnen bereiken op: 071 
527 6113. 

Uiteraard heel veel dank voor jullie medewerking! 

Hartelijke groet, 

Nathalie Koster 

N.N. (Nathalie) Koster MSc I PhD student / promovenda I Leiden Law School / Faculteit der Rechtsgeleerdheid 'Leiden 
University / Universiteit Leiden ISteenschuur 25 2311 ES Leiden, the Netherlands I (+31) (0)71 527 6113 I 

From: 	 [mailto 
Sent: donderdag 11 juni 2015 10:18 
To: BICC Den Haag 
Cc: Koster, N.N. 
Subject: FW: Onderzoeksvraag herhaald voor grotere groep 

Hallo medewerkers BICC, 

lk begrijp dat 	er niet is dus onderstaand verzoek richt ik nu aan Julie! 

Groetjes, 
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Van: 
Verzonden: donderdag Muni 2015 10:16 
Aan: 
CC: 'Koster, N.N.' 
Onderwerp: Onderzoeksvraag herhaald voor grotere groep 

Hallo 

N.a.v. het onderstaande verzoek van Nathalie Koster, heb jij een mooi exel bestand naar mij toegestuurd. 
Helens zijn er van de 30 aangeschreven slachtoffers maar 2 the gereageerd hebben. Het verzoek van 
Nathalie is dan ook om een nieuwe groep van 150 slachtoffers te benaderen met dezelfde vraag als de eerste 
groep van 30 en na de zomer nogmaals 150 slachtoffers to benaderen met een andere vraag. Omdat wij het 
ook een belangrljk onderzoek vinden, heeft 	 ingestemd met hear verzoek. 
Binnenkort kun je een hernieuwde vraag van a a ie vetwachten. lk hoop dat het je niet al teveel tijd kost en 
in ieder geval alvast bedankt voor de medewerkingl Het bestand kun je wederom naar mij sturen, ik zorg clan 
voor verzending van de brieven richting de slachtoffers. 

Groetjes, 

   

    

Van: Koster, N.N. [n.n.koster@law.leidenuniv.nl] 
Verzonden: donderdag 16 april 2015 13:35 
Aan: BICC Den Haag 
CC: 
Onderwerp: Zoekopdracht voor onderzoek: Slachtoffers en het politieoptreden 
Beste 

Dit e-mailadres heb ik doorgekregen van 	 m via deze weg de zoekopdracht uit te zetten 
zodat slachtoffers van criminaliteit benaderd kunnen worden in het kader van ons onderzoek: Slachtoffers 
en het politieoptreden. 

In het kader van dit onderzoek worden ten eerste 30 slachtoffers aangeschreven met het verzoek om deel to 
nemen aan onze studio. 
Hier volgen de criteria waaraan zij moeten voldoen: 

Minder dan een week geleden aangifte gedaan (dus wanneer de opdracht vandaag zou worden 
uitgevoerd, aangiften gedaan na donderdag 9 april opvragen) 

Aangifte is gedaan in (voormalig) politieregio Hollands Midden 	gaf aan het mogelijk was 
hierop te zoeken. Indien dat niet mogelijk is, is dat niet problematisch) 

Aangifte is gedaan door het slachtoffer zelf (dus niet door iemand anders, namens het slachtoffer) 
Slachtoffer is meerderjarig 
15 aangiften met delictcodes A20 (Inbraak woning) of A30 (Diefstal in/uit woning — geen braak) 
15 aangiften met delictcodes F530 (Bedreiging), F550 (Eenvoudige mishandeling) of F551 (Zware 

mishandeling) 

Indien meer dan 30 slachtoffers aangifte hebben gedaan (wat ik wel verwacht) dan zou ik je willen vragen 
om de volgende selectiemethode te gebruiken. 

Stet er zijn 90 slachtoffers die aangifte hebben gedaan van een delict met delictcode A20 of A30 (en voldoen 
aan de overige criteria). Slechts 15 van hen dienen to worden geselecteerd voor ons onderzoek. 
Het totaal aantal (90) wordt gedeeld door het gewenste aantal (15) = 90/15 = 6. leder zesde slachtoffer kan 
vervolgens worden aangeschreven. 
goals uit dit voorbeeld blijkt, Iijkt mij het eenvoudigst wanneer 2 separate zoekopdrachten worden 
uitgevoerd: 

1. Slachtoffers van vermogenscriminaliteit —delictcodes A20 en A30 selectie van 15 personen. 
2. Slachtoffers van geweldsmisdrijven — delictcodes F530, F550 en F551)— selectie van 15 personen. 
In totaal worden dan 30 personen aangeschreven. 
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Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat gegevens van slachtoffers direct aan mij verstrekt worden. 
Wanneer de selectie gemaakt is, kan dit aai 	warden doorgegeven. Zij zorgt er vervolgens voor dat 
deze mensen worden aangeschreven. 
Wel zou ik je willen vragen om het totaal aantal slachtoffers dat aangifte heeft gedaan binnen de criteria (in 
het voorbeeld 90) aan mij door to geven, zodat ik dit kan verwerken in de methoden sectie van ons 
onderzoek. 

lk zal nog vragen om een tweede zoekopdracht, maar ik kan nu nog nlet goed inschatten wanneer dat zal 
pleats vinden. Dat is namelijk afhankelijk van het verloop van ons onderzoek. lk zal het echter tljdig 
aangeven wanneer ik daar meer zicht op heb. 

lk hoop dat ik voldoende duidelijk heb kunnen aangeven wear wij near op zoek zijn, mocht dat niet het geval 
zijn, laat het mij dan gerust weten. 
Eventueel zou je mij ook telefonisch kunnen bereiken op: 071 527 6113. 

Hartelijke groet, 

Nathalie Koster 

N.N. (Nathalie) Koster MSc I PhD student / promovenda I Leiden Law School / Faculteit der Rechtsgeleerdheld I Leiden University / 
Universiteit Leiden I Steenschuur 25 2311 ES Leiden, the Netherlands I (+31) (0)71 527 6113 I 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Hallo Nathalie, 

vrijdag 25 september 2015 11:54 
'n.n.koster@law.leidenuniv.n1' 
Verzending brieven 

De brieven heb ik net afgeleverd bij de postkamer voor verzending. Zij worden vandaag nog verzonden. Het zijn 165 
brieven geworden over de perlode van 12 september On 24 september. De A delicten leverden in deze periode 80 
brieven op en de F delicten 85, lk hoop dat er voldoende respons voor je Walt, 

Voor straks prettig weekend, 

Groetjes, 

Medewerker Onderzoeksloket 
Polite I Den Haag I Staf 

Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag 
Postbus 264, 2501 CG Den Haag 

Werkdagen: maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend 



pagina 1 van 3 

Van: 
Verzonden: maanda 23 februari 2015 11:45 
Aan: 
Onderwerp: RE: Onderzoeksvoorstel - werkbeleving agenten en werkrelaties met 
burgisAdinggevenden en collega's 
Halo 

Het was mijn bedoeling om je alvast informatie te verschaffen over de procedure die vergeleken met 
voorgaande jaren is veranderd. Het was niet mijn bedoeling om verwarring te stichten. 

Onderstaande tekst heeft betrekking op het onderzoek over werkbeleving. We verwachten van de 
onderzoeker dat deze de resultaten van het onderzoek (definitief rapport) komt presenteren in de 
Adviesgroep. De Adviesgroep kan eventueel inhoudsdeskundigen uitnodigen en de eenheidsleiding 
adviseren over "hoe om te gaan met de oriderzoeksresultaten in de politiepraktijk". 

De onderzoeksopzet van het onderzoek naar slachtofferervaringen is reeds behandeld in de Adviesgroep. De 
onderzoeksopzet hoeft niet te worden gepresenteerd. Deze week zal ik het besluit van de leiding 
terugkoppelen. 

Overigens heb ik geen bezwaar tegen telefonische afspraken maar ik dacht je van dienst te zijn door het een 
en ander op papier te zetten. 

Grcietjes, 

Van:-[mailto:  
Verzonden: maandag 23 februarl 2015 11:03 
Aan: 
Onderwerp: RE: Onderzoeksvoorstel - werkbeleving agenten en werkrelaties met burgers, leidinggevenden 
en collega's 

Beste 

lk begrijp dat onderstaand bericht gaat over het onderzoeksvoorstel "werkbeleving agenten en werkrelaties 
met burgers, leidinggevenden en college's", waarvan ik u nog geen schriftelijke stukken van overhandigd 
heb, maar dat binnenkort zal doen. lk zal hierover intern overleggen, maar het idee is om te richten op de 
eenheid Den Haag. 

Mijn verwarring komt door deze zin: "Het definitleve rapport wordt door de onderzoeker gepresenteerd 
N.a.v. deze presentatie geeft de Adviesgroep de eenheldsielding advies over b.v. interne communicatie, 
publicatie, vervolgstappen etc. De eenheidsleiding neemt n.a.v. dit advies een 

Geldt nu ook dat het onderzoeksvoorstel in het kader van het andere onderzoek (kwalitatieve studie naar 
slachtofferervaringen met de politie) door mij gepresenteerd moet worden aan de Adviesgroep, of is dat 
niet {meer) nodig? 
Wellicht zou het eenvoudiger zijn telefonisch contact te hebben, maar ik werk vandaag vanuit huis en heb 
uw telefoonnumnner niet bij de hand. Eventueel kunt u mij telefonisch bereiken via 

Overigens is het jammer dat de screening niet meer geldig is, maar deels verwacht, omdat het inderdaad 
meer dan 2 jaar geleden is uitgevoerd. lk verwacht nu ook geen problemen. 

Groetjes, 

From: 	 [mailto 
Sent: maanda 23 februari 2015 10;46 
To: 
Subject: RE; Onderzoeksvoorstel werkbeleving agenten en werkrelaties met burgers, leidinggevenden en 
collega's 
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Hallo 

We hanteren tegenwoordig een procedure op zowel nationaal als op eenheidsaniveau. Wanneer je 
onderzoek wilt doen in meerdere eenheden, moet je aanvraag gericht zijn can het nationale niveau. Daarvoor 
is het volgende mailadres in het leven geroepen; Onderzoek NPkno.politle.n1  

In het kort komt de procedure in onze eenheid op het volgende neer: 

Wanneer je onderzoek slechts de eenheid Den Haag betreft, kun je je aanvraag bij mij indienen vergezeld 
van de onderzoeksopzet. Deze onderzoeksopzet wordt bekeken door de Adviesgroep van de eenheld. De 
Adviesgroep vergadert elke derde dinsdag van de maand . De eenheidsleiding beslist of een onderzoek at 
dan nlet mag plaatsvinden. Aan het onderzoek worden voorwaarden gesteld (standaard voorwaarden van de 
eenheid). 
Inmiddels heb ik bericht gekregen dat je screening niet meer geldig is. Dit betekent dat doze screening 
opnieuw moet worden gedaan nadat besloten is dat je het onderzoek ook mag doen. Helaas duurt deze 
screening meestal 2 maanden en is door ons niet to versnellen omdat de screening tegenwoordig op 
nationaal niveau ligt. Indien politiegegevens uit de systemen nodig zijn, is bovendien een verklaring van het 
Parket Generaal noodzakelijk (PaG verklaring). 
Het conceptrapport wordt door de Adviesgroep beoordeeld en in overleg vindt eventueel aanpassing pleats. 
Het definitieve rapport wordt door de onderzoeker gepresenteerd N.a.v. deze presentatie geeft de 
Adviesgroep de eenheidsleiding advies over b.v. interne communicatie, publicatle, vervolgstappen etc. De 
eenheidsleiding neemt n.a.v. dit advies een besluit. 

lk hoop dat je met deze informatie verder kunt! 

