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voorwoord

als minister van veiligheid en Justitie 
sta ik voor een veilige en rechtvaardige 
samenleving. ontwikkelingen als 
globalisering en technologische vooruitgang 
brengen nieuwe dreigingen met zich mee, 
maar ze bieden ook kansen. daar moeten 
we snel op inspelen en gebruik maken van 
de nieuwste kennis, inzichten en ideeën. 
Blijvend investeren in kennis, innovatie en 
ondernemerschap is noodzakelijk om onze 
maatschappij veiliger te maken. Juist in 
tijden van krapte hebben we innovaties hard 
nodig, om ons werk efficiënter en effectiever 
te doen.

de afgelopen twee jaar heb ik gezien 
dat innovatie in het veiligheidsdomein 
plaatsvindt op veel verschillende plekken en 
bij tal van partners. de uitdagingen waarvoor 
wij staan zijn groot. Samenwerking tussen 
overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten 
is - zowel nationaal als internationaal - van 
cruciaal belang. Samen moeten publieke 
en private partijen komen tot creatieve 
oplossingen voor die problemen. dat kan 
door innovaties te stimuleren, liefst van 
onderaf, en kennis te ontwikkelen. niet 
als doel op zichzelf, maar als belangrijk 
hulpmiddel om te komen tot een veiliger 
samenleving.

ik ben dan ook overgegaan tot het instellen 
van een nieuwe, ministeriebrede r&d 
Council. die gaat het innovatiebeleid van 
het ministerie méér samenhang en richting 
geven. daarbij gaat het overigens niet alleen 
om veiligheid, maar over de kwaliteit van de 
rechtsstaat over de volle breedte. Scherp 
geformuleerde grand challenges geven 
aan voor welke grote, concrete uitdagingen 
het ministerie van veiligheid en Justitie 
de komende jaren staat. de challenges 
geven richting en samenhang aan de vrije 
speelruimte waar innovaties ontstaan, de 
zogeheten ‘gouden driehoek’: consortia van 
overheid, industrie en kennisinstituten. in 
samenhang met het topsectorenbeleid - en 
zo mogelijk met extra financiering door de 
europese Commissie - gaan we op deze wijze 
innovatie stimuleren.

kortom, we moeten nu stappen nemen! ik 
streef naar een organisatie die de capaciteit 
heeft om snel te handelen, kansen te 
benutten en mogelijkheden te creëren -  
met gebruik van state of the art technologie. 
dit vergt ook een verandering in mentaliteit. 
We moeten immers open staan voor 
verandering en vernieuwing. die instelling 
wens ik alle lezers van deze tno-publicatie 
van harte toe!

mr. i. w. opstelten
minister van veiligheid en Justitie
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vEILIGHEId 
SCHrEEUwT  
oM INNovATIE!

innovatie liJkt SomS Wel een SleetS Woord. in 
overleggen en geSPrekken ligt Het lekker 
in de mond, maar vervolgenS geBeUrt 
er Weinig. terWiJl nederland voor grote 
Uitdagingen Staat. de ontWikkelingen rond 
veiligHeid in de Wereld en in onS eigen land 
SCHreeUWen om innovatie. een overkoePelende 
en integrale, toekomStgeriCHte viSie iS nodig 
om oPloSSingen te vinden in SamenHang met 
BelangriJke maatSCHaPPeliJke vraagStUkken. 
de inveSteringen gaan daarBiJ voor de Baten 
Uit en Bieden PerSPeCtieF oP een UitStekend 
rendement.



ook de nederlandse samenleving vergrijst 
en ontgroent. Het aantal jongeren neemt af. 
dat heeft gevolgen voor de manier waarop in 
nederland onze veiligheid is georganiseerd. 
dat wordt nu op personeelsintensieve wijze 
gedaan door lager opgeleide jongeren en 
ouderen. in het cyberdomein is openbare 
orde en veiligheid van toenemend belang. 
de kosten van onze veiligheid nemen 
steeds verder toe, mede door het schaarse 
aanbod van veiligheidspersoneel en dure 
oplossingen die nodig zijn om dat tekort te 
compenseren. dit is niet vol te houden. de 
vraag naar veiligheid zal alleen maar verder 
toenemen.

sleutelrol voor innovatie 
veiligheid schreeuwt om innovatie! Het 
moet sneller, slimmer, productiever en 
vooral goedkoper. de uitdagingen waar 
nederland voor staat zijn groot. Zij vragen 
om forse aanpassing en verandering. 
duidelijke en vernieuwende keuzes en 
oplossingen zijn nodig om ons land leefbaar 
en – economisch – aantrekkelijk te houden. 
innovatie speelt een sleutelrol in het vinden 
van oplossingen voor de uitdagingen die 
ons te wachten staan én waar we nu al mee 
te maken hebben. een overkoepelende 
en integrale, toekomstgerichte visie 
op innovatie is op slechts een beperkt 
aantal plekken aanwezig in het domein 

Het moet Slimmer, 
Sneller, productiever 
en vooral goedkoper

grote uitdagingen
onze samenleving staat in het komende 
decennium een aantal grote uitdagingen 
te wachten op het gebied van veiligheid. 
Het wordt warmer, kouder, droger en 
natter. Het klimaat wordt extremer, met 
alle gevolgen van dien: overstromingen, 
verdroging van dijken, te kort aan water en 
grondstoffen. Het toegang krijgen en houden 
tot grondstoffen wordt onderdeel van de 
geopolitiek. de vraag blijft toenemen en 
de kostprijzen schieten omhoog, terwijl het 
aanbod niet toereikend is. dit heeft gevolgen 
voor de veiligheidssituatie in de wereld. 

de concurrentie op de wereldmarkt neemt 
toe als gevolg van nieuwe, opkomende 
markten. de concurrentiepositie van 
nederland komt onder druk te staan, 
terwijl ons land juist afhankelijk is van 
handel, import en export. de samenleving 
wordt steeds complexer en afhankelijker 
van systemen en technologieën. Het zicht 
ontbreekt op de afhankelijkheden tussen 
al die systemen en wat de gevolgen zijn 
als er uitval plaatsvindt. grenzen vervagen 
door internet- en iCt-toepassingen. 
grensoverschrijdende criminaliteit neemt 
toe, zoals al zichtbaar is op het gebied van 
cybercrime. Binnenkort is 25 procent van 
de europese bevolking ouder dan 65 jaar. 

De komenDe Decennia 
staan De samenleving 
grote uitDagingen te 

wachten
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van maatschappelijke veiligheid. op 
de verschillende organisatieniveaus 
binnen dit domein zijn dergelijke visies 
echter wél nodig voor het richten van 
toekomstig veiligheidsbeleid. vervolgens 
dienen de te nemen maatregelen goed 
onderbouwd en in onderlinge samenhang 
gerealiseerd te worden. vaak gaat het om 

politieke keuzes, zonder dat er gedegen 
wetenschappelijk onderzoek is verricht. 
Het stelselmatig en methodisch vastleggen 
van gegevens en resultaten op het gebied 
van veiligheid is door kortetermijndenken 
op de achtergrond geraakt. er wordt wel 
gestuurd op performance en resultaten, 
zoals de aanrijtijden van de brandweer 
en het aantal uitgedeelde boetes, maar 
zelden wordt onderzocht of dat resultaat 
wel wezenlijk bijdraagt aan de veiligheid in 
nederland. door het gebrek aan diepgang 
zijn er maar weinig modellen ontwikkeld 
met een voorspellend vermogen, waardoor 
het beperkt mogelijk is om met enige mate 
van zekerheid te zeggen of beleid effect 
gaat hebben of niet. de ontwikkeling van 
deze modellen verdient meer aandacht: 

onze beperkte aantallen euro’s, mensen en 
middelen kunnen we dan in de toekomst 
gericht inzetten op maximaal resultaat.