Groetjes, 

Van: 	 mailto 
Verzonden: donderdag 12 februari 2015 10:48 
Aan: 
Onderwerp: Onderzoeksvoorstel - werkbeleving agenten en werkrelaties met burgers, leidinggevenden en 
collega's 

Geachte mevrouwMill 

Via Joanne van der Leun (hoogleraar Universiteit Leiden) en uw college 	 werd ik erop 
gewezen dat ik met u contact op zou moeten nemen inzake een onderzoeksvoorstel. 
Door middel van deze e-mail zou ik graag een telefonische afspraak met u plannen om het onderzoek voor 
te leggen waar de Universiteit Leiden in samenwerking met de KU Leuven momenteel aan werkt. 
Het onderzoek richt zich op het verzamelen van informatie over de werkbeleving van agenten en 
werkrelaties met burgers, leidinggevenden en college's. 

Hartelijke groet, 

Instituut voor Strafrecht & Criminologle 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Kamer 
Universiteit Leiden 
Antwoordnumrner 9520 
2300 RA Leiden, Nederland 
Telefoon: 

	 Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
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Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik 
van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk 
te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

woensdag 12 juni 2013 11:05 

RE: onderzoek van de Universiteit Leiden 

Bestellil, 

Jammer, maar helder wat de afwegingen zijn. Ik denk nog steeds dat terugkijken op zijn tljd ook zeker de nodige 
toekomstvisies kan generen, maar misschien is het kijken naar de toekomst soms 

Wellicht zou het mogelijk zijn om dat ook in dit thema te doen en dan dus niet het thema in te steken met een 
retrospectieve bilk, maar met een visie op de toekomst. Hierbij kan bijvoorbeeid de wetenschappeiijke theorie 
gekoppeid worden aan initiatieven vanuit de werkvloer om de processen binnen dit thema toekomstvast te maken. In 
dit geval zouden de interviews dan niet in het teken staan van terugkijken, maar juist vooruitkijken. Om dus niet 
alleen in kaart te brengen wat goed gaat, maar juist ook wat er nog beter kan en daaruit aanbevelingen met het cog 
op de toekomst kunnen abstraheren. 

Los daarvan, Iijkt het me een zeer goed idee om even nader kennis te maken. Ik zal bij ons intern even bekijken op 
welke termUn en met welke personen we dan even rond de tafel kunnen zitten. Een aantal personen ken je natuurlijk 
al (Joanne van der Leun en Maartje van der Woude, gok ik zo), ik kijk even wat handig is. 

Groet, 

Van: 
Verzonden: dinsdag 11 juni 2013 17:31 
To: 
Onderwerp: RE: onderzoek van de Universiteit Leiden 

Bestelll 

Zoals ik je zojuist al snel maiide, er is hier momenteel geen draagvlak voor het onderzoek dat je wil (laten) doen. 
Oe chef Opsporing is van mening dat de focus op de eenheid Den Haag geen nieuwe inzichten zal gaan opleveren. 
Daarbij wijst hij erop dat tegenspraak en de TGO-teams zich sinds 2006 stevig hebben ontwikkeid, terwiji telkens 
gekeken wordt vanuit looplijnen die in 2006 — zeven jaar geleden- zijn geformuleerd. bat betekent achteruitkijken, in 
pleats van aandacht veer wat er nu en morgen gebeurt. 

N.B. Voorbeelden van ontwikkeiingen: brede TGO-toetsing, reflectiekamer, stijgende kwaliteit van de teams, gering 
afbreukrisico in de meeste zaken, en zaken met tegenspraak leverden weinig op. 

Het Iijkt me overigens een goad idee om eens nader kennis te maken met het Instituut waar je werkt, met jou, met je 
collega's en met de onderzoeksprogramma's die lopen of gaan open. Misschien dat we in de toekomst clan meer voor 
eikaar kunnen betekenen. Wanneer zou daar een goede gefegenheid veer zijn? 

Vriendelijke groet, 

Senior 

Politie I Den Haag I Staf 

Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag 
Postbus 264, 2501 CG Den Haag 
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Werkdagen; dinsdag tot en met vrijdag 

Van: 	 [mailto: 
Verzonden: dinsdag 11 juni 2013 16:23 
Aan: - 
Onderwerp: 	 te Universiteit Leiden 

Dank, ik mail je zsm even de (ontbrekende) gegevens van de student. 

Groet, 

Van: 
Verzonden: dinsdag 11 juni 2013 11:13 
To: 
Onderwerp: RE: onderzoek van de Universiteit Leiden 

Dank. lk ben erachter waar het onderzoek was, en de werktitel 'Slachtoffers en de politie: het effect van tevredenheid 
over de politierespons op emotioneel herstel en vertrouwen in de politie.' 
Het blijkt nog to lopen en eind dit jaar wordt het rapport verwacht. 
Overigens vreemd dat een stageovereenkomst is aangegaan ipv in kader WPG toestemming te vragen aan het 
College PG's. Voor zo'n groot onderzoek zou die toestemming zeker verleend zijn. 

lk probeer een afspraak voor jou en 	a regelen met de chef opsporing van Eenheid Den Haag om te prates 
over de nadere invulling van het voorgestelde onderzoek. lk laat je weten zodra ik weet of er van die zijde 
belangstelling is. Het onderwerp is actueel, er liep een specifieke interne evaluate, vandaar dat ik even nicest 
wachten 

Overigens zal opnieuw een geheimhoudingsverklaring moeten worden getekend en zal de scriptie zeker niet 
openbaar zijn. 

Kioppen de adresgegevens var.= nog, 
lk zou ook graag haar geboortedatum en geboohlaM1111.1111.111111111  

ejk groet, 
)Vriendeli  

Van: 	 maiito 
Verzonden: donderdag 6 juni 2013 12:07 

Aan: 
Onderwerp: RE: onderzoek van deUniversiteit Leiden 

Beste 

Zie bljgevoegd een kopie van de stageovereenkomst van desbetreffende student. Het ging hier om een 
onderzoek naar slachtofferbejegening. 

Groet, 

Van: 
Verzonden: donderdag 30 mei 2013 14:01 
To: 
Onderwerp: RE: onderzoek van de Universiteit Leiden 
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Was dat in Haaglanden, me 	 als contactpersoon (stagecoordinator) of in Hollands-Midden (wear)? Om 
welk P&W onderzoek gaat het? 

Lijkt me sowieso goed om eens kennis te maken. Leiden zal voor de een held Den Haag universiteit nr 1 zijn / blijven 
waarmee wordt samengewerkt. 

Groet, 

Van: 	 Emaiito 
Verzonden: donderdag 30 mei 2013 13:55 
Aan: 
Onderwerp: RE: onderzoek van de Universiteit Leiden 

Nee, maar zij had een stagecontract als ik me niet vergis. Omdat zij in het kader van dat onderzoek bij ons student-
assitent was en in die hoedanigheid interviews met slachtoffers afnam, 

fan: 
Verzonden: donderdag 30 mei 2013 13:54 
To: 
Onderwerp: RE: onderzoek van de Universiteit Leiden 

Is 	 en medewerker van ons?? 

Van: 	 [mailto: 
Verzonden: donderdag 30 mei 2013 13:50 
Aan: 
Onderwerp: RE: onderzoek van de Universiteit Leiden 

Beste 

Geen probleem, het heeft geen gigantische haast! 

Ik denk dat dit onderzoek zich beter zou kunnen aansluiten bij de huidige indeling in het kader van de Nationale 
Politie, en dus zowel Hollands-Midden als Haaglanden kan bestrijken (nu natuurlijk eenheid Den Haag). 

De studente in kwestie heeft al de nodige kennis en ervaring met toegepast onderzoek en heeft at eerder in het kader 
van P&W meegewerkt aan een onderzoek naar slachtofferbejegening (en Is daarvoor at gescreend; als je wilt kan ik 
even intern vragen naar een kople van haar aanstelIIng bij jullie). Garanties bestaan natuurlijk niet, maar gelet op 
haar achtergrond, kennis en ervaring, alsmede de voortgang de ze nu at heeft geboekt met het inlezen en het 
theoretisch kader waaraan ze bezig Is, lijkt me haar een uitstekende kandidaat deze interviews of te nemen. 

Ik hoor graag van je. Mocht je nog met ons willen spreken (dan hebben we ook even gezichten bij elkaar), Iaat je het 
me dan even weten? Wij komen met plezier even langs. 

Groet, 

sr 
Van: 
Verzonden: donderdag 30 met 2013 13:33 
To 
Onderwerp: RE: onderzoek van de Universiteit Leiden 

Besteill 
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Door vakantie is het nog niet rondAe stuurde de informatie op de eerste dag van mijn_vakantie_van 3 woken, en terug 
lag er een flinke stapel to wachten. 
Maar ik heb er morgen tijd voor. 

Renze Salet heeft onderzoek gedaan in voormalig Haaglanden. Inderdaad zijn de bevindingen in Haaglanden niet 
expliciet terug te lezen in hear rapport, maar wel voor de goede verstaander. Helaas daardoor geen concrete 
aanbevelingen voor Haaglanden in hear rapport. Dus een beleidsnotitie van studente en begeleiders als resultant is 
zeer gewenst. 

Vraag: Is het de bedoeling het onderzoek te beperken tot voormalig Hollands Midden, of wil je er ook voormalig 
Haaglanden bij betrekken? En hoe zie je dat dan? 

Verder vraag ik me of waarom een bachelorstudente voor de interviews? Om werkelijk lets te weten to komen zal de 
interviewer iemand moeten zijn die goed kan doorvragen, al veel kennis heeft van het proces, en zich niet met een 
kluitje (lees: mooi verhaal hoe goed het georganiseerd is) in het riet laat sturen. 

Vriendelijke groet, 

N.B. 
Foals jou bekend gelden als voorwaarden voor medewerking: screening van de onderzoek(st)er, een 
geheimhoudingsverklaring en een vertrouwelijke scriptie. 

Van: 	 [mailto  
Verzonden: woensdag 29 mei 2013 10:58 
Aan: 
Onderwerp: RE: onderzoek van de Universiteit Leiden 

Beste 

Heb je at enig zicht op onderstaande? Wij zouden graag een tijdsplannIng maken wanneer we de interviews zouden 
kunnen gaan afnemen. 

Ik hoor het wel. 

Groet, 

Van: 
Verzonden: vrUdag 3 mei 2013 13:53 
To: 
Cc: 
Onderwerp: RE: onderzoek van de Universiteit Leiden 

Beste 

Zoals beloofd, hierbij de probleemstelling en methode van onderstaand onderzoek. ook geven wij hieronder 
aan wat dit onderzoek onderscheid van het eerdere onderzoek daar Salet en Terpstra. 

- Salet en Terpstra richten zich op tegenspraak in Nederland. Hierbij gaan zij wel op een aantal korpsen in, 
maar het is onduidelijk of Hollands Midden en/of Haaglanden in het onderzoek zijn opgenomen. Dit 
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onderzoelCricht zich-specifiek op de eenheid Den Haag,-waardoor het proces _Tegenspraak' gedetailleerder 
geidentificeerd en geanalyseerd kan warden. 

- Na nationalisering kunnen er verschillen zijn opgetreden door het samengaan van korpsen. Dit heeft ook 
zijn effect op de organisatie van tegenspraak. Wellicht dat er dus zaken veranderd zijn sinds het onderzoek 
van Salet en Terpstra. Deze kunnen in dit onderzoek nader aan bod komen. 

- Bij Hollands-Midden (nu: eenheid Den Haag) wordt tegenspraak niet georganiseerd zoals voorgesteld 
door Posthumus II. Het is daarom extra interessant om to belichten waarom dit niet het geval is en hoe 
tunnelvisie dan getracht wordt to voorkomen. 

Salet en Terpstra hebben enkel gebruik gemaakt van korte, telefonische interviews met teamleiders en 
tegensprekers, naast bestaande casus van tegenspraak (waarin zij overigens nalaten een `controlegroep' to 
gebruiken). In deze studio zal aan de hand van een wetenschappelijk valide semigestructureerd 
interviewsehema in-depth, face-to-face interviews warden afgenomen. Door juist oak interviews to houden 
met andere mensen uit TGO's wordt een veelheid aan informatie gewonnen. Op doze manier worden niet 
alleen andere, tegengestelde visies verkregen en andere punten belicht, maar neemt ook de studie in 
representativiteit toe. 

Dit voorgestelde onderzoek zal naast een procesevaluatie, ook waar mogelijk een planevaluatie bevatten. 
Zo warden niet alleen de huidige processen belicht, maar kunnen die ook worden afgezet tegen Posthumus 
II en mogelijk interne protocollen daaruit voortvloeiend. Dit onderzoek kan dan ook resulteren in eon 
tweetal producten. De student schrijft een (eventueel vertrouwelijke) scriptie en daarnaast kan er (als dat 
gewenst wordt) een beleidsnotitie door student en begeleiders warden opgesteld, die kan dienen als interne 
input ter kennisgeving en verbetering van het huidige tegenspraakproces. 

lk hoop je hiermee voldoende indruk to hebben gegeven van het onderzoek. Eventueel kan ik je dit 
woensdag a.s. nog even kart toelichten, dan neem ik namelijk het laatste interview voor Politic & Recht of 
in Den Haag. 

Graag hoar ik van je. 

Groet en goed weekend toegewenst, 

111 

Van: 
Veyzondehillirwill.oens ag 24 april 2013 17:44 
To; 
Cc; 
Onderwerp: Re: onderzoek van de Universitet Leiden 

Beste 

Mijn scribent zal begin volgende week een definitieve opzet (probleemstelling en methode) bij rnij 
aanleveren. Ik stuur je deze dus zo snel mogelijk, waarbij wij ook zullen ingaan op verschillen met de studio 
van Salet en Terpstra en meeiwaarde van deze voorgestelde studie en outputvormen. Naar aanleiding 
daarvan kunnen we dan eventueel een afspraak arrangeren. 

Alvast dank weer voor je tijd en moeite. 

Groet, 



ii2.3 a r. om 16:54 Iammiaeill...11 1,  

Beste 

Wist je dat Renze Salet uitgebreid onderzoek gedaan heeft, ook in onze eenheid, naar dit 
onderwerp? Ze is er september vorig jaar aan de Radboud Universiteit op gepromoveerd. 
Haar proefschrift is onder de titel 'Tegenspraak in de opsporing' uitgegeven bij Politie & Wetenschap. 
lk heb het eventueel digitaal voor je. Een samenvatting is to vinden op kennisnet. 

Zo op het eerste gezicht lijkt de vraag van 	en 	 dus al ruimschoots beantwoord 
to zijn. 
Maar ik kan me natuurlijk vergissen. 
lk zie dan ook graag een onderzoeksopzet tegemoet. Dan kunnen we daarna eventueel een afspraak 
maken om het nader te bespreken. 

Met vriendelijke groet, 

Senior  adviseur 

Politie I Den Haag I Staf 

Burgerneester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag 
Postbus 264 2501 CG Den Haag 
M 

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag 

Van: 
Verzonden: maana 22 april 2013 15:55 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: on erzo van de Universiteit Leiden 

Hallo meneer 

Een student criminologie uit Leiden 	 start op korte termijn aan haar 
bachelorscriptie en wil het volgende on erzoe en: n oeverre en op welke wijze wordt tegenspraak 
bij de olitie-eenheid Den Haag georganiseerd om groepsdenken en tunnelvisie to voorkomen". 
111 	 is namens de Universiteit haar begeleider en zij hebben mij benaderd om de 
mogelijkheid to onderzoeken om dit onderzoek uit te voeren door literatuurstudie en interviews. 
Ze vroeg mij naar eon verantwoord startpunt en ik adviseerde om met Paul van Musscher in contact 
to treden om toestemming te vragen voor dit onderzoek binnen het korps. Paul mailde me zojuist 
terug dat onderzoeksverzoeken via u lopen, 
kunnenlill 	en ik binnenkort een afspraak met u maken om het onderzoek nader toe to 
lichten, toestemming te kriJgen en afspraken to maken over zaken als "eigendom" van het product, 
eventuele verspreiding (of Juist het voorkomen daarvan ) van het product etcetera; belangrijke 
randvoorwaarden dus. 

1111111zal het onderzoek gaan uitvoeren door middel van literatuurstudie en semi gestructureerde 
interviews waarbij de start van de interviews begin juni 2013 zal zijn en de doorloop van het 
onderzoek ongeveer 2 maanden is. Het gaat dus om enkele intervieuws. Het product wat opgeleverd 
wordt zal een soort 0-meting zijn; de voorstellen van commissle Posthumus afgezet tegen de huidige 
politiepraktijk. Er zullen aanbevelingen uit naar voren komen welke vertaalt kunnen worden naar een 
beleidsadvies. 

het volgende gesc even: 
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De relevantie voor dit onderwerp is_er omdat tegensp_raak een van de belangrijkere aanbevelingen 
van de commissie Posthumus is, Daarnaast draait er het project "Gerede Ttitijfer Waarbij eionder 
leiding van prof. Peter van Koppen onderzoek wordt gaan gerechtelijke dwalingen. Het zou mij niet 
verbazen als daar soorgelijke aanbevelingen uit naar voren komen als dat Posthumus aangaf. lk heb 
met 	 gesproken en hij vertelde me ongeveer 1,5 maand geleden dat er landeiijk 
ook al het nodige in gang is gezet op dit onderwerp voor met name high impact crime. 
lk ben benieuwd naar uw mening over dit onderzoek en hoop uiteraard dat u 	alien mij 
binnenkort te woord zou willen staan. 
groeten 

I Professional Tactisch 
recherchekundige 

Politie I Den Haag I Recherche Leiden e.o. 
Langegracht 11 2312NV Leiden 
Postbus 264, 2501 CO Den Haa 
M 	 /T 

Wer agen: ma- - o-vr 

	  Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is 
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de 
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informatie in 
dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn 
en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een 
verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u 
bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover te onmiddellijk 
informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 

• 

	  Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is 
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de 
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informatie in 
dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn 
en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een 
verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u 
bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te 
informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 

Disclaimer 
'De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is 
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de 
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informatie in 
dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn 
en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een 
verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u 
bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te 
informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 

	  Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is 
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de 
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informatie in 
dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn 
en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een 
verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u 
bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te 
informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 

Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is 

7 



uitsluitend-bestemd _voor_de_geadresseerde (n)_, _en zil die van de 
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informatie in 
dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn 
en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een 
verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u 
bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te 
informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 

	  Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is 
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de 
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informatie in 
dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn 
en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een 
verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u 
bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te 
informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 



Van: 
Verzonden: vrijdag 12 september 2014 12:29 
Aan: 
Onderwerp: FW: Onderzoeksaanvraag bij P&W Joanna van der Leun 
Hallo 

Hierbij de vooraankondlging van Joanna van der Leun inclusief de toestemming van Paul van Musscher voor 
medewerking aan haar onderzoek near de vraag "wanneer het denken in termen van groepen of 
categorian fiinctioneel is, en ivanneer het problematisch wordt of kan warden" (zie bij gaande 
tekst). 

Het onderzoek is aangemeld bij P&W en gaat alleen door indien er subsidie volgt. 

Groetjes, 

Van:  1111.1.11111. 
Verzonden: donderdag 4 september 2014 13:06 
Aan: 
Onderwerp: FW: Onderzoeksaanvraag bij P&W 

Van: 
Verzonden: donderdag 4 september 2014 09:00 
Aan: Musscher, P. van (Paul) 
Onderwerp: RE: Onderzoeksaanvraag bij P&W 

Paul, eens. lk vraag 	ook de directie Operatien te informeren. De directie Operatien gaat immers over 
onderzoek van P& on angs besloten in KW). 
Wel handig dit ook te melden in ELO/EMO, dan is het straks geen verrassing als er 60 interviews worden 
gehouden in de eenheid. 
Gr 

Van: Musscher, P. van (Paul) 
Verzonden: woensdag 3 september 2014 23:12 
Aan: 
Onderwerp: FW: Onderzoeksaanvraag bij P&W 

Check this out. gezien de reputatie van V der Leun geen bezwaar. Wat vind jij?? 

	Original Message 	 
From: Leun, J.P. van der [j.p.vanderleun@law.leidenuniv.nlj 
Sent: Wednesday, September 03, 2014 01:10 PM W. Europe Standard Time 
To: Musscher, P. van (Paul) 
Subject: Onderzoeksaanvraag bij P&W 

Ha Paul, hoop dat je een goede zomer hebt gehad, al is het niet echt rustig geweest in Den Haag. lk zag van 
Aartsen nog bij 'Pauw", 
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lk kom hierbij terug op 2 dingen: 
Kan ik mijn collega 	 contact met je laten opnemen I.v.m. haar plannen voor een 

centrum voor geweldsonderzoek? 
Mag lk in een onderzoeksaanvraag voor Politie en Wetenschap melden dat de eenheid Den Haag in 

principe bereid is mee te werken als wij subsidie krijgen voor een onderzoek naar alledaags profileren door 
beginnende en meer ervaren agenten? Het vloeit voort uit het EP onderzoek ( waarvan ik overigens het boek 
heb- dat doe ik je toekomeni), maar het trekt de problematiek breder. Het gaat alleen door als we geld 
krijgen 

lk kopieer en plak wat: 

Een belangrijke les van de discussie over etnisch profileren is we een onderscheid moeten maken 
tussen strikt afgebakende en onveranderlijke denkbeelden over (doel)groepen (stereotypen) 
enerzijds, en genuanceerde, flexibele en veranderlijke denkbeelden anderzijds. Simpel gezegd: 
categoriseren is nog niet hetzelfde als rigide stereotypering of rechtlijnig `hokjesdenken' en leidt 
niet altijd en automatisch tot disproportioneel aanhouden. Dat agenten categoriseren wil dan ook 
niet zeggen dat ze niet open staan voor informatie die niet in het stereotype plaatje past. 
Bovendien is het maar de vraag of problematisch denken zich ook altijd zal manifesteren in 
onrechtvaardige of discriminerende beslissingen. Agenten tonen zich backstage enders dan 
frontstage: "Achter de schermen klinken — zowel over autochtonen als allochtonen allerlei 
stereotypen, cynisme, en badinerende opmerkingen. Eigenlijk komt een verwijzing naar etniciteit 
daarin nog het meest openlijk tot ultdrukking(camauit 2011). Voor de schermen gaan agenten veelal 
genuanceerder te werk". (Kleijer-Kool 2013 p. 200/251) De praktijk laat dus zien dat gebruikte 
categorieen niet zo vastomlijnd en statisch zijn, en dat etnische achtergrond niet per se de hoofdrol 
speelt in hoe agenten naar mogelijke verdachten kijken. 
In dit onderzoek staat de vraag centraal wanneer het denken in termen van groepen of categorieen 
functioneel is, en wanneer het problematisch wordt of kan warden. Het is niet ons doel om bij 
voorbaat vast te stellen wat 'functioneel' is en wat 'problematisch' maar om daaraan door middel 
van interviews invulling te geven. Bij wijze van eerste aanzet kunnen we zeggen dat sprake is van 
`problematisch categoriseren' in het geval van rigide stereotypering of disproportionele aandacht 
voor bepaalde groepen (waaronder bepaalde etnische groepen of sociaal marginalen). (Van der Leun 
c.a. 2014+ Quinton (2011(p. 366)) Het denken in termen van groepen of categoriedn draagt dan niet meer 
bij aan effectief en legitiem politieoptreden (sterker: kan Leiden tot negatieve of vijandige 
tegenreacties van burgers). We zouden kunnen spreken van `functioneel categoriseren' wanneer 
daarmee (en met bet gebruik van bijbehorende termen) verschillende soorten groepen snel kunnen 
worden onderscheiden, (Easton en Ponsaers 2010) Hier worden categorieen benoemd vooral als 
`shortcut' en niet als mens- of daderbeeld. Bij functioneel categoriseren blij ft er altijd ruimte voor 
persoonlijke kenmerken en bijzondere omstandigheden die afwijken van het stereotype beeld waar 
de categoric naar lijkt te verwijzen. Het denken over (doel)groepen en categorieen verdachten is dan 
genuanceerd, flexibel en uit zich niet in generalisaties of stigmatiserend optreden waarbij gedrag er 
niet of nauwelijks meer toe doet. 
In dit onderzoek kijken we naar verschillen in denkbeelden en naar hoe denkbeelden zich (kunnen) 
ontwikkelen in de loop van de carriere van agenten. In het zoeken naar een verklaring voor 
functioneel versus problematisch categoriseren ligt de focus van dit onderzoek op de rol van 
ervaring en het werkgebied van de agent in hoe denkbeelden over (doel)groepen zich ontwikkelen. 
We willen 60 interviews houden ( 30 met agenten die net van de academic korner' en 30 die al 5 — 10 
jaar in de praktijk werken) en enkele focusgroepen organiseren. 