korte én lange termijn 
er wordt heel veel gepraat over innovatie, 
al een jaar of tien. maar in de praktijk gaat 
het dan vooral om ontwikkelingen voor de 
korte termijn. er is weinig aandacht voor 
wat dit de samenleving op het gebied van 
maatschappelijke veiligheid op lange termijn 
oplevert. de uitspraak dat innovatie geld 
kost, is een vreemde uitspraak als nog niet 
bekend is wat diezelfde innovatie oplevert 
en op welke termijn. de kosten gaan voor 
de baten uit. een innovatie die geld of 
beter resultaat oplevert, is de investering 
vooraf meer dan waard. Businesscases 
geven daar helderheid in. Het is echter 
belangrijk om te beseffen dat lang niet 
alle resultaten op de korte termijn worden 
geboekt. kennisopbouw, het ontwikkelen 
van voorspellende modellen, het volgen 
van ontwikkelingen, het realiseren van 
nieuwe technologieën, gedrags- en 
cultuurveranderingen vinden allemaal op 
de lange termijn plaats. om de uitdagingen 
van morgen voor te blijven, zijn ook deze 
langetermijninnovatietrajecten onmisbaar. 
daarom is het van belang dat organisaties 
op het gebied van maatschappelijke 
veiligheid gaan werken met innovatie-
agenda’s. dat geeft voor de langere termijn 
richting aan de innovatiebehoefte en aan 
het daarbij horende innovatiebeleid. ook 
kunnen budgetten hierop afgestemd worden. 
de huidige jaarbudgetten zijn lang niet altijd 
toereikend om in één keer een innovatie te 
kunnen bekostigen. gevolg is dat de hele 
innovatie achterwege blijft, of dat het proces 
zodanig wordt ingeperkt dat het betaalbaar 
wordt binnen het jaarbudget. kijk verder. 
toon lef. denk na over de lange termijn.

Onze beperkte aantallen 
eurO’s, mensen en 

middelen kunnen we in 
de tOekOmst gericht 

inzetten Op maximaal 
resultaat
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DE GOUDEN DRIEHOEK
“DE INNOVATIES MET DE MEESTE IMPACT KOMEN 
VOORT UIT SAMENWERKING TUSSEN MEERDERE 
KENNISDOMEINEN”

WETENSCHAP

OVERHEID BEDRIJFSLEVEN



versterk de gouden driehoek  
voor veiligheid 
Het innovatiebeleid van de nederlandse 
overheid richt zich op negen topsectoren. 
veiligheid zit daar niet tussen. Het zou toch 
jammer zijn als we een bloeiende economie 
hebben waarin iedereen zich onveilig voelt. 
of dat we de kennis hebben om fantastische 
producten te ontwikkelen, maar dat binnen- 
en buitenlandse bedrijven niet willen 
investeren omdat nederland onveilig is: de 
beveiliging is te duur, het politieapparaat 
is verouderd en overstromingen doen zich 
regelmatig voor. daarmee is veiligheid 
een maatschappelijk thema dat een plek 
verdient als tiende topsector. nu sneeuwt 
maatschappelijke veiligheid onder, terwijl 
het juist de andere negen sectoren kan 
versterken. 

daarbij speelt ook mee dat in het domein 
van maatschappelijke veiligheid vooral 
overheidsinstanties de initiërende partijen 
voor innovatie zijn. Zij faciliteren initiatieven 
in samenwerking met het bedrijfsleven. 
veiligheid is niet alleen een belang van de 
overheid, maar ook van het bedrijfsleven 
en vitale infrastructuur. overheden kunnen 
ook optreden als launching customer. 
dat wil zeggen dat innovaties samen 
met de industrie en de dienstverlenende 
sector worden ontwikkeld. de betreffende 
overheidsinstantie is vervolgens de eerste 
klant. Het gezamenlijk investeren en de 
gegarandeerde eerste afzet maakt het 
voor bedrijven interessant om op basis van 
specifieke wensen te innoveren. Zonder deze 
samenwerking zou het financiële risico voor 
een bedrijf te groot kunnen zijn, waardoor 
belangrijke innovaties het domein van 
maatschappelijke veiligheid niet bereiken. 
Het innovatiebeleid van de landelijke 
overheid wordt op deze manier door andere 
overheden versterkt en verder vormgegeven. 

de europese commissie draagt hier ook 
aan bij. Zij heeft de versterking van de 
innovatiekracht van de securitysector als 
een speerpunt benoemd voor het Horizon 
2020-programma. een belangrijke notie 
daarbij is dat innovatie van commercieel 
belang is voor bedrijven op de internationale 
markt en dat zij van deze regeling gebruik 
moeten maken. 
 
de samenwerking tussen overheid, 
bedrijfsleven en kennisinstellingen 
wordt de gouden driehoek genoemd. 
kennisinstellingen zoals tno kunnen 
richtingen voor kansrijke innovaties 
aangeven. Het ontwikkelen van een 
nieuw marineschip is een voorbeeld van 
een dergelijke samenwerking. defensie 
kent als geen ander de operationele 
omstandigheden waarin zo’n schip moet 
functioneren. tno heeft onder andere 
verstand van commandovoering, iCt, 
sensoren, camouflage en het ontwerpen 
van een schip dat aan de operationele eisen 
kan voldoen. een systemintegrator en een 
scheepswerf brengen dat alles samen in een 
schip dat het resultaat kan leveren wat de 
klant wil. deze manier van samenwerken, 
kennis uitwisselen en innoveren is in het 
domein van maatschappelijke veiligheid 
nog geen gemeengoed. voor belangrijke 
maatschappelijke veiligheidsvraagstukken 
kunnen oplossingen gevonden worden als 
partijen vaker gezamenlijk optrekken en 
meer innoveren.

tno 
safety & security research
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 innovatie in de praktijk



GoUdEN drIE-
HoEK vErENIGT 
ZICH oNdEr dE 
NAAM THE HAGUE 
SECUrITy dELTA
 

 
den Haag. internationale Stad van recHt 

en vrede. tHe Hague Security delta voegt 

daar Het onderwerp veiligHeid aan toe. een 

groeiende groep bedrijven, overHeden en 

kenniSinStellingen in de regio Haaglanden 

Heeft zicH onder deze naam verenigd. 

gezamenlijk gaan zij de veiligHeidSuitdagingen 

van onze wereld aan.

 
de veiligheidsbranche in den Haag telt 
ongeveer 300 bedrijven, 20.000 banen 
en een gezamenlijke omzet van 1,2 
miljard euro. maar er zijn ook nog eens 
duizenden bedrijven, onderwijs-, kennis- 
en overheidsinstellingen die zich op een 
of andere manier bezighouden met het 
thema veiligheid. Zij bevinden zich aan de 
aanbodkant of aan de vraagkant. Zeven 
initiatiefnemers willen dit enorme potentieel 
benutten en de ‘veiligheidsindustrie’ in den 
Haag nationaal en internationaal op de 
kaart zetten. Het nederlands Forensisch 
instituut (nFi), de Haagse Hogeschool, 
the Hague Centre for Strategic Studies 
(HCSS), twynstra gudde, Westholland 

Foreign investment agency, de kamer van 
koophandel den Haag, de gemeente den 
Haag, het ministerie van economische 
Zaken en tno investeren gezamenlijk in 
het project the Hague Security delta (HSd). 
door samen op te trekken wordt de regio 
den Haag wereldwijd gepositioneerd als hét 
cluster waar iedereen terecht kan met zijn 
veiligheidsvraagstukken.

integrale oplossingen
veiligheidsoplossingen vragen vaak om 
een integrale en innovatieve aanpak die 
de capaciteit van individuele overheden, 
kennisinstellingen en bedrijven overstijgt. 
HSd brengt nu alle partijen bij elkaar en 
stimuleert een wisselwerking binnen de 
‘gouden driehoek’. HSd focust op vijf grote 
veiligheidsthema’s: nationale veiligheid, 
stedelijke veiligheid, forensisch onderzoek, 
cybercrime en security, en veiligheid van 
vitale infrastructuur. rond elk thema 
verenigen partners zich in innovatiehuizen. 
Zij stemmen hun onderzoeks- en 
innovatieagenda op elkaar af en stellen 
laboratoria en andere infrastructuur aan 
elkaar ter beschikking. verder brengen 
ze faciliteiten, kennis en kunde in, 
doen gezamenlijk onderzoek en werken 
gezamenlijk aan innovaties. Het betreft een 
unieke samenwerking die leidt tot co-creatie 
en innovatie.

 innovatie in de praktijk
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 HANS BoUTELLIEr:

“de overHeid  
 moet zicH op een  
 andere manier  
 gaan verHouden  
 ten opzicHte van  
 de burger”



hans Boutellier
directeur verwey-Jonker instituut
Bijzonder Hoogleraar veiligheid 
en burgerschap vU

“we improviSeren er op loS.” met deze ene zin 

ScHetSt HanS boutellier, directeur van Het 

verwey-jonker inStituut en Hoogleraar ‘veiligHeid 

en burgerScHap’ aan de vrije univerSiteit 

amSterdam, de cHaotiScHe Samenleving waarin 

we leven. “dat geeft onbeHagen en onruSt bij 

menSen en Het leidt tot Het denken in riSico’S en 

pogingen om de cHaoS geordend te krijgen. maar 

improviSatie iS op zicH niet verkeerd; alS Het goed 

wordt gedaan, iS Het enorm innovatief.”

op de vraag wat de grootste thema’s zijn op het gebied van 
veiligheid, vindt Boutellier het lastig antwoord geven. “dat 
komt omdat ik veiligheid zelf de laatste jaren veel meer ben 
gaan begrijpen als een vraagstuk van sociale orde. door 
allerlei processen is onze samenleving enorm ingewikkeld 
geworden. Het gevolg is dat mensen deze samenleving als 
chaotisch en onoverzichtelijk ervaren. dat leidt tot veel 
onbehagen en onrust. Het is tegen deze achtergrond dat 
zich een neiging ontwikkelt om in termen van veiligheid en 
risico’s te gaan denken. daarnaast wordt onze samenleving 
gekenmerkt door het ontbreken van richting en dit bedoel ik 
vooral in normatieve zin. de twintigste eeuw was een eeuw 
van grote verhalen en ideologieën. deze definieerden een 
collectieve identiteit die richtinggevend was en waarmee we 
onszelf konden verhouden tot anderen. de richtinggevende 
instituties van weleer brokkelen echter langzaam af of zijn 
al sterk geërodeerd. daardoor rijzen nu vragen als: ‘Welke 
richting moeten we op?’ en ‘Waar doen we goed aan?’. 

“IMProvISATIE IS ENorM 
 INNovATIEf!”

angSt om Controle te verlieZen leidt tot veiligHeidSoFFenSieF

15



Samenvattend kunnen we stellen dat de 
sociale orde van vandaag gekenmerkt wordt 
door wat ik ‘complexiteit zonder richting’ 
noem.”

denken vanuit complexiteit
doordat de samenleving zo complex 
is geworden, is er volgens Boutellier 
het afgelopen decennium een enorme 
druk ontstaan om ‘het complex’ 
geordend te krijgen. deze controledruk 
ligt aan de basis van drie typen 
ordeningsprogramma’s die hij beschrijft in 
zijn boek ‘de improvisatiemaatschappij’. 
Het veiligheidsoffensief is daar het 
meest succesvolle van. de angst om 
controle te verliezen ligt hieraan ten 
grondslag. verder onderscheidt hij nog 
het beschavingsdefensief, waar het appel 
op normen en waarden van Balkenende 
bijhoort. “en het derde ordeningsprogramma 
is wat ik noem ‘participatie als panacee’. ik 
bedoel het allemaal niet cynisch hoor, maar 
in deze laatste is de paradox opvallend. 
enerzijds wordt de burger als ‘probleem’ 
weggezet, omdat deze zich niet gedraagt 
zoals gewenst. anderzijds wordt de burger 
ingeschakeld en moet hij de oplossing 
leveren. dat neemt niet weg dat het in 
beginsel een veelbelovende strategie is, 

maar je ziet dat er in de praktijk op te 
instrumentele, niet-innovatieve manier 
naar het fenomeen participatie gekeken 
wordt. de burger mag meedoen, maar 
alleen als hij doet wat de overheid wil. Het 
komt terug in termen als burgerparticipatie, 
zelfredzaamheid en empowerment. Het 
is echter niet een kwestie van een aantal 
overheidstaakjes bij de burger over de 
schutting gooien; zo werkt het gewoon 
niet. dat is niet innovatief en doet geen 
recht aan de nieuwe sociale orde van de 
netwerkmaatschappij. de overheid moet zich 
echt op een andere manier gaan verhouden 
tot de burger. de netwerkmaatschappij kent 
nu eenmaal een totaal andere structuur dan 
we geneigd zijn te denken. de kern is dat je 
niet moet proberen de complexiteit onder 
controle te krijgen, maar dat je vanuit de 
complexiteit orde moet gaan denken.” 
 
georganiseerde vrijheid 
“Hoewel er sprake is van ‘complexiteit 
zonder richting’, betekent dat nog niet 
dat er geen ordening is. als er geen 
enkele ordening zou zijn, dan zouden de 
maatschappelijke problemen veel groter zijn. 
ik heb heel lang gezocht naar een beeld om 
dat te grijpen; een beeld dat de chaos duidt 
en tegelijkertijd toch de ordening omvat 
die klaarblijkelijk aanwezig is. op een dag 
ontmoette ik een jazzgitarist. die zei: ‘mijn 
muziek is georganiseerde vrijheid’. dat was 
voor mij het eureka-moment. Jazzmuziek 
of improvisatiemuziek is misschien wel de 
hoogste vorm van organisatie die we kennen! 
Het is gestructureerd en tegelijkertijd 
klinkt er muziek die we nog nooit gehoord 
hebben. dat beeld, die metafoor, heb ik in 
mijn boek helemaal doorgetrokken. de titel 
‘de improvisatiemaatschappij’ verwijst er 
naar. ten eerste is het een commentaar 
op het chaotische. We rotzooien maar wat 
aan en improviseren er op los. maar het 

cHaotiScHe en 
onoverzicHtelijke 

Samenleving leidt tot 
denken in termen van 
veiligHeid en riSico’S
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is ook een verwijzing naar wat er kan. als 
improvisatie goed gedaan wordt, dan kan het 
fantastische resultaten opleveren. dan is het 
enorm innovatief!”

rol voor onderzoek en innovatie 
Boutellier stelt dat de overheid in de 
improvisatiemaatschappij vooral een rol 
heeft in het borgen van de continuïteit.  
“dat is een hele andere rol dan ze gehad 
heeft. Het is veel meer faciliteren en 
ondersteunen, maar ook grenzen stellen. 
als je het over veiligheid hebt, dan resulteert 
dit eigenlijk in twee mogelijkheden: 
begrens ondermijnende fenomenen zoals 
georganiseerde misdaad en faciliteer 
hetgeen dat bijdraagt aan de continuïteit. 
in het faciliteren ligt een belangrijke rol 
weggelegd voor onderzoek en innovatie. 
ook hierin moet ‘het nieuwe denken’ 
- denken vanuit de netwerkgedachte - 
doorgang vinden. een mooi voorbeeld is 
mijn leerstoel aan de vrije Universiteit, 
mede gefinancierd door en uitgevoerd 
met de politie van amsterdam-amstelland 
en de gemeente amsterdam. Het is een 
intensieve samenwerkingsrelatie, waarbij 
politiemensen een jaar of langer hier 
geplaatst worden. opeens zien zij dat er een 
hele wetenschappelijke wereld is rondom 
politie en veiligheid die ze eigenlijk niet 
zo goed kennen. omgekeerd geeft het mij 
natuurlijk een heel nauwe relatie met het 

veld en met de politieorganisatie. dat is 
heel mooi en het geeft input aan nieuwe 
oplossingen voor complexe problemen. 
Uiteindelijk moeten we het met elkaar doen.”