Greet, Joanne 

file://C: 1Users\hg1049121AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporar,.. 02-05-2016 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

vrijdag 11 december 2015 22:09 
Leun, J.P. van der; 
Re: Stageplaats 

Dag Joanne, 

Hoe is het met je? lk begreep van". dat je flink druk bent met leuke dingen! 

3 interviews zijn inmiddels ailemaal uitgewerkt. Je vindt ze in de bijlage`;-1. De respondenten die het 
uitgewerkte interview (2 stuks nr 2 en 7) graag toegestuurd wilden krijgen heb ik zojuist gemaild. lk heb de 
komende tijd meer ruimte om aan het artikel te werken, dus ik hoop wat meters te kunnen gaan maken. lk 
weet nog dat we een samenvatting van de resultaten willen gaan schrijven. Is het hiervoor handig om 
eerst alle data in dat programma te laden waar je het destijds over had? Wellicht kunnen we ook met de 
literatuur aan de slag? lk hoor het well 

Groetjes, 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

donderdag 9 _Rill 2015 23:23 
'Leun, J.P. van der' 

Stavaza 

 

Hoi Joanne, 

  

Bijgaand het uitgewerkte interview van afgelopen maandag met 
lk heb het Ietterlijk uitgewerkt. Het geluidsfragment heb ik inmiddels ojitgiiiillq)ecomputer. 

Bijgaand ook de vragenlijst met wat aanvullingen/geheugensteuntjes voor het komende interview. Voor het overzicht 
,heb ik daze even in een andere kleur getypt. Mocht jij nog aanvullingen hebben dan hoot ik het graag. (lk vermoed 

-!at we een aantal (concrete) vragen op de vragenlijst semen kunnen pakken in meer algemenere vragen zoals we 
Jat tijdens het interview ook gedaan hebben, korn daar alleen nog niet helemaal uit) 

lk heb inmiddels van in totaal 9 personen een reactie gehad dat ze mee willen werken, het overgrote deel voor een 
datum gemaild en drie afspraken in kunnen plannen. De persoon die nog niet heeft gereageerd heb ik een reminder 
gestuurd. 

Twee zullen er komende week (buiten as maandag Zoetermeer om) op woensdag plaatsvinden (Loosduinen en 
Gouda). Een ander interview staat gepland op donderdag 20 augustus 9:30 uur te Leiden (team Leiden Midden, 
Langegracht 11). Indien mogelijk denk ik dat het leuk is om deze bij te wonen. De hotspotanalyse voor dit team is nu 
een jaar geleden opgeleverd. De opvolging van de resultaten intern zijn voor mij tot nu toe nog niet duidelijk zichtbaar 
geworden. Maw Is het goed mogelijk dat de inhoud van dit interview wezenlijk verschilt met die van 

Mocht je nog opmerkingen/aanvullingen hebben dan zie ik ze wel verschijnen. Anders zien we elkaar maandagl 
(Zoals afgesproken stuur ik je van het weekend nog even de reisplanner toe ®). 

lk kijk er naar uit, heb veel zin in het volgende interview! 

Groeten, 

nmino oge on erzoeker 

Politie 1 Den Haag 1 DRIO I Analyse & Onderzoek 

Burgemeester Patijnlaan 35 I 2501 CG I Den Haag 
Postbus 264 I 2501 CG I Den Haag 
M 
Wile 1111; i, wo, do, vr 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
BijIagen: 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

dinsdag 26 mei 2015 12:33 

Fwd: Overdenking doorwerking en soort analyse 
introductiebrief (22052015).doc; ATT00002,htm 

Van: "Lem, J.P. van der" .p.vanderieun@law.leidenuniv.nl>  
Datum: 23 mei 2015 21:36:17 CEST 

Onderwerp: Antw.: Overdenldng doorwerking en soort analyse 

Ha 

Moole briefl lk heb er niet veel aan toe te voegen, ik heb nog wat kielne suggesties gedaan, maar 
wat mil betreft is deze prima. Eventueel kun Je ons logo erbij plakken, Dat kun Je gewoon via google 
afbeeldingen wet vinden denk ik. Als het nlet lukt en je wilt het hebben terwiji ik in de VS zit kun Je 

erover mallen. 

Groet, Joanne 
En we maken er wat moois van! 

From: 
Sent: vrij ag 22 mel 2015 16:13 
To: Leun, J.P. van der 
Subject: RE: Overdenking doorwerking en soort analyse 

Hol Joanne, 

Wat leuk om te horen daill.11.111.1. het ook zo Interessant vindtl ToevallIg kwam 
vanmlddag aan met een ultnodiging van een swerkbijeenkomst'clie heeft 

plaatsgevonden met als onderwerp 'Hoe wordt de politle wijzer door wetenschappetijk 
onderzoek?'. Dit onderstreepte voor mij rnaar weer hoe actueel het onderwerp is waar we 
mee bezig zijn, Deze mall stuur ik je ter informatie zo nog wel even door via mijn werkmall, 

Het voorstet artikel Is, zo heb ik begrepen, inmiddels verstuurd naar het hoofd van de DRID. 
Als het goed Is hoor ik na de Pinksteren hierover. 
BiJgaand stuur ik je het concept van de 'introductiebrief toe. De gel° vlakken zijn de delen 
die dan per team/bureau even aangepast moeten worden. lk hoer wet wat je ervan vindt. 

In de tussentljd zal lk de respondenten (de opdrachtgevers van de analyses) van de teams 
die we mee willen nemen In het onderzoek achterhalen blj collega's (helaas hebben we tiler 
geen Hist van). 
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Groeten en mocht ik je niet meer spreken, alvast heel veel plezier en succes op het congresl- _ 

ps: ik wil nog even benadrukken dat ik het een eer vind om met je samen te mogen werken. 
Daar ben ik dan ook zeker trots op! 

From: i.p.vanderleun@law.leidenuniv.n1  
To: 
Subject: Re: Overdenking doorwerking en soort analyse 
Date: Thu, 21 May 2015 21:15:27 +0000 

Ha 
Helemaal goed I Het is ook het soort onderzoek waari je best nog wat kunt bijsturen 
ondertussen hoor. lk vertelde er vandaag over aan 	 en die vond het ook 
superinteressant. 
Groet, Joanne 

Op 21 mei 2015 om 22:29 heefillIM111111.1111111111111> het volgende 
geschreven: 

Hoi Joanne, 

lk sta zeker vierkant achter het onderzoek. Sterker nag ik zie er ontzettend 
veel in en ik ben er van overtuigd dat het onderzoek ook daadwerkelijk een 
bijdrage kan leveren vwb nieuwe inzichten. Zowel wetenschappelijk gezien 
als intern bij de politie, Dit gezegd Iijkt het mij ook inderdaad niet goed om 
het weken op te schuiven. Jouw mail lezende (dank voor je reactie) Iijkt het 
me het beste om gewoon verder te gaan waar we mee bezig waren. lk zal 
morgen zoals afgesproken de introductiebrief in concept opsturen. Vandaag 
reeds een belangrijk contactpersoon kunnen achterhalen die we als 
referentiekader kunnen gebruiken. De te benaderen respondenten wordt 
inmiddels steeds concreter. 

We hebben afgesproken het zo te gaan doen en heb er oprecht alle 
vertrouwen in dat er een prachtig artikel uit zal komen. lk ga dus verder met 
wat we hebben afgesproken. Bellen Iijkt mij in die zin ook niet meer nodig 
morgen (of je moet daar anders over denken dan hoor ik dat wel, 11 uur is 
uiteraard geen enkel probleem). 

Concept zie je morgen verschijnen en volgens mij moeten we er inderdaad 
gewoon voor gaan I 

Groeten, 
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Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 21 mei 2015 om 21:59 heeft "Leun, J.P. van der" 
4p.vanderleun@law.leidenuniv.nl> het volgende geschreven: 

Beste 

Misschien moeten we inderdaad even bellen. Op deze manier 
laat je je mijns inziens te onzeker maken. Inhoudelijk zie ik het 
probleem niet. Dan vraag je tech ook door op de doorwerking 
naar buiten? Als de partners ermee moeten werken zal het 
tech vanuit de politie naar de partners moeten? 
lk wil best komen praten, maar dan schuiven we wel weken 
op. Op een gegeven moment moet je pal voor je onderzoek 
gaan staan en gewoon beginnen zou ik zeggen. Na een 
interview of twee krijg je wel zicht of we wat moeten 
bijstellen. 
Anderzijds baart het felt dat deze onzekerheid steeds 
terugkeert mij wel zorgen. Als je er niet achter staat gaat het 
immers niet werken. Dat gaat dan ook in de interviews storen 
vrees 1k. 

Kun je mij morgen rond 11 uur misschien bellen? lk zit verder 
veel in bespreking. 

Groeten, Joanne 

Op 21 mei 2015 om 19:35 heel= 
het volgende geschreven: 

Hoi Joanne, 

Naar aanleiding van ens gesprek gister gelijk 
naar mijn chef toegestapt om te vermelden dat 
het oorspornkelijke voorstel naar hoofd van de 
DRIO doorgezet kon worden. Dit is wat hem 
betreft prima, dus daar gaat hij werk van 
maken, 

lk sprak zojuist een collega en die zette mij aan 
het denken. Dit wil ik graag met je delen (want 
dit was als ik er overna denk ook iets wat 

zei en waar mogelijk lets inzit). In 
ieder geval het maakte me wat 'ongerusti, De 
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vraag did bij-iinij rijst is ziik het wel joist??__  

Vertelde namelijk aan een collega dat we willen 

onderzoeken hoe de analyse resultaten 

doorwerken binnen een politie team adhv 

hotspotanalyses op het gebied van High Impact 

Crime. Hij zei toen van goh betekent dat dan 
ook dat je met partners gaat praten waarna ik 

hem vertelde over de afbakening van ons 
onderzoek (de doorwerking binnen 

basisteams). Wat betekent dat we met name 
de teamchefs zullen benaderen. 

(1)In het kort vertelde hij dat we dit wel in de 
juiste context met plaatsen. Het doel van een 

hotspotanalyse (en probleemgerichte analyses 
in het algemeen) is het geven van informatie 

die bijdraagt aan het opstellen/versterken van 
een integrale aanpak. De politie heeft hier een 

rol in natuurlijk, maar (2) die analyseresultaten 
zullen voor een groot deel ook doorwerking 

moeten vinden bij partners (3) Vaak is de 

informatie die vanuit dit soort analyses naar 

voren komt, minder 'nieuw' voor politie 
collega's dan voor partners die bij een integrale 

aanpak betrokken zijn. 

De benutting van het product is dus mogelijk 

groter bij partners dan bij de politie. De 

informatie en aanbevelingen uit de analyse zijn 
dan ook lang niet allemaal bedoeld voor de 

politie. 