‘complexiteit zonder ricHting’, 
betekent nog niet dat er geen 
ordening iS
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INNovATIEAGENdA 
ALS rICHTSNoEr 
voor vEILIGHEIdS-
BELEId

SteedS Weer dUikt HetZelFde ProBleem oP. 
de organiSatie kraakt en PiePt, doordat de 
Uitvoering van Het Werk ComPlexer Wordt. 
SamenWerken iS een Uitdaging, doordat 
ProCeSSen en SYStemen niet oP elkaar 
aanSlUiten; laat Staan de CUltUUr, FUnCtieS, 
rollen, taken en BevoegdHeden. er gaat te veel 
tiJd verloren; Het Werk moet Sneller, Beter 
en vooral met minder menSen. BeZUinigingen 
en WetSWiJZigingen noPen de organiSatie 
tot verandering. veiligHeid SCHreeUWt om 
innovatie, om vernieUWing. maar Waar moet Het 
dan naar toe? en Hoe Bereik Je dat?



opleiden en oefenen. innoveren is echter 
geen doel op zich. de innovatieagenda is 
een middel om strategische organisatie-
doelstellingen te bereiken of om (voorziene 
en nog onvoorziene) problemen op te lossen. 
door op deze manier innovatiebeleid te 
ontwikkelen voor de langere termijn wordt 
het mogelijk om kennis te ontwikkelen, vast 
te houden en door te ontwikkelen tot weer 
nieuwe innovaties. dit is geen luxe, maar 
noodzaak. anders blijven beleidsmakers 
achter de feiten aanlopen en blijven 
organisaties stilstaan. er is inmiddels 
een tekort aan beveiligingspersoneel. dit 
zal alleen nog maar toenemen als gevolg 
van demografische ontwikkelingen en 
de afnemende populariteit van het vak. 
Hetzelfde resultaat of betere resultaten 
moeten met minder mensen bereikt worden. 
die trend is al langer zichtbaar. en anders 
had onderzoek dat kunnen uitwijzen. door 
een dergelijk thema op te nemen in de 
innovatieagenda, wordt onderzocht welke 
innovaties nodig zijn om dit probleem 
het hoofd te bieden. tno helpt bij het 
opstellen van een innovatieagenda en doet 
onderzoek naar welke innovaties bijdragen 
aan het bereiken van organisatie- en 
veiligheidsdoelstellingen.

geBruik gezamenlijke 
innovatiekracht 
een innovatieagenda helpt om structureel 
bezig te zijn met innovatie en beleid. in 
het kader van maatschappelijke veiligheid 
zouden beleidsmakers een getrapte 
innovatieagenda kunnen maken. de eerste 
trap is de nationale risicobeoordeling. daarin 
wordt benoemd welke dreigingen er op 
nederland afkomen en welke ontwrichtend 
zijn voor de samenleving. Jaarlijks wordt 
deze risicobeoordeling geactualiseerd, om 
zo dreigingen die nog niet algemeen worden 
onderkend te signaleren. Hieraan kan 

innoveer met Behulp van  
een innovatieagenda
innovaties zijn geen ad hoc ontwikkelingen, 
die los staan van de werkelijkheid. 
vernieuwingen hebben te maken met 
mensen, technologieën, competenties, 
ontwikkelingen in de maatschappij, 
organisaties en beleid. al die aspecten 
moeten in samenhang bekeken worden, 
zodat ze ook in samenhang geoptimaliseerd 
en vernieuwd kunnen worden. Het 
vroegtijdig bij elkaar brengen van alle 
aspecten vraagt om een langetermijn- 
innovatievisie, om innovatiebeleid. een 
hulpmiddel om dat beleid te ontwikkelen is 
de innovatieagenda. dit instrument geeft 
richting aan toekomstig veiligheidsbeleid, 
door innovatiedoelen te benoemen waar 
de organisatie zich de komende jaren op 
wil richten. via een zogenoemd raamwerk 
kan vervolgens gefocust worden op 
taak- en verantwoordelijkheidsgebieden, 
zoals bewaken en beveiligen, crisis- en 
rampenbestrijding, handhaving, opsporing 
en cybersecurity. ook kunnen in het 
raamwerk specifieke gebieden benoemd 
worden waar innovaties gewenst zijn, zoals 
beleid(svorming), sturing en besluitvorming, 
proces (procedures), organisatie en 
samenwerking, informatie (verzameling 
en analyse), techniek en analyse, trainen, 

EEn innovatiEagEnda 
gEEft richting 

aan toEkomstig 
vEilighEidsbElEid
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VOORBEELD INNOVATIEPROCES VANUIT SOCIALE VEILIGHEID

INTAKE

PUSH
/

PULL

NETWERKEN

A. BRAINSTORMEN

INNOVEREN DOOR TE BELEVEN

Genereren van 
ideeën

C. ONTWIKKELEN

Verfijnen van de 
meest kansrijke 
ideeën en 
samenstellen tot 
één concept

E. IMPLEMENTEREN

Het concept 
implementeren in 
de organisatie en 
werkwijzen 

B. SELECTEREN

Selecteren van 
kansrijke ideeën

D. BEWIJZEN

Aantonen dat het 
concept een 
oplossing biedt 
voor de probleem-
situatie



eenvoudig een innovatieagenda gekoppeld 
worden. dat dit nog niet zo’n gek idee is, 
blijkt wel uit de toename van cybercrime. dit 
onderwerp is gesignaleerd en opgenomen 
in de nationale risicobeoordeling, maar er 
zijn niet gelijk strategische veiligheidsdoelen 
en innovatiedoelstellingen aan gekoppeld, 
laat staan budget. vanuit die nationale 
risicobeoordeling kunnen ministeries en 
veiligheidsdiensten vervolgens op hun 
eigen organisatieniveau een afgeleide 
innovatieagenda opstellen. op die manier 
ontstaat er samenhangend beleid en is 
de gezamenlijke innovatiekracht gericht 
op gezamenlijke thema’s. Het voorkomt 
ad hoc innovaties die veel geld kosten en 
weinig resultaat opleveren, doordat ze niet 
gedragen worden binnen en buiten de eigen 
organisatie of niet passen in het grotere 
‘plaatje’.
 
maak innovatieproces BehapBaar 
de laatste jaren zijn er veel doorbraken 
op het gebied van techniek, iCt, sensoren, 
autonome netwerken, intelligente camera’s 
en 3d-printen. alles wordt steeds kleiner 
en materialen worden steeds slimmer. 
denk aan het smart vest dat zijn kleur aan 
de omgeving aanpast en zelfherstellende 
materialen. deze nieuwe ontwikkelingen 
creëren veel kansen en mogelijkheden om 
de maatschappelijke veiligheid te verhogen. 
maar ook opponenten zien hun kans schoon 
en maken er dankbaar gebruik van. Het 
is zaak om bij te blijven en hen zelfs vóór 
te blijven. Beleidsmakers beseffen wel 
dat dingen moeten veranderen, maar ze 
weten niet hoe ze dat moeten doen. de 
innovatieaanpak concept development 

and experimentation (Cd&e) van tno 
biedt hiervoor een oplossing. deze aanpak 
maakt het innovatieproces behapbaar 
en beheersbaar, door in fasen toe te 
werken naar het beoogde resultaat. in 

totaal zijn er vijf fasen. de complexiteit en 
gedetailleerdheid neemt toe naarmate de 
fasen vorderen. Het doorlopen van alle fasen 
voorkomt het kiezen en doorontwikkelen 
van oplossingsrichtingen die uiteindelijk niet 
blijken te werken of te dure investeringen tot 
gevolg hebben. de Cd&e-methode maakt 
daarmee het innovatieproces krachtig en 
kosteneffectief.

in de eerste fase vinden er 
brainstormsessies plaats. Hieraan nemen 
alle partijen deel die te maken hebben 
met het betreffende probleem. dit zijn niet 
alleen interne medewerkers, maar ook 
stakeholders en samenwerkingspartners. 
daarnaast schuiven kennisinstellingen, 
wetenschappers en deskundigen aan. vanuit 
deze brainstormsessies worden de eerste 
oplossingsrichtingen geformuleerd. die 
kunnen op heel veel verschillende terreinen 
betrekking hebben. de ene oplossing 
zoekt het bijvoorbeeld in de techniek, de 
andere in informatiestromen en de derde 
in samenwerkingsverbanden. vervolgens 
vindt er een eerste selectie plaats. Welke 
oplossingsrichtingen zijn veelbelovend, 
welke niet en hoe passen ze bij de 
organisatie, cultuur, doelen, mogelijkheden 
en ambities. door met scenario’s te werken, 

denken, doen, beleven, 
experimenteren en 
innoveren Samen met 
StakeHolderS Staat 
centraal
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kosteneffectiviteitsanalyses te maken 
en ideeën gewoon eens uit proberen, 
vindt de eerste schifting plaats. Bij hele 
vernieuwende ideeën is dit niet altijd 
mogelijk. Wel kan het dan gevisualiseerd 
en gesimuleerd worden in een virtuele 
omgeving, om de beoordeling makkelijker te 
maken. ook rollenspellen en gaming kunnen 
in dit geval als methoden worden ingezet. 
voorop staat dat de oplossingsrichtingen 
beleefd en uitgeprobeerd moeten worden om 
tot het inzicht te komen hoe de vernieuwing 
het beste zal werken voor alle betrokken 
partijen.

 
na de selectiefase wordt er ontwikkeld en 
geëxperimenteerd. dit kan in het klein of in 
het groot, afhankelijk van wat nodig is om 
de innovatieve oplossing te beleven en te 
ervaren. vervolgens wordt in de bewijsfase 
onderzocht en getest of de innovatie 
daadwerkelijk oplevert wat ervan verwacht 
wordt. Het is nog niet klaar, maar kan al wel 
gemeten en getest worden. Bijvoorbeeld 
door een prototype te maken of een pilot te 
starten in de organisatie. tot slot wordt de 
innovatie geïmplementeerd in de organisatie. 
Want een innovatie is pas een innovatie 
als deze daadwerkelijk in de praktijk wordt 
ingevoerd en resultaat oplevert.

ontwikkel alleen kansrijke 
innovaties 
vaak lijkt innovatie iets ontastbaars, 
complex en groots. dat is zeker het geval 
bij innovaties waar de probleemstelling 
nog niet helder is, meerdere partijen bij 
betrokken zijn of verandering op meerdere 
plekken moet plaatsvinden. Wat gaan we 
doen? Wanneer is het klaar? Wat komt 
er dan concreet uit? de Cd&e-aanpak 
is een vernieuwende aanpak waarbij 
denken, doen, beleven, experimenteren 
en innoveren samen met stakeholders 
centraal staan. deze verschillende facetten 
lopen door elkaar heen in het proces. de 
combinatie van denken en doen zorgt voor 
vernieuwing en creativiteit bij het zoeken 
naar innovatieve oplossingen. groot voordeel 
van deze aanpak is dat alle betrokken 
organisaties, medewerkers, stakeholders, 
samenwerkingspartners, kennisinstellingen, 
wetenschappers, bedrijven en klanten 
meedenken en meedoen. daardoor heeft 
de feedback in dit proces betrekking op 
alle aspecten die van belang zijn voor de 
betreffende innovatie. daarnaast zorgt de 
betrokkenheid van alle partijen alvast voor 
draagvlak bij de implementatie. kosten 
worden bespaard, doordat steeds weer 
geselecteerd en geëxperimenteerd wordt. 
innovaties worden pas verder ontwikkeld als 
ze écht kansrijk zijn.

EEn innovatiE is pas 
EEn innovatiE als hEt 
daadwErkElijk in dE 

praktijk wordt ingEvoErd 
En rEsultaat oplEvErt
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 STEPHAN wEvErS:

“alS Het geld weg iS,  
 moeten we juiSt de   
 ruimte pakken voor  
 innovatie”



stephan wevers
voorzitter raad van  
Brandweercommandanten

de brandweer Heeft al duizenden jaren 

baat bij innovatieS. ook nu nog vinden in de 

brandweerkorpSen ontwikkelingen plaatS 

voor de korte termijn. en innovatieS uit 

zweden vinden Hun weg naar nederland. 

StepHan weverS, voorzitter van de raad van 

brandweercommandanten, benut ze graag. ook 

wil Hij voor de langere termijn innoveren. “maar 

die ruimte moet er wel zijn.  

“als het gaat om innovaties, zijn er verschillende markante 
momenten te benoemen in de ontwikkeling van de 
brandweer”, vertelt Wevers. “denk bijvoorbeeld aan de 
ontwikkeling van het waterleidingnet, de introductie van 
de emmer en de mobiele brandspuit die door Jan van der 
Heijden werd uitgevonden. en na de uitvinding van de 
telefoon hoefde niet meer gealarmeerd te worden met de 
klokkentoren. daarmee zijn de ingrediënten aanwezig die 
nu nog steeds gebruikt worden bij het bestrijden van een 
brand.” innovaties lijken sindsdien niet meer revolutionair, 
beseft Wevers. “Het zijn vooral verbeteringen van het 
bestaande concept, door de manier waarop en de snelheid 
waarmee we het doen.” verbeteringen voor nu en in de 
toekomst ziet Wevers op twee vlakken: we moeten op 
innovatieve manieren meer vóór de vlam doen en ná de 
vlam moet de nadruk meer komen te liggen op slimmer en 
efficiënter.” 

“wE wErKEN AAN EEN MEErjArEN  
 oNdErZoEKSAGENdA!”

ingriJPende innovatieS ontWikkelen en toePaSSen
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ná de vlam
in het kader van ‘slimmer en efficiënter’ 
haalt Wevers een oefening in Zweden aan, 
waarbij tijdens de brandbestrijding een 
gebouw eerst werd geventileerd. “meestal 
is niet brand maar rook de oorzaak van 
dodelijke slachtoffers. Hoewel ventileren 
de brand iets kan versnellen, boeken we 
winst door de rook te laten ontsnappen 
en daarmee het aantal slachtoffers te 
verminderen. ook is het veiliger voor onze 
eigen mensen, omdat ze zich beter kunnen 
oriënteren. dit is een revolutionair nieuwe 
manier van denken: eerst ventileren en dan 
blussen.” een andere innovatie komt ook 
uit Zweden. deze werd per toeval ontdekt, 
vertelt Wevers. “men zocht een manier om 
een gat in een dak te boren. de brandweer 
kon dan door dat gat naar binnen blussen. Ze 
gebruikten bij die zoektocht een waterboor. 
door de waternevel die dat binnen onbedoeld 
opleverde, werd de brand al voor een goed 
deel geblust. de onderzoekers zochten dus 
een zaag en vonden een blusmiddel. dat 
product hebben ze vervolgens geëxploiteerd.” 
dit voorbeeld bepleit volgens Wevers dat er 
budget moet zijn om te kunnen innoveren. 
“Sommige vindingen doe je per ongeluk en 
dat kan alleen maar als er ruimte is om te 
zoeken. die ruimte moet er wel zijn. als het 
geld weg is moeten we de ruimte pakken 
voor innovatie.”

vóór de vlam 
“Hoewel deze innovaties in de 
brandbestrijding belangrijk zijn, is het 
merendeel van de slachtoffers al overleden 
voordat we aankomen”, weet Wevers. “terwijl 
de aanrijtijden al erg kort zijn. de grote winst 
voor vermindering van slachtoffers is dus 
waarschijnlijk niet te behalen met snellere 
auto’s en nieuwe blusmethoden, maar met 
preventieve maatregelen. We noemen dat 
de voorkant van de vlam.” Hij legt uit dat 
innovaties vóór de vlam zich toespitsen 
op twee gebieden. ten eerste gaat het om 
organisatorische innovaties. “We moeten 
veel meer samenwerken met bedrijven en 
netwerken die invloed hebben op ‘veilig 
leven’. droogtrommels zijn bijvoorbeeld 
vaak een oorzaak van branden. dus moeten 
we contact leggen met de fabrikanten van 
die apparaten en samen nadenken over 
brandveilige producten. de laatste anderhalf 
tot twee jaar werken we eraan om dergelijke 
initiatieven op te zetten.” ten tweede gaat 
het volgens Wevers om het beïnvloeden 
van zwakkere doelgroepen, zoals kinderen, 
studenten en ouderen, als het gaat om 
brandveiliger leven. “traditioneel zijn er de 
onderwijspakketten, maar veel subtieler 
kan het ook. en effectiever. in een Utrechtse 
pilot werden bijvoorbeeld stickers uitgedeeld 
onder studenten waarop een sociale norm 
stond: in ons huis houden we vluchtwegen 

vrij. dat leverde een rendement op van 
zeventig procent meer vrije vluchtwegen. 
voor dit soort initiatieven moeten we als 
brandweer veel meer weten over hoe 
mensen denken. dan kunnen we effectieve 
beïnvloedingstechnieken toepassen.”

cultuurverandering 
Wevers erkent dat nieuwe dingen 
soms moeilijk te implementeren zijn. 
“Brandweermensen zijn ambachtslieden. 
die zitten soms erg op hun eigen domein. 