Dat de doorwerking binnen een politieteam 
mogelijk niet optimaal is, zegt niet alles over de 

benutting van het product (het doel van ons 
onderzoek is natuurlijk ook niet om uitspraken 
te doen over de benutting van de analyses), 

maar ik denk dat het wel ontzettend belangrijk 
is om bovenstaande duidelijk te vermelden 
zodat we het een en ander goed in de context 
weten te plaatsen. 

De vraag die een beetje na deze discussie bij 
me opkomt is: zijn probleemgerichte 

analyes(gezien het doel, namelijk integrale 
aanpak verstevigen) geschikt om uitspraken te 

doen over de doorwerking van resultaten 

binnen een politieteam? 

lk denk wel dat het mogelijk is hoor. Maar ik 
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liet deze collega ook nog even-de opzet en de-
vragenlijst lezen en buiten het felt dat de 
materie complex is, vernam ik een vergelijkbare 
reactie bij hem als bij 11111.11111111. De 
vragenlijst roept volgens hem ook een stukje 
evaluatie op (oa de vraag over in hoeverre er 
opvolging heeft plaatsgevonden, mogelijk 
krijgen we dan concrete voorbeelden te horen). 

Mijn angst is dat ik mogelijk dingen niet overzie 
(en daardoor mogelijk ook belangrijke 
informatie niet met jou gedeeld heb), die 
mogelijk wel van zeer groot belang zijn. Maar 
ik begin te twijfelen of ik wel voldoende weet 
van het doel, de inhoud etc van deze analyses. 
lk denk van wel, man nu ik weer weerstand 
voel bij een collega ga ik wel twijfelen of ik niet 
lets heel erg belangrijks compleet over het 
hoofd zie. 

Het zou een idee kunnen zijn om toch eens met 
en die andere collega te gaan 

zitten, want ik korn er zeif in gesprek met hun 
gewoon niet uit. Lees: ik krijg niet helder of ik 
echt wat moet met hun informatle of dat het 
bescherming is van het product en we er dus 
vooral niks mee ho-even, als je begrijpt wat ik 
bedoel. Zelf heb ik het idee dat ik wel wat over 
het hoofd zie. Gezien de complexiteit van de 
stof en dus de gesprekken die ik met hun voer, 
merk ik dat dit oak verschrikkelijk moeilijk is 
voor mij om dit (de inhoud van de gesprekken 
en hun (maar'en) aan jou over te brengen. Voel 
jij er lets voor om evt metes en die andere 
collega samen met mij op korte termijn of te 
spreken om eens boven tafelte halen wat 
datgene is wat ik mogelijk over het hoofd zie? 
lk ben bang dat het anders blijft hangen en zou 
het zonde vinden om achteraf informatie te 
krijgen waar we op voorhand nog wat mee 
hadden gekund (en ik mogelijk had moeten 
weten vanuit de organisatie). 

Sorry voor de lange wat warrige mail en dat ik 
je hiermee moet belasten. 
Groetjes, 

ps: mocht dat handiger zijn ben ik ook 
telefonisch bereikbaar 



Universiteit Leiden P LITIE 

Geachte (toefuhalige opdrachtgever); 

Binnen de politie-eenheid Den Haag dam wiJ, Joanne van der Leun (Hoogleraar Criminologie 

aan de Universiteit Leiden) en 	 (criminologe en werkzaam als analist binnen 

politic eenheid Den Haag), momenteel onderzoek near de doorwerking van analyseresultaten 

binnen basisteams en hun partners. We doen dit vanuit onze interesse in informatiegestuurd 

werken. Het doel van dit onderzoek is het bieden van inzicht in het proces van het overdragen 

en inbedden van kennis in de prakrijk en hest pactices daar binnen. Hiervoor zullen interviews 

worden afgenomen met verschillende opdrachtgevers van probleemgerichte analyses op het 

gebied van High Impact Crimes. 

In het kader van dit onderzoekzouden we graag met de opdrachtgever van de 

probleemgerichte analyse die voor uw (voonnalige) bureaufbasisteam gemaakt is 

(hOtipotanalya&Weninginbritken Zuiderparki  2012), in gesprek gaan. Wij hopen dan ook van 

harte dat u ons to woord zou willen staan, of dat u ons in contact wil brengen met de 

perso(o)n(en) die zich bezig heeft (hebben) gehouden met de opvolging van de resultaten uit 

deze analyse. 

Het interview zal ongeveer 45 minuten in beslag nemen. De resultaten uit de interviews zul len 

geanonimiseerd gebruikt worden ten behoove van een of weer wetenschappelijke 

publicatie(s). Resultaten alien niet tot [de 'Piriocin;  bUreau of teantherleklbafir iijr ...............  Met ereiefitingen PvdLI.]:  ot.Cankcje  

Wij zien graag uw reactie tegemoetl Mocht u nog vragen hebben dan horen we deze uiteraard 

graag. 

Met vriendelijke groet, 



Prof, dr. I.P. van der Leun, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, 

j.p.vanderleun@law.leidenuniv,n1 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijiagen: 

Hoi Joanne, 

dinsdag 19 mei 2015 15:04 
'Leun, J.P. van der' 

Artikel 
Formulier advies.doc; A-Interview vragen doorwerking (18032015).doc 

lk heb goed nieuws van het onderzoeksloket. Zij nemen ons voorstel niet in behandeling omdat ze van mening zijn 
dat het onderzoek bij mijn afdeling (Analyse en Onderzoek) thuishoort (zie ook de bijiage). 
Dit betekent dat we dus officieel gewoon van start kunnen 

Heb de afgelopen weken niet heel veel kunnen doen ivm een deadline op werk (mbt overlastgevend netwerk in 
Katwijk). Deze drukke tijd maakt nu wel weer pleats voor een periode waar ik me (veel) meer op het artikel kan gaan 
richten en hopelijk dus ook flink wat stappen kan gaan maken (waar ik heel veel zin in hebl). 

Nat ik wel gedaan heb is het doornemen van de aangepaste vragenlijst die je me toe hebt gestuurd. Wat mq betreft 
ziet die er goed en volledig uit. In het Licht van deze vragenlijst nogmaals het ingestuurde voorstel doorgelezen. We 
hadden via de telefoon afgesproken dat ik hier nog even naar zou kijken zodat een aangepaste versie via mijn 
leidinggevende ter kennisname aangeboden kan worden aan het hoofd van de Dienst Regionale Informatie 
Organisatie. lk heb hier naar gekeken, maar nog niet voldoende tijd voor gehad om evt aanpassingen te doen. 
Misschien kunnen we het hier morgen even over hebben. 

Ook heb ik naar de literatuurlijst van Cope gekeken, om te zien welke literatuur mogelijk nog interessant is (zal dit 
morgen ook meenemen). Heb geprobeerd deze artikelen via internet te achterhalen, maar deze zijn helaas niet full 
text beschikbaar. 
Daarnaast heb ik een overzicht van de, binnen de eenheid Den Haag, gemaakt probleemgerichte analyses op HIC 
opgezocht. De tien te interviewen teams kunnen op basis van deze Iijst gekozen worden. 

We zien en spreken elkaar morgen. 

Giles en tot dan, 
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Formulier Advies : voorbeeld casus probleemgerichte analyses in de praktijk 

Dossiernummer : aangekondigd onderzoek 
Vergaderin advies roep d.d. 21-04-2015 
Naam : 	 , Joanne van der Leun (Universiteit Leiden) 
Onderwerp : (tac ische robleem erichte analyses 
Besproken met : 
Soort onderzoek : wetenschappelijk onderzoek gebaseerd op de praktijk 
Beroepsproduct : interne rapportage en wetenschappelijke publicatie 
Strategische onderzoeksagenda 3 

Categorle Thema 

1. Betere polffieprestaties a. lnzlcht In fenomenen en polltleoptreden 
2. Poll-tie In haar omgeving b. Lokale basis op orde 

c. Elgentlyise relatie met burgers 
3. Politieorganisatle d. Functioneren als een korps 

e. Samenwerken en identiteit 
f. Technologie en effectief informatiegebrulk 

4. Politiemedewerker g. Weerbaar en integer 
h. Vakkundig optreden 

Afdeling : DRIO, afdeling Analyse en Onderzoek 
Planning: 2015 
Capaciteit: reguliere bedrijfsvoering DRIO en reguliere bedrijfsvoering basisteams 
Kosten: geen extra kosten 
Externe begeleider: Joanne van der Leun 
Interne begeleider 

Toellchting : 
Uit de internationale en nationale politieliteratuur komt naar voren dat juist de integratie van analyses 
naar praktijk bepaald niet vanzelf gaat. Eerder onderzoek in Engeland liet zien dat gescheiden 
culturen en onderlinge miscommunicatie binnen de politie daarbij een rol speelden, maar ook de 
bruikbaarheid van de analyses (zie bijvoorbeeld Cope 2004 in British Journal of Criminology). 

De hoofdvraag : 
Hoe verloopt de Integratie van tactische probleemgerichte analyses in de praktijk, welke behoeften zijn 
er bij de beoogde gebruikers en welke best practices zijn er te observeren binnen de eenheid Den 
Haag? Dit onderzoeken we aan de hand van de casus van High Impact Crimes in de eenheid Den 
Haag. 

De deelvragen : 
• In hoeverre voldoen de probleemgerichte analyses aan de behoefte van basisteams? zijn er 

aanvullende behoeften en zo ja, welke? 
• Wat zijn de uitdagingen en knelpunten die basisteams ervaren bij het operationaliseren van de 

probleemanalyses en het implementeren daarvan? 
• Welke best practices zijn te onderscheiden in de samenwerking met en advisering van 

basisteams? 

Methoden : 
Kwalitatief onderzoek op basis van observaties en (groeps)interviews. 
Nationale en Internationale literatuur. 

Advies: de Adviesgroep neemt bovenstaand onderzoek niet in behandeling. 

Toelichting 
Het gaat hier om een operationele analyse van het eigen produkt en een verbetering van de benutting 
daarvan. Het is een volledig intern onderzoek van de afdeling Analyse en Onderzoek en daar gaat de 
afdeling zeif over. Wel ziet de Adviesgroep graag het onderzoeksrapport tegemoet voor opname in de 
bibliotheek. 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

donderdag 26 maart 2015 17:23 

Fwd: Artikel 
interviews.doc; ATT00001.htm 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: "Leun, J.P. van der" <j.p.vanderleun®law.leidenuniv.nl> 
Datum: 25 maart 2015 23:26:14 CET 
Aan: 
Onderwerp: Antw.: Artikel 

Ha NB, moor dat gaat vlot. lk heb wat opmerkingen gemaakt bij de topiclijst. Idealiter zouden we 
eigenlijk ook nog aanknopingspunten uit de literatuur moeten halen, maar dat lukt me nu even zo 
snel niet. lk zit vrijdag weer op het werk en dan zal ik proberen wat stukken te sturen. Belangrijk Iijkt 
me in ieder geval dat je ook goed het proces van overdracht en doorwerking In beeld probeert te 
brengen en niet alieen inzoomt op problemen of knelpunten. Groet, Joanne 

From: 
Sent: woensdag 25 maart 2015 20:30 
To: Leun, J.P. van der 
Subject: RE: Artikel 

Hoi Joanne, 

mail o 

Ter informatie: Voorstel werkgroep en voorstel artikel zijn imniddels verstuurd, mijn chef zal 
laatste check doen en het naar de juiste personen doorsturen. 

In de bijlage een (concept) topiclist voor de interviews. 

Groeten, 

Op 25 maart 2015 om 16:44 schreef "Leun, J.P. van der" 
1.p.vanderleun@law.leidenuniv.n1>: 

Ha 

Dank voor al je infol Ziet er goed uit. lk heb er wat op door zitten werken, kun je eens kijken 
of je daarmee voort kunt? 