We moeten op innovatieve 
manieren meer vóór 

de vlam doen en ná de 
vlam moet de nadruk 

meer komen te liggen op 
slimmer en efficiënter
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BRANDEN PER PROVINCIE IN 2010

1.158

1.663
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5.550
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2.690

1.057

10.960

981

centraal bureau voor de Statistiek, den Haag/Heerlen 27-10-2011
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Ze kunnen iets uitvinden en daar trots op 
zijn, terwijl ze tegelijkertijd de innovaties 
van anderen niet over willen nemen. terwijl 
je juist zou moeten zeggen: ‘Werkte dat in 
Brabant? laat mij dat dan ook eens in de 
randstad of groningen proberen.’ Je ziet 
dat die cultuur nu een beetje begint om 
te slaan. maar we moeten daarvoor bij de 
brandweer ook andere types binnen halen 
die anders tegen het werk aankijken. Zo 
hebben we in twente twee marketeers 
binnengehaald. die ontwikkelden met 
bierbrouwer grolsch een rookmelder. 
dat soort allianties is nieuw in de 
brandweercultuur. mensen die dat kunnen, 
hebben we nodig.” iets vergelijkbaar gebeurt 
bij burgerparticipatie. “Brandweerlieden 
vinden dat brandbestrijding hun taak en 
professionaliteit is. daarbij willen ze geen 
inmenging van burgers; dat lijkt bedreigend 
voor hen te zijn. terwijl burgerparticipatie 
in de brandbestrijding altijd belangrijk is 
geweest. Buren hielpen elkaar bijvoorbeeld 
met het doorgeven van emmers water. 
de laatste tweehonderd jaar is de 
brandbestrijding echter geprofessionaliseerd 
en zijn de burgers buitengesloten. We 
moeten hen weer bij ons werk betrekken. 
We moeten dit doen door uit te gaan van 
het gezamenlijke doel dat we hebben: het 
terugdringen van slachtoffers en een grotere 
brandveiligheid.”

vergroten slagkracht
de brandweer heeft geen eigen afdeling 
research & development. toch vinden er 
nogal wat innovatieve ontwikkelingen voor 
de korte termijn plaats bij de verschillende 
brandweerkorpsen, vertelt Wevers. 
“daarnaast zijn we actief betrokken bij de 
ontwikkeling van het instituut voor Fysieke 
veiligheid (iFv). dat is breder dan alleen 
de brandweer. en we werken aan een 
strategische meerjaren onderzoeksagenda, 
waardoor samenhang ontstaat en ook 
ingrijpender innovaties worden ontwikkeld 
én toegepast. dit soort initiatieven geeft 
invulling aan de behoefte om verschillende 
velden te verbinden en kennis te bundelen. 
We willen de kennisontwikkeling en de 
praktijk optimaal op elkaar laten aansluiten. 
veel kennis wordt namelijk vanuit de 
praktijk aangeleverd en heeft potentieel 
voor bredere benutting. de schaalvergroting 
bij de reorganisatie van de brandweer 
zal onze slagkracht vergroten als het 
gaat om het realiseren van innovaties. 
We hebben nu meer dan vierhonderd 
commandanten die eigenlijk kunnen doen 
wat ze willen. We gaan toe naar vijfentwintig 
brandweerkorpsen die samen een richting 
moeten kiezen. Samen naar links, of samen 
naar rechts.”

samenwerken Bij innovatie
“multidisciplinair ontwikkelen vind ik 
een belangrijk aandachtspunt. net zoals 
het aangaan van verbindingen met het 
bedrijfsleven. verder zoek ik naar langdurige 
relaties met onderzoeksinstellingen 
die goede contacten hebben met het 
bedrijfsleven, zoals tno. Hulp kunnen 
we bijvoorbeeld goed gebruiken in de 
internationale arena, waar nog volop 
onbenutte kansen liggen.”

we moeten typeS 
binnenHalen die 

anderS tegen Het 
werk aankijken
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 LEoN KUIjS:

“ik faciliteer de  
 mogelijkHeden om  
 innovatieruimte te  
 ontwikkelen”



leon kuijs
voorzitter raad van korpschefs
kwartiermaker nationale politie

diverSe ontwikkelingen komen op de politie af alS 

Het gaat om innovatie en veiligHeid. “daar moeten 

we wat mee”, beSeft leon kuijS, kwartiermaker 

nationale politie en voorzitter van de raad van 

korpScHefS. “daarom zal innovatiemanagement 

binnen de nationale politie opnieuw vorm moeten 

krijgen, met aandacHt voor een ketenbrede 

aanpak, Samenwerking met partnerS en Het 

aantrekken van capaciteiten en kenniS die de 

politie nodig Heeft.”

als eerste ontwikkeling signaleert kuijs dat social media 
een aanzienlijke verandering teweegbrengen in de omgeving 
waar de politie werkzaam is. “Hoe gaan we daarmee om? 
eerst waren we de herder van de kudde, straks zitten we 
midden in de kudde. dat vraagt om innovatie, om een 
andere manier van werken.” ook financiële opsporing is 
een ontwikkeling waar de politie niet om heen kan. “dit 
heeft een hoge vlucht genomen bij de banken. Zij zijn straks 
wellicht deskundiger in het opsporen van wandaden dan 
wij. daarom moeten we innovatief zijn in de samenwerking 
met hen, om zo gezamenlijk betere resultaten te behalen.” 
Cybercrime is, als derde ontwikkeling, een inkoppertje 
volgens kuijs. “tot nu toe hebben we daar weinig aandacht 
aan besteed. autoradio’s worden nauwelijks nog gestolen, 
maar wat gebeurt er wel? en hebben we daar zicht op?” 
aan deze opsomming voegt hij ook ‘het nieuwe werken’ 
toe. “voor de politie betekent dat overal kunnen werken; 
op een andere plek of mobiel. deze innovatieve wijze van 

“NATIoNALE PoLITIE GEEfT vorM  
 AAN INNovATIEMANAGEMENT”

een ketenBrede aanPak iS voorWaarde voor Het innovatieProCeS
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DRAAGVLAK VOOR POLITIE (2011)
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STELLING: “OVER HET ALGEMEEN STA IK 
ACHTER DE MANIER WAAROP DE POLITIE 

DOORGAANS OPTREEDT”

centraal bureau voor de Statistiek, Heerlen-den Haag: mixed-mode experiment voor persoonsstatistieken (mepS)
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organiseren heeft invloed op onze manier 
van optreden, maar ook op onze sturing en 
op leiderschap.” om regie te kunnen voeren 
op alle innovaties is de hoop van kuijs 
gevestigd op de nationale Politie.

innovatiemanagement
“Binnen de nationale Politie zal 
innovatiemanagement opnieuw vorm 
moeten krijgen. als we in staat zijn een 
innovatieagenda te formuleren, dan kunnen 
we met die agenda ketenpartners bereiken 
en samen optrekken daar waar dat nodig 
is. ook kunnen we er ons beleid en budget 
op afstemmen.” de innovatieagenda van 
de politie ligt nu nog niet vast, maar als 
kuijs het innovatieproces moet schetsen, 
wil hij wel fantaseren hoe dat zou kunnen 
gaan. “ik zou allereerst beginnen met het 
vrijmaken van budget om financiële ruimte 
te creëren voor innovatie. daarna volgt het 
inventariseren van de innovatiebehoefte. 
ten derde moet daar een keuze uit gemaakt 
worden en bepaald worden wie over een 
specifiek innovatietraject gaat. vervolgens 
moeten die innovatietrajecten worden 
uitgevoerd en ze moeten tot resultaten 
leiden. op basis daarvan moet bepaald 
worden of de innovatie wordt uitgerold, of 
dat deze tot nieuwe inzichten leidt die verder 
onderzocht moeten worden.”

randvoorwaarden voor innovatie
tijdens het innovatieproces zijn volgens 
kuijs een drietal zaken randvoorwaardelijk: 
een ketenbrede aanpak, samenwerken met 
partners die het beter kunnen en het blijven 
aantrekken van mensen met de capaciteit 
en kennis die de politie nodig heeft. 
“innovatie moeten we vooral ketenbreed 
vormgeven en implementeren. 
ontwikkeltrajecten kunnen stuklopen 
op het feit dat de rechterlijke macht niet 
kan of mag omgaan met bijvoorbeeld 

bepaalde innovatieve digitale bewijsstukken. 
daar moeten we met onze partners op 
coördineren. Want het kan. dat is gebleken 
bij de gebundelde kracht als het gaat 
om de opsporing van kinderporno. in het 
cyberdomein is het moeilijker criminelen 
te pakken. maar als je ze in ’t snotje hebt, 
heb je ze wereldwijd. omdat kinderporno 
een groot probleem is, hebben we dit thema 
gezamenlijk en internationaal opgepakt. 
Het kan, dus moet het ook op andere 
onderwerpen kunnen.” 
 