1 



Groet, Joanne 

From: 11. 	 1111.11..) [ma It 
Sent: zondag 8 maart 2015 21:46 
To: Leun, J.P. van der 
Subject: Artikel 

Hoi Joanne, 

Zoals besproken bijgaand wat ik tot dusver op papier had staan met betrekking tot het 
artikel. 

Veel zin om er weer mee verder to gaan! 

Tot dinsdag! 

Groetjes, 

2 



Rapport optreden van politieambtenaren van Bureau De Heemstraat van De Nationale Ombudsman 
Uw kenmerk: 2016335643 (KNP-08) en 2016335642 (DHG-06) 
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ombudsman 

De poiltleohef van de regionals eenheid Den Haag 
T.a,v, 
Postbus 264 
26010G DEN HAAG 

Geaohte hoer Van Mussoher, geaohte 

nets ik u telefonisoh reeds hob later) weten, start de Nationale ombudsman een 
onderzoek Haar de beJegening van burgers In met name de 8ohliderswijk door de 
politie-eenheld Den Haag. Ott onderzoek betrefteen onderzoek ult elgen 
beweging op grond van Tel 9.2 van de Aigemene Wet bestuursrecht. Met daze 
brief informeer 1k u over de Inhoud Van dit onderzoek en verzoek 1k u een aantal 
vragen to beantwoorden. 

Aanlelding onderzoek 
WIJ hebben een brief van 24 januari 2014 ontvangen van het u bekende 
Aolleoomit6 Herstel van vertrouwen ult Den Haag, Het aotleoomite, dat stelt 
noodgedwongen to zIJn opgerloht om misstanden binnen de politle-eenheld 
Dan Haag aan de orde to stollen, maakte In die brief melding van 48 klaohten van 
burgers. Het actlecomite stelt dat bewoners van de multicutturele SchIldersw1Jk 
veeivuldig warden gedlsortnineerd, Dit zou zioh ulten in het niet opnemen van 
aangiften die gerloht zijn tegen de politle, het not In ontvangst nemen dan wel 
behandelen van klaohten over de politle, het onheus beJegenen van burgers, het 
veeivuldig uitoefenen van eon ID-oontrole en het gebruik van dtsproportloneel 
geweld, 

TlJdens een intakegesprek met 11111111111111.en 	 van het 

aotleoomIte men ziJ aan dat het aantal klaohten InmIddels was opgeiopen tot 69. 
Gelet op dit grate aantal klaohten en de ernst en aard van de Neaten, aismede 
het felt dat daze klaohten veet medla-aandaoht hebben gekregen, hebben wiJ 
besloten eon onderzoek ult elgen bewegIng In to stellen near belegening van 
burgers door de politle-eenheld Den Haag, Olt In vervoig op het nleuwsberloht dat 
wIJ op 6 februarl JI. hebben doen ultgaan. 

Postadres 
Postbus 03122 
2509 AC Peg Hoag 
Bezoskodros 
13ozuldenhoulsewe0 151 
2694 AG Den Haag 
Tett (070) 359 3503 
FoR (070) 380 79 72 
Introati@natIOnolsombuilsmgmg 
WAIN.nallOnaleombudsmaomi 
DoorklesmUnmer 

Datum 

8 IvIRT 2014 
one stunner 
2014.01162 
Uw brief 
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11111agen 

Behandelend meclewerker 
mw. ter. X.O. van Baton 
Onletwerp 
opening 
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Onderwerp van onderzoek 
Met dit onderzoek wil de Nationale ombudsman onderzoeken op Welke Mize de 
polttle omgaat met bewoners van de multiculturele SchliderswIjk, Doel van dit 
beschouwende onderzoek is het soheppon van eon Rader waardoor voor 
bewoners en pane &MAI( Is wat zij over en wear redellikerWijs van elkaar 
mogen verwaohten. 

BiJ d it onderzoek staan de volgende vragen °entreat 
Wat mogen bewoners van de Sohilderswijk, die aangifte willen dean 
Jegens eon poiltleambtenaar en/of een kleoht tegen de polltle wlllen 
Indlenen, verwaohten van de politic)? 
Wet mogen bewoners van de Sohliderswijkvetwachten van de polltle 
wanneer zi) ulivoering geeft aan de bevoegdheld tot het ultvoeren van 
een I D-oontrole ingevolge artlkel 8 Politlewet en de Wet op de 
identifloallepiloht? 
Op welke wipe geeft de politie in de Schllderswijk ultvoering aan een 
behoorlljke bejegening? DaarblJ volt to denken aan fysisk geweld, verbael 
geweld, communicatle en het onderscheld makers near etnIsohe 
aohtergrond. 

Aan de hand van de bevindIngen van de ombudsman, zal worden gekeken of het 
gewenst en/of mogelijk is, een bijdrage to leveren can het verbeteren van de 
verstanclhoudIng tussen de pollee en bewoners van de Sohliderswijk. 

Het is niet de bedoeling een behoorlijkheldsoordeel to geven over het 
poiltleoptreden in Individuals gevallen, Wei ZQI, dear wear nodig, eandeoht 
warden besteed aan oasuTstiek om de problematiek inzlohtelljk to maken. 

Wijze van onderzoek 
Het onderzoek start met het verzamelen van (schriftelijke) Informatle en het 
voeren van gesprekken met polltleambtenaren, burgers die klachten hebben over 
de polltie en versohillende mensen die beroepsmatig in de Sohilderswijk 
werkzaam zljn dan wet op andere wijze bIJ de 8ohliderswijk betrokken zljn. Zo 
heeft er reeds een gesprek pleatsgevonden met de chef van bureau 
De Heemstraat en met eon van de oud-politleambtenaren die in de ultzending 
van TV West zije verhaal heeft gedaan, Ook zullen meciewerkers van bet Bureau 
Nationale ombudsman eon aantal dlensten met de politle meedraelen, 
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Wanneer die gespreklon zljn afgerond en er voldoende Informatle Is vergaard, 
zal er eon ronde-tafelbijeenkomst warden georganIseerd, waarvoor betrokkenen 

warden uttgenodlgd. 

Verzoek om roadie 
Om een goad beeld to krljgen of er al dan niet sprake Is van een behoariljke 
bejegenIng door de polite, vragen wij am blnnen zes weken uw visle to geven op 
het onderwerp van het onderzoek, 

Wagon 
Graag ontvangen wlj uw antwoord.op de voigende vragen: 

Hoeveel klachten Wilde polftle-eenheld In 2013 ontvangen over 
gedregingen Van politleambtenaren van bureau De Heemstraat? 
Hoeveel Van doze klachten zijn voorgelegd aan de klachtencommIssie? 
Hoeveel burgers van allochtone afkomst hebben In 2013 aanglfte gedaan 
tegen een pelltleambtenaaripoiltleambtenaren van bureau 
De Heemstraat? 	- 
In hoeveel gevallen heeft dlt geleld tot een intern onderzoek? 
In hoeveel gevallen heeft dit geleld tot strafvenvolgIng? 
Getdt er in de eenhefd Den Haag clan wei Meer speolffek in de 
SchilderswIjk beleld met betrekking het ultvoeren van de ID-controle? 
Geidt In dle wIJk een zero-toleranoebeleid? Zo ja, wet houdt WI In? 
Indian or sprake is van specIflek beleid met betrekking tot het optreden 
van de polltie In die wijken, Is dat den algerneen bekend gemaakt? Zo ja, 
op weike wipe? 

Indlen mogelljk verzoek lk u uw antwoorclen met stukken to onderbouwen, 

Dooreturen klacbtenlaanglften 
Naast het onderzoek dot de Nationale ombudsman Instelt, hebben A 
17 IndivIduele kiaohten doorgestuurd aan de Elachteneo0rdinator van de polftle 

Den Haag, 	 , met het verzoelc doze in behandeling to 

nemen en zo nodlg aan do IdachtencommIssle voor to leggen. Hoewel doze 
klachten de aantelding Ain voor ons onderzoek, zullen wlj daze klaohten nu niet 
oncierzoeken, Wel kan de Nationale ombudsman besluiten daze In onderzoek to 
flamer', Ind Ion verzookere zioh tot ons wenden omdat zij het niet eons zijn met de 
ultkomst of de duur van Interne klachtbehandelIng, 
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Van het aanbod om aanglften Jegens poiltleambtenaren door to sturen near de 
Hoofdofficier van Aisne heart het actleoomite geetigebrulk gemaakt, 

contact 
Hebt u over doze brief nog vragen, neem dan contact op met mevrouw 
X,C. van Baking/1MM mevrouw J, van WiJk 	 of mevrouw 

Ma de Vries 

Met vriendelijke groet, 

mr. F.J.W.M. van Dooren, 
waarnemend ombudsman 



Organisatteonderdeet Den Haag 
Staf 
Vett held late dtelt an Wadden 

Postbus 264 
2601 00 Don Haag 
0900-8844 

2014.01162 
80 april 2014 " 
Onderzoek 8ohliderswijk 
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lietouradroet Postbus 264, 2601 CG Den Haag 

De Nationale Ombudsman 
F.J.W.M, van Dooren 

Postbus 0122 
2500 AC Den Haag 

Behandold door 
Pundits 

Postadros 

Telefoon 
E-mall 

Ons losnmerfc 
Uw Rennie* 

Datum 
Ondenirem 

131/1age(n) 

Geaohte beer Van Dooren, 

Naar aantelcling van uw brief van 28 maart 2014 betreffende uw onderzoek near cla bejegening van 
burgers In met name de 8thilderswijk door de poiltie-eenheld Den Haag, berleht lk Li het volgende, 

In uw brief stelt u mlj can aantal vregen welke lk els voigt hob beantwoord. 

Vraag; 	Hoeveel klaohten heeft de politie-eenheld In 2016 ontVangen over gedragingen van- - 
polltieambtenaren van bureau De Heemstraat? 

Antwoorct 	33 klachfon, 

Vraag: 
AnIwoord: 

Hoeveel van doze klaohten zln Voorgelegd aan de klachteneommisste? 
7 Madam, waaronder igen klaoht na tussonkomst door hot Actlacomlle Hatay! van 
Verlrouwen. 

Vraag; 	Hoeveel burgers hebben In 2018 aanglfte gedaan tegen eon polltleambtenaar / poll- 
tleambtenaren: 
a, Eenheld Den Haag? 
b. Bureau De Heemstraat? 

Antwoord; 	a, 86 (65x afgahandoId, Sax nog In behandaIIng OM) 
h 9 (6 afgahandeId — 6x rachIrnallg opgotreclan, 3 x nog In behancleling, 1 X art 12 

Sv procedure) 

Vraag: 	In hoeveel gevallen heeft dit geleld tot eon Intern onderzoek? 
Eenheld Den Haag? 

b. Bureau De Heemstraat? 
Antwoorcl: a. 1. 

b. O. 

Vraag: 	In hoeveel gevallen heeft dit geleld tot strafvervolgIng? 
a, Ealhold Den Haag? 
b. Bureau De Heemstraat? 

Anlwoord: 	a. 1. (Goklboote e 600 Ivin. varoorzaken aanrydIng) ' 
b, a 

1 waa Laza m en dlenstbaar » 



Vraag: 	GoIdt or In de eenheld Den Haag dan wel meer speolflek In de Soh!Iderawljk beleld 
met betrekking tot het ultvoeren van de ID-oontrole? 

Antwoord; 
Er Is gem speolflek beleld In de Sohliderswilk rondom het ultvoeren van de ID-controle, De poll& 
volgt Morin de landelijke wetgeving. 
De klenlificatleptlohfgeoft do pate Wet de bevoegdheld wilder radon do identitelt van personal to 
confroleren. Hetverzoek om klentifloatie moot nodig iffn veer de ultveeling van do taken van de poll-
tie. 

 
Bilvoorbeekt bij verkeersteezIch4 hulpverlening bli eon ongeluk of opsporIng van stratbare zoken. 