trusted partners zoekt kuijs op het gebied 
van mogelijkheden en op het gebied 
van innovatiekunde. “als het gaat om 
mogelijkheden, denk ik aan partners 
die dingen beter of slimmer kunnen. als 
politie willen we dingen zelf kunnen, zelf 
de capaciteit in huis halen, zelf kennis 
opbouwen en zelf het wiel uitvinden. We 
hebben nu bijvoorbeeld nog te weinig kennis 
en capaciteit over cybercrime bij de korpsen 
zitten. maar juist op dat vlak kunnen we 
veel leren van banken, universiteiten en ons 
eigen klPd dat daar mee bezig is.  
als het gaat om innovatiekunde, moeten 
we op zoek naar partners als tno. We 
trekken organisaties naar ons toe die goed 
zijn in het organiseren van innovatie en in 
het scannen van de omgeving op nuttige 

we moeten innovatief 
zijn in Samenwerken om 
zo betere reSultaten te 
kunnen beHalen
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ontwikkelingen voor de politie. in dat kader 
zouden we tno meer ‘de onze’ moeten 
maken, zodat de mogelijkheden en de 
innovatiekunde meer aan elkaar gekoppeld 
worden. We lopen nu op een aantal terreinen 
voorop, bijvoorbeeld als het gaat om 
bijzondere opsporingsmethoden. dat komt 
doordat we slim gebruik maken van nieuwe 
technologieën, niet doordat we innovatieve 
middelen hebben ontwikkeld. door de 
genoemde koppeling kan dat mogelijk 
anders worden.” 

 
innovatieruimte
ten slotte doet zich volgens kuijs de vraag 
voor of de politie over een aantal jaar nog 
in staat is om mensen aan te trekken die 
bij de politie willen werken. “Jonge mensen 
willen uitdaging in hun werk en zich blijven 
ontwikkelen. kunnen wij dat wel bieden? 
voor het ontwikkelen en implementeren 
van innovaties hebben we in ieder geval 
mensen nodig die de vrijheid van handelen 
en geest hebben om zich innovaties eigen te 
maken. We zijn nu nog een mBo-organisatie, 
maar hebben de ambitie om langzaam op 
te schuiven naar HBo-kwaliteiten. maar we 
moeten ook weer niet te veel hoogopgeleide 
mensen hebben. een mBo’er is iemand die 
doet en dan nadenkt, een HBo’er is iemand 
die eerst nadenkt en dan doet. Bij de politie 
ben je in dat laatste geval typisch te laat. Het 
is dus een mix van doe- en denkactiviteiten, 
waarbij op die laatste de komende tijd 

meer de nadruk zal komen te liggen. daar-
mee spreken we een nieuw segment op 
de arbeidsmarkt aan. Zij zullen kritisch 
kijken naar onze organisatie en naar wat 
wij hun kunnen bieden. in de professionele 
ruimte die wij hun en iedere medewerker 
bieden, zit innovatiekracht. iemand die met 
enthousiasme een idee kan brengen en een 
sponsor vindt, kan dat verder uitwerken. als 
kwartiermaker faciliteer ik de mogelijkheden 
om die innovatieruimte te ontwikkelen.”

we Hebben menSen 
nodig die zicH innovatieS 

eigen kunnen maken
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gadgetS. toYS For tHe BoYS. SPeeltJeS voor 
de Werkvloer. in Het veiligHeidSdomein liJkt 
innovatie vooral vereenZelvigd te Worden met 
Uitvindingen en teCHniSCHe vernieUWingen. ‘iS 
er een ProBleem, dan Zoeken We de oPloSSing 
in de teCHniek’, liJkt Het devieS. er iS eCHter 
meer. CUltUUr, WerkWiJZe, ProCeSSen, 
organiSatieS - innovatieS HeBBen Betrekking 
oP Heel veel terreinen. daarBiJ gaat Het over 
Het SamenSPel tUSSen menS en teCHniek. de 
nadrUk ligt daarBiJ oP de menS. die moet Het 
UiteindeliJk doen. dat UitgangSPUnt geeFt 
Zeker oP Het geBied van veiligHeid nog Heel 
veel extra kanSen en mogeliJkHeden om te 
innoveren, te verBeteren en eFFiCiënter en 
eFFeCtiever te Werken.

INNovATIE IS  
EEN SAMENSPEL  
TUSSEN MENS  
EN TECHNIEK



de uitvinding met zich meebrengt. daarnaast 
is het belangrijk te beseffen dat een 
organisatie niet op zichzelf staat. Zij maakt 
onderdeel uit van een steeds complexer 
wordende omgeving met allerlei partners, 
stakeholders en samenwerkingsverbanden. 
een innovatie heeft invloed op deze 
partijen en de samenwerkingsverbanden 
die er zijn. rollen, taken en bevoegdheden 
kunnen bijvoorbeeld verschuiven als gevolg 
van een innovatie. of er ontstaan nieuwe 
mogelijkheden voor communicatie en 
informatie-uitwisseling.

geBruik gaming voor meer 
draagvlak 
Binnen een complexe omgeving met 
allerlei samenwerkingsverbanden en 
werkprocessen is gaming een goed middel 
om mensen bewust te laten worden 
van de problemen die er zijn. Zeker in 
multidisciplinaire omgevingen werken 
organisaties elkaar nogal eens tegen vanuit 
de eigen emotie en de eigen belangen. vaak 
vloeit dat voort uit een gebrek aan inzicht 
in de problemen van de ander. een game 
maakt het mogelijk om eens op de stoel van 
die ander te gaan zitten. de ervaring is dat 
mensen dan pas écht begrijpen waar de 
ander tegenaan loopt. en waarom die ander 
bepaalde besluiten neemt of tegenhoudt. 

een innovatie 
Heeft ook invloed 
op partnerS en 
SamenwerkingS-
verbanden

richt organisaties in op innoveren
innovatie gaat niet per definitie alleen 
over nieuwe technieken, technologieën 
en systemen. ook veranderingen in 
werkwijze of organisatie die tot een beter 
resultaat leiden, zijn innovaties. Welk 
type innovatie het ook is, de mens moet 
er mee leren omgaan. dat wordt in het 
technologiegedreven veiligheidsveld nog wel 
eens vergeten. initiatieven en innovaties 
sterven een vroege dood, doordat er te 
weinig is nagedacht vanuit de behoefte van 
de mensen in de praktijk. ook is er te weinig 
oog voor hoe een innovatie geïmplementeerd 
moet worden in de organisatie. diverse 
politiekorpsen hebben bijvoorbeeld hun 
eigen uitvinding gedaan, maar verder dan 
het eigen korps komt het in de meeste 
gevallen niet. reden daarvoor is dat het 
organisatiesysteem niet toegerust is op het 
doorontwikkelen van een uitvinding in een 
doctrine, opleiding en implementatietraject 
voor de hele politieorganisatie. Het zijn 
losse innovaties die niet beklijven en niet 
landen. alleen een technologische vinding 
is niet genoeg. mensen moeten die gaan 
gebruiken. dus moet er gedragsverandering 
en kennisoverdracht plaatsvinden. Sterker 
nog, er moet een systeemverandering 
plaatsvinden. de hele organisatie moet 
ingericht worden op de nieuwe werkwijze die 

Welke type innovatie  
 het ook is, de mens  
 moet er mee leren  
 omgaan
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door in een groepssessie te gamen, kom 
je tot een gedeeld perspectief. als dat er 
eenmaal is, komen partijen veel sneller tot 
een doorbraak en tot besluiten die draagvlak 
hebben. een game heeft verschillende 
verschijningsvormen. Het kan virtueel, met 
software, uitgevoerd worden. maar ook 
gewoon aan tafel, met een rollenspel. Het 
hoeft dus niet per se duur uit te pakken. Per 
situatie wordt gekeken welke vorm het beste 
resultaat oplevert. 

in het domein van maatschappelijke 
veiligheid wordt gaming vooral projectmatig 
aangepakt. Het valt te overwegen om 
het structureel in te bouwen in de 
besluitvormingsprocessen. doordat er 
vanuit een ander perspectief naar de 
betreffende situatie wordt gekeken, helpt 
het om besluiten te nemen die zoveel 
mogelijk rekening houden met de belangen 
van anderen. dat komt het draagvlak voor 
besluiten ten goede. 
 
virtuele wereld Bespaart kosten 
naast bewustwording en besluitvorming 
zet tno games ook in voor zogenoemde 
technologieassessments. dit houdt in dat 
de opdrachtgever samen met tno een 
technologie verzint die er nog niet is. in een 
virtuele game kan ervaring opgedaan worden 
met deze techniek, die in werkelijkheid nog 
niet bestaat. Blijkt het goed te werken, dan 
kan de opdrachtgever besluiten om deze 
innovatie in gang te zetten. als afgeleide 

hiervan kan een virtuele game ook ingezet 
worden voor technologieën die al wel in een 
laboratoriumsetting beschikbaar zijn, maar 
nog niet in productie genomen zijn. 

een derde mogelijkheid is games te 
gebruiken voor opleiden en oefenen. in 
een aantal gevallen draagt een game 
effectiever de lesstof over dan andere 
opleidingsmiddelen. ook vraagt het minder 
personele inspanning, omdat in een virtuele 
omgeving kleine én grote oefeningen 
gespeeld kunnen worden zonder dat het 
impact heeft op een grote hoeveelheid 
mensen. verder geeft virtueel trainen de 
mogelijkheid om onverwachte situaties 
in te bouwen, die te kostbaar zijn om in 
werkelijkheid na te bootsen. daarnaast is 
het laagdrempelig en leuk, wat het leren 
stimuleert. Het ontwikkelen van een virtuele 
game vraagt een investering. Het is dan ook 
van belang de game zodanig te ontwikkelen, 
dat hij voor meerdere doeleinden ingezet 
kan worden, liefst bij verschillende 
organisaties. de investering blijft zo beperkt. 
Het kan ook een (klein) onderdeel zijn van 
een grote praktijkoefening, waardoor de 
kosten van de oefening omlaag gaan.  
een voorbeeld is de serious game 
die tno heeft ontwikkeld voor het 
landelijk opleidingscentrum koninklijke 
marechaussee. Commandanten van de 
mobiele eenheid en Bijstands eenheid 
worden in een virtuele wereld getraind om 
bijvoorbeeld demonstraties in goede banen 
te leiden. voorheen werd alleen in het echt 
geoefend. die oefeningen kostten veel 
organisatiekracht, omdat de eenheden hun 
eigen mensen meenamen en een andere 
eenheid tegenspel moest bieden. dat hoeft 
nu niet meer, waardoor kosten worden 
bespaard.  
Bovendien kunnen commandanten nu zelf 
vooraf hun oefendoelen aandragen. de 

Innoveer door de 
menselIjke factor te 

versterken
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10% VAN WAT WE LEZEN

WAT ONTHOUDEN WE OVER 
HET ALGEMEEN:

20% VAN WAT WE HOREN

30% VAN WAT WE ZIEN

50% VAN WAT WE ZIEN EN HOREN

70% VAN WAT WE ZEGGEN 
 EN SCHRIJVEN

90% VAN WAT WE DOEN

LEZEN 

WOORDEN 
HOREN

ZIEN

- FILM KIJKEN
- TENTOONSTELLING BEZOEKEN

- DEMONSTRATIE BIJWONEN
- OP LOCATIE IETS ZIEN

- BIJDRAGEN AAN EEN DISCUSSIE
- EEN LEZING GEVEN

- EEN DRAMATISCHE PRESENTATIE GEVEN
- SIMULATIE VAN DE ECHTE ERVARING

- ECHT DOEN
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game kan daarop worden toegespitst.

versterk de menselijke factor 
de combinatie van mens en techniek 
zorgt ervoor dat innovaties zoals serious 
gaming succesvol zijn. als innovaties vooral 
als een technische ontwikkeling worden 
beschouwd en de human factor uit het 
oog wordt verloren, is de kans groot dat 
innovaties niet tot succes en resultaat 
leiden. een voorbeeld daarvan is de start 
van het project netcentrisch werken. de 
software en het gebruik daarvan is niet 
zo ingewikkeld. maar netcentrisch werken 
behelst meer dan alleen het gebruik van 
een nieuw softwareprogramma tijdens 
een incident of crisis. Het gaat juist om de 
menselijke factor. verantwoordelijkheden 
worden heel laag in de organisatie 
neergelegd. mensen mogen op basis 
van vroegtijdige informatievoorziening en 
informatiedeling zelf besluiten nemen. 
dat betekent een flinke verandering 
van de ‘commandovoeringslijnen’ in 
(crisis)organisaties. Bestuurders en 
leidinggevenden moeten mee gaan 
in die verandering en mensen op alle 
niveaus handelingsperspectief en 
verantwoordelijkheid geven. als het 
alleen blijft bij het invoeren van een 
nieuw computersysteem, zonder de 
consequenties daarvan te aanvaarden voor 
de werkprocessen, is deze innovatie een 
failure in de dop. 
 
dit doet denken aan de introductie 
van de Fennek een aantal jaren terug. 
dit gepantserde verkennings- en 
bewakingsvoertuig van de koninklijke 
landmacht kent veel noviteiten. Zo 
rijdt het op luchtbanden in plaats van 
op rupsbanden, heeft het een hoge 
snelheid, is het 24 uur zelfvoorzienend 
en heeft het een enorme hoeveelheid 

sensoren en communicatiemiddelen 
aan boord. de verkenners hebben 
middelen tot hun beschikking gekregen 
die vroeger voorbehouden waren aan een 
divisiecommandant in de rang van generaal. 
de bemanning van dit nieuwe voertuig moet 
dan ook beschikken over competenties 
die voorheen aan hoge officieren werden 
gevraagd. de manschappen zijn prima 
in staat om met technische apparatuur 
om te gaan. maar om de vele nieuwe 
mogelijkheden maximaal te benutten, 
blijkt een andere werkwijze en doctrine 
noodzakelijk. tno heeft daarom onderzoek 
gedaan naar welke competenties er nodig 
zijn om de mogelijkheden van de Fennek 
maximaal te verzilveren.

dit is een mooi voorbeeld van hoe de human 

factor nauw samenhangt met het effectief 
inzetten van nieuwe technologieën. ook in 
het maatschappelijke veiligheidsdomein 
kan die menselijke kant nog verder versterkt 
worden.
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 innovatie in de praktijk



CoMPETENTIES 
voor 
vroEGTIjdIG 
SIGNALErEN 
AfwIjKENd 
GEdrAG
 

Het rijkSmuSeum opent in 2013 zijn deuren 

na een flinke verbouwing. vanaf dat moment 

zijn er veel nieuwe beveiligerS nodig. via een 

wervingSactie wordt dit nieuwe perSoneel 

gezocHt. maar waar Selecteer je op? welke 

competentieS moet een beveiligingSmedewerker 

van een muSeum Hebben? Het rijkSmuSeum, Het 

van gogHmuSeum en tno doen Hier onderzoek 

naar, om de menSelijke factor en daarmee de 

beveiliging van Het muSeum te verSterken.

een beveiligingsmedewerker in een museum 
moet snel kunnen ingrijpen, nog voordat 
er daadwerkelijk een incident plaatsvindt. 
door vroegtijdig afwijkend gedrag te 
signaleren, kan de beveiliger voorkomen 
dat criminelen een schilderij buit maken of 
dat een vandaal zijn mes in een kunstwerk 
zet. een beschadigd of gestolen schilderij 
kost veel geld, nog los van de emotionele 
waarde ervan en het belang voor het 
nationale erfgoed. de beveiliging mag echter 
niet ten koste gaan van de beleving van de 
bezoekers. Serviceverlening staat hoog in 
het vaandel. 

Brede aandacht voor  
afwijkend gedrag
Het onderkennen van afwijkend gedrag 
is een onderwerp dat breed speelt in het 
domein van maatschappelijke veiligheid. 
op risicolocaties wordt steeds vaker gelet 
op gedrag dat afwijkt van de lokale norm 
en een aanwijzing kan zijn voor overlast, 
criminaliteit of terroristische acties. Het 
is echter onduidelijk welke menselijke 
competenties nodig zijn om dit te herkennen. 
Het onderzoek naar competenties van 
beveiligingsmedewerkers is dan ook een 
belangrijke pijler in de innovatie van het 
veiligheidsdomein op dit terrein. Want als 
deze competenties bekend zijn, kunnen 
werving- en assessmentbureaus deze 
kennis gebruiken