Er Weft daarbil overigens geen sprake to zjn van eon verdenkIng van een strafbaar felt. Eon van die 
taken Is de aanpak van hinder/like, overlastgovende en crimlneleJeugdgrospen die haloes In de &hit-
derswIjk bestaan. Om doze groepen In hart to brongen verzamelt de patio oak Informatle in. 
Hoewel do politle &Woe Met !Walk verplioht Is, probeert zit zoveel ale inogeiljk ultteg to geven aan 
de betrokkeno over do radon van een Identfteltscontrole. 
Ale lemand geen origIneel of geldlg identiteltsbewlis kan of laten ilen, Is NMI strafbaar en kan een 
beet° voIgen, D1t betreft landelifk beleld dat dus ook In Den Haag van toepassing Is Ook do hoogte 
van de boetes Is tandelijk vastgesteld, Doze zifn nlet inkomensafhankellik 
Als temand van mining is clot hilizif ten onteohte een boete heeft gekregen, oracle dear blivombeeld 
goon wielding toe was, kan dat punt near Voren worden gebracht In een bezwaar bij Justftle. 

Via Oat In die wilk een zero-toteranoebelefd?Zo ja, wet houdt dit in? 

Antwoord: 
De eenheld Den Haag hanteert een aanpak die itch met name kenmerkt door eon problem galchte 
aanpak nlet iozeereen stanclaard zero-tolorancebeleld. Ple probleemgerichte aanpak houdt In een 
Integrate aanpak van vellIgheldsproblemen, gebaseerd op probleemanalysos on met inzet van de 
velligheldsketen, Dlt gedachtegood is overlgens ook wet samengevat In to best of three worlds: 
probleemgericht, informatiegestuurd en waar mogeftik semen met do burger. De poll& richt itch 
daarby op de plekken/personen wear oriminalltat en cdmineel gocirag zioh oonoontreren; spoolfleke 
delloten Motorboat  geOgrafisohe gebieden (hotspots on hot areas), voorzlenhgen (hotfaollIttes), ape-
olfieke daders (hotshots), dadergroepen (hotgroups) on sleohtoffers (holvictIms). SpecIflek voor wet 
betreft de SehIlderswlik Is relevant datzloh meerclem criminate en overlastgevende fougdgreepen hlor 
ophouden. De aanpak binnen de schIlderswijk richt itch wader andere op hot gedrag van de lnegatle-
ve knooppunten' binnen deze leugdgroepen. 

Vraag: India) en sprake Is van speelfIek beleld met betrekkIng tot het optreden van de polltle In die 
idviken, Is dat dan algemeen bekend gemaakt, Zo ja, op welke wljze? 

Antwoord: 
De wilk kenmorkt itch door nor veel 'wad. De wIlk Is samengesteld ult-125 nallonalitolten en 198 
oultaren. Einnen dlt gabled bevindt itch eon groot aantal echelon waaivan meerdera met bljzonder 
onderwlis, Enka° van deze whole!) hebben bovendlen eon 'reglonale functle', Daarnaast komerkt 
de wijk zloh door hoge werkloosheld, De jeugdoverlast en de Jeugdorlmlnalltelt vormen een nadrukke-
iljk eandachtspunt In de MA. Voorts vettlient ;net name het sociallsatleproces van Merokkaanse Jon-
geren de aandacht, 

Voor de gehote gemeente Den Haag Is door do gemeenteraad eon uniform velligheldsbeleld vastge-
staid, dit stoat geformuleerd In het Integraal Velligheldsplan 2012.2015. Vanzelfsprekenci Is dit ya ng. 
heldsbeleld ook het ultgangspunt voor het beleld in de Schilderswifk. Do probleemgerIchte aanpak 
stoat ook bier weer centred 



Met de meeste hoogachting•  

P. van Mussoher EMPM 
Polltleohef Den Hag' 

Ultgangspunt Omen hot Integrael VollIgheldsplan Is clat do vollIgheld van Den Haag voor de perlode 
2012-2015 von krJJgt tangs drIo spore!): 
1. Aanpakken van zWara en veal voorkoMonde orlmlnaNet 

Gebledsgerlahte aanpak: gebledsgerlohle Inzet In wijkon on huudon In oombInatto met eon per-
SOOnSgerkhte en greepsgerlohla aanpak von. Overlastgovende on criminate Jongeren, veelplegors 
on ex-dell/wanton; 

3, stevige aanpak van de georganIseorde onnitnalkek strafreolitellik en bestuurlifk. 

Ter Informatie doe ik u het I ntegraal Volligheldeplan 2012 — 2015 van de getneente Dan Haag toeko-
men. 

lk ga or vanult u htennee voldoende geTnformeerd to hebben. 
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Van: 

Vetzonden: dfnsdag 13 Mal 201415:17 

11111111111■1111 
onderwerp: PW: Myers tbv onderzoek 8chlklerswijk 

Dag 

11 lerblj dyers van bureau De Heemstraat die je kan gebrUlken t.b.v, het onderzoek SchIlderswijk. 
2013, afgezet tegen 2010. 

Met vrlendelljke groat, 

/11 e sine ewer er klachten 

Me Den Haag Slat WM field Integriteit Kischlon (VW} 

000 

Van:1111111111111111.1 
Veraortuenmisaag Mite' 2014 15;03 
Aan: 	 • 

Ont erwerp: RE; fere tbv onderzoek Schllderswijk 

Best 

Zoals gevraragd een aantal resultaten. 

Het eantal criminate jeugdgroepen was In 2010 acht en was In 2018 drie. 

Streatroof: 2013 101 meal. Dlt Wren toy 2010 (Ben Whams van 65% 
WonIngInbraak 2013 334 meal. tilt betreft toy 2010 eon afname van 23% 
Diefstal ult beddif 2013 67 Meal. DIE betreft toy 2010 een cinema van 42% 
Dlefstal ult voertulg 2013 356 mach Dit betreft tov 2010 een Whams van 62% 
Dlefstai van voertulg 2013 58 mast• Dit betreft tov 2010 een efneMe van 43% 

Overval 
2013 
2013 • 

Zakkenrollerlj 604 meal. 
10 meal 

Dlt betreft tov 2010 een cinema van 46% 
eantallen 2010 nlet direct ter beschlkicIng 

Rental verdaohlen OK 2010; 870 
2011: 1002 
2012: 1117 
2013; 1372 

Rental staanclehoudingert (verkeer en °veriest): 2010: 8253 
2011; 7009 
2012: 8054 
2013; 8400 

Daarnaast Is do samenwerkIng met de partners do afgelopen Jaren clerk gelntensIveerd. 
Dlt heeft In 2013 blivoorbeold geresulteord In o.a vele honderddulzenden euro's beslagleggIng door de 
belastIngdlenst, 9 formele overleggen In het vellIghelcishuls waarblJ 54 subJecten besproken zlin, 6 ISD trajecton, 
eon waning gesloten op last van de burgemeester, huuroontracten opgezegd door de wonlngbouw, enkele 
tlentallen unkerIngen stopgezetl teruggevorderd. 

VrIendellike groat, 

13.05-2014 

3 

Aan: 

cc; 
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De politleohef van de regionals eenhelcl Den Haag 
T,a.v, 
Postbus 264 
250100 DEN HAAG 

eachte beer Van Musscher, geaohte 

Op 26 maart 2014 Is de Nationale ombudsman eon onderzoek ult eigen beweging 
,gestart near de bejegening van burgers door politleambteneren van de Wale. 
eenheld Den Haag In de SchilcierswIjk. Per brief van gellike datum bent u hiervan 
op de hoogte gesteld, 

In daze brief hebben wIJ oak aangegeven op welke wljze wij onderzoek doen on 
aangekondigd dat wanneer alle gespreken zljn afgerond en er voldoende 
In forma tie Is vergaard, _er een ronde-tafeibljeen  komst  met verschillende 
betrokkenen zou warden georganlseerd. InmIddels bevInden WIJ ons In deze fase 
van het onderzoek, 

Vanaf het moment van het openen van het onderzoek eind maart - tot heden, Is 
ons eohter duldelijk geworden dater tussen de verschillende partijen die 
betrokken zijn bIJ het polltleoptreden In de Sohllderswljk (a, a, de politle, de 
gemeante Den Haag en het ActiecomIte Herstel van Vertrouwen) reeds vele 
overleggen hebben piaatsgevonden en rnogelijk nog steeds plaatsvinden. Gelet 
hierop zien wij In het organiseren van een ronde-tafeibljeenkornst geen 
toegevoegde waarde en zullen wlj hiervan afzien, 

Wel zal aan u begin jull a.s. een versiag van bevindlngen van one onderzoek 
warden toegestuurd Macht u daartoe aanleldIng zien, clan ben lk bereld om met u 
over het verelag van bevindingen in gesprek to gaan, Daarna zal het deflnitieve 
rapport met daarin onze conalusles warden ultgebracht, 
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Hebt u nog vragen? 
Hebt u over deze brief nog vragen, neem don contact op met mevrouW tor, X.O. 
van SalelliMMI, mevrouw J. van WIJk, 	 of mevrouw 

M.S. de Vries. 

Met vriendellike groat, 

mr, 	van Waren, 
waarnemend ombudsman 
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PoRio I Den Haag 

Ingekomen 2 i OKT, 2014 

Code 

De polItlechef van de regionals eanheld Den Haag 
T,a,v, de hear P. van Mussoher 
Postbus 264 
2601013 DEN HAAG 

Oeaohte hear Van Mussoher, 

onlvangt u het rapport 'Confrasterencle beelden' dat de Nationale 
ombudsman heett opgesteld near aanlelding van het onderzoek dot Is verrioht 
near hat opireden van politleambtenaren van Bureau De Heemstraat In de 
Haagse SoblIdersWijk. In dlt beschouwende rapport vin dl u aandaohtspun ten voor 
zowel de politle els de burger, 

eraag maak 1k van de gelegenheld gebruik am u, de hear M, El Achlor, 

	

meVrouw N. Rogers, 	 en elle 
polltleambleharen metwie de onderzoekers hebben gesproken to bedanken veer 
de Informalle die ten behoove van dit onderzoek is verstrekt. 

Aandachtspunten 
In dit rapport gaol Ili eon aantal aandaohtspunten. lk verzoek u hierop een reactie 
to geven. Daze reactle ontvang lk graag bInnen acht welter', 

Rapporten ziJn openbaar 
Onze rapporten zlJn openbaar en tevIndan via www.nationaleombucIsman.nh 
Daarnaast verstrekken'w11 dlt rapport op aanvraag aan belangstelienden, 

	

Mot vrIendelliks groat, 	. 
de Magnate ombudsman, 

mr, EJ,W,IVI, van Poorer', 
waarnemend ombudsman 

Pastoclres 
Postbus 03122 
2609 AO Con Haag 
1362°00(1mo 
Flozuldenhoulsowen t61 
204 AG Don Hoof/ 
Tel: (070) 066 06 03 
Fax: (070) 360 76 72 
bureau& ollonoleontodlonlon.n1 
www,nallonolooniblIdsman,n1 
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Geachte hoer Van Dacron, 

NJ brief van 29 Juli 2014 hebt u mU het rapport 'Contresterende beelden' gezonden, waarin de' 
ultkomsten zlJn weergegeven van het onderzoek dat door u Is Ingesteld near het optreden van. 
polltleambtenaren van Bureau De Heonstreat In de Haagse Schliderswijk. U hebt mil verzocht to 
reageren op de In het rapport vermeide aandachtspunten, Graag voktoe lk hlerblJ aan uw verzoek. 

Alvorens to reageren op do spealfleke aandaohtspunten, hecht lk erean to vermelden dat lk mU 
zeer herken In het beeld van de Schliderswljk dot u in uw rapport schetst en daarmee van de 
context waarin de politic zlJn work moat doen. lk hob respect en Waardering voor uw 
onderzoeksters die erin zUn geslaagd in eon relatlef korte period° daze analyse In alto schorpte 
trefzeker neer to zetten. 

Zoals ook ult uw rapporlage bIIJkt, is het enerzlJds zaak cm voort to gaan op de Ingeslagen wag als 
het goat om de bestrUdIng van criminalltelt en onvellIgheld door er ale poiltie "bovenop" to zItten. 
Dat is wat de goedwIllende burgers en ondememers In de wijk (die vomit In de meerderheld zUn) 
van one mogen verwachten. Dat is oak randvoorwaarcieliJk am de wInst die we de afgelopen Jaren 
ontegenzeggelijk hebben geboekt, niot weer verleren to laten gaan. Aan de andere Kant wUst u 
tereoht op het belong van eon oorreote beJegenIng door polltleambtenaren van elle burgers en van 
open en transparante communIcatfe els bet gas( om de ultoefening van de polltletaale Met u ben lk 
van menlng dat (lit van wezenilik belong Is year het behoud van draagvlak onder de bevolking en 
daarmee de legltimIteit van het polltleoptrecten. 

De afgelopon waken — obi( na het verschUnen van uw rapport ,- hebben nag eons duldeliJk 
gerllustreerci In wat veer eon complexe omgevIng, stark beTrivloed door de Internationale context, 
de politic) In eon ;NIX als de Haagse schltderswIJIernoet acteren. Dot geldt zowel voor de 
medewerkers van Bureau De Heemstraat, waarop law onderzoek zioh heeft toegespitst, als Bureau 
Hoefkade, waarvan het werkgebled eveneens onderdeel van de SchlkierswOk ultmaakt. 

Enerzikls maken de maatschappellike verhouctingon die stork cioorwerken In de Interactle tussen 
burgers en pails het Wet altUcl eenvouclIg am de vaak prektIsch Waite aanbevelIngen in alto 
elluaties (waarin soma sprake Is van grate ernotles) onverkort In midi* to brongen. Anderzljds is 
hot Piet nu van het grootste belong om do verbinding met elle burgers to behottden en wear 
mogellik to versterken, Daar &inert we ons In ons optreden steeds on ferdege van beWtist to 

Hot vinden van eon goede balms daarin may van eon professlonele polltleorgantsatle warden 
verwacht Dat Is echter nIet altly eon sinecure. 
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Tegen daze achtergrond reageer fk graag op de door u geformuleerde aandachtspunten. Daarblj Is 
het nadrukkelijk onze intentle om hlerult niet sateen lessen to trekken voor Bureau De Heemstraat, 
maar voor de geheie een held. Het goat immers om algemene beglnselen die ten grondsiag moeten 
liggen aan een behoorllJke en effeotieve ultvoering van de politletaale 

U hebt uw aanciaohtspunfen geformuleerd in de vorm van vetwaohtingen, die burgers en poiltie ten 
opzichte van ether zouden mogen hebben. lk herken mU daarin. in man reaotle zal lk mtj vooral 
riohten op hetgeen de burgers van de politie mogen verwaohten. Daar liggen inners vooral onze 
beInvloedingsmogelpheden. Tech permltteer ik ma een en kale opmerking to maken over het 
handelingsperspeotief van de burger en dan met name de jongeren In waken als de Haagse 
Sehlidersi,vijk, ook dat Is Immers bepalend voor de wIlze waarop de interactle met de politie In de 
praktljk plaatsvindt. 

Naar mijn stellIge overtulgIng speelt het soolaal-economlsoh perspeotief veer veel jongeren in 
waken els de Sohliderswijk een belangrlJke rot Gebrek aan perspeotlef en het gevoel 
maatsohappelijk to zif n bultengesioten, zip factoren die van doorslaggevend belang kunnen ziln bU 
de %Mize waarop zU de overheld In het algemeen en In het blJzonder de politie tegemoet trecten. De 
opdrecht zou moeten zljn de jongeren nlet ult to slulten, maar hen juist to "omarrnen", tenelnde hen 
een relief perspeotlef to bleden. Het leggen van de verbIncling straat-school-thuis Is daarvoor een 
belangrUke voorwaarde. Dat is ulteraard niet prlmair een opgave voor de politle, Maar de pallet ken 
daaraan wel een bijdrage leveren, Waartoe wij graag herald zijn. Dat mag ook blijken uit de 
initiatleven die de afgelopen tijd zljn ontwlkkeld, gerieht op het leggen van verbinding met de wJJk en 
in het blJzonder de jongeren. WU zullen daaraan wear mogelljk nog eon Impute geven. Ter 
illustralle: vorige week heeft er een ontmoetIng piaatsgevonden tussen leklinggevenden Van het 
politiedIstdot Centrum on een brede vertegenwoordlging van de Marokkaanee gemeenschap, 
waarin wederzljds beelden en erWachtingen zijn ultgesproken. Daze ontmoeting Is door alto 
aanwezigen els zeer ZInVol ervaren, 

Bejegening 

Cruciaal Merin Is de vraag die elke polltlefunctionaris zich bij voortdurIng dent to stollen: wet is het 
effect van mlin handelen In de ogen van de burger? Zoals lk hiervoor aangaf, ligt daarin Immers het 
oordeel besloten over de legItimItelt van het pelitieoptreclen. En dat Is lets waarvan ledere 
politiefunctionarls zich elks deg weer bewust dient to zijn. In de oplelding wordt hleraan nadrukkefijk 
aandaoht besteed. bat geld( In het blJzonder voor speolfieke programme's els "Blauw 
Valananschap', ontwIkkeki In samenwerkIng met de Politleaoademie. Het ontwikkelprogramma 
"Blauw Vakmansohap" begeleicit teams en bun chefs In het reflecteren op en leren van hun elgen 
ultvoerIngspraktOk. Daarblj is het van essentleel belang dat ook biJ jonge polltleagenten begrip 
bosfaat ten aanzlen van het handelingsperspeotief van de burgers in hun verzorgIngsgebled, Dat 
vraagt om kennls van' de wlJk on van de maatschappelUke ontwikkelingen. Doel is niet zozeer em to 
komen tot een kneilend bejegen ingskader, maar veeleer em praktische "tips & tricks" en "do's 
en don'ts" over de omgang met de wIlkbewoners. Dlt soort kennfsultwisseling zou nlet top down 
moeten plaatsvinden, maar vooral op het niveau van de werlcvfoer, We zullen hierin de komende 
tljd nadrukkeilJk Investoren, 

Een belangrijk element is ook het uitgangspunt dat politiefunctionarlssen elkaar in voorkomende 
gevallen aanspreken op hun handelen. Dat gebeurt wellswaar al, maar zou starker verankerd 
kunnen en moeten warden in het dagelijks werk, waarbU elkaar aanspreken nlet beperld blUit tot 
sltuaties rond hidden ten. Dat vraagt een stevlge begeleiding door senloren en pioegchefs. We 
zullen voorzlen in een proEframnia orn hen daarop toe to rusten. 
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Wat hlermee samenhangt, Is een evenwlohtlge en voidoende gedifferentleerde samensteiling van 
het personeelsbestand van de wijkteams. EnerzlJds is van balang dat wear vaak sprake is van 
een complexe problematlek voldoende kennis en expertise voorhanden Is om de 
maatschappelllke verhoudingen in de wijk te kunnen duiden. Oat vraagt ervaring en senioritelt. Ran 
de enders) kant most worden voorkomen dat polltleagenten onder Invioed van het Wheat in een 
wiJk afstompen en verharden, Het zoeken van de verbinding most voorop biijven staan. Vat vraagt 
het vindeh van een zekere balans, die lokaal wordt ingekleurd. Ook tiler geldt dat maatwerk stork 
de voorkeur verdfent batten strak geformuleerde kaders. De toegevoegde waarde voor de Mk 
client voorop to staan, in one porsoneelsbeleld zuilen we ons hier meer nog clan tot nu toe bewust 
van moeten zljn, 

Geweldgebruik 

Politiewerk maakt het helms onverinljdelljk dat In voorkomen de gevalien geweld wordt toegepast. 
Nletvoor Nets beschlkt de politic over het geweldsmonopolle, Naast de beglneelen van 
proportionalitelt en subsidlaritelt, geidt daarblj ook het vertrekpunt van — waar magelijk-
de-escalatie en eon gefaseerde opbouw van het polltleoptreden. Daarbil past, dat transparantle 
wordt betraoht Indien geweld Is toegepast. Oat moot IMMers aan de samenleving en in het 
btlzonder aan degenen die daarmee to maken hebben gehad, ultiegbaar zijn. In die zin neem Ik uw 
aanbeveling graag over. Wat mij betreft komt daarbij, dat we ale politle oak zoveeb mogelljk 'aan 
de voorkant" uitleggen waarom en wanneer geweld Inoet warden gebruikt, 

On derscheid naar etnfoltelt 

lk heb al vaker benadrukt dat we een page Mien zijn voor iedereen. Daarin past Met, dat— zonder 
dat de atiatIonele omstandigheden deartoe aanlefoling geven — de poiitle etnisch proflieerl 
BeWustwording Is daarbij het eleutelwoord, in zowel de aigennene opleiding als specifleke 
trainingen zullen we daar (nog) sterker op inzetten, Pe gedachten gaan ult naar de ontwilckellng 
van een speoiaal lespakket met praktisohe handvatten, Met de Anne Frank Stlahting hebben we 
een training ontwlkkeid om dit onderwerp bespreekbaar to maken. Ook is educatlef filmmaterlaal 
ontwikkeld, 
(Meer) diversItelt onder het polltlepersoneel Is een oak door ni — reeds tang gekoesterde wens. 
Het Is Immere Met meer clan loglsoh dat de samenlevIng zloh herkent in de politie die hear ten 
dienste steal. Daarnaast kunnen we els politle de multIoulturefe expertise die op doze wijze tau 
warden Ingebracht, goad gebrulfeen. Het vraagstuk b1Jkt evenwel in de praldtik weerbarstig, Om 
stappen to kunnen zetten, is het In elk oval noacizakelijk dat (landelijk) aan een aantal 
randvoorwaarcien wordt vokiaan, lk zal dit binnen de politie nog eons met nadruk aan de orde 

Varcleren van het ID-bewije 

Last ik holder zijn: er mag gear, mleverstand over bestaan, dat een 	sleohts wordt 
gevorderci India) de uitoefening van de poiltletaalc dat redelljicerwijs noodzakelljk maakt, Daarblj 
client de pollee — In rionnale omstancligheden (evens aan te geven waarom dit gebeurt, Oat Is nu 
(nog) Met altild het geval, Ook hlervoor geldt, dat we daaraan in de oplekilngen, briefings en 
debriefings nackukkelIjk aandacht besteden. Dear zljn we al moo gestart en daar zullen we de 
komende tijd votop mee doorgaan. 

Aangiften en Idachten 

Hlerover ken lk kart zyn. De verwaontingen die u in uw rapport ten aanzien van de politic ultspreekt, 
Ain oak nu el vertrekpunt voor ons handelen. Dat teat onverlet, dat In Inolcientele gevallen taken 
lout Runner) gaan, En In die gevallen past ultleg en — wear naclig exotius, Uw rapport vormt 
aanielding om dit nag eens onder de aanclacht van de teldinggevenclen to brengen. Wear 
mamenteel cle plaatsing van de nleuwe teamchefs gaande is, zal dit punt ook in de 
introcluctleprogramma's warden meegenamen. 



Hoogachtend, 

De polltleobef, 

P, van Mussoher k MP 
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Tenslotto 

Wanneer weals politica de verbInding met de samenleving wIllen behouden en verdlepen, dienen 
we open to staan voor krItlek en reffeotle. Dle feedbaok waken we mile door het gesprek aan to 
gaan met maatschappelPe groeperIngen (waarblf het meet gaan am eon construotleve en open 
dfaloag) en east on vooral de burgers, Maar look door het InHiker; van on het Verlenen van 
medewerking aan wetensohappelp onderzoek. 
oak met uw rapportage ben lk claarom hfij. Die bledt ons de kans om ons work (nag) beter to doer). 
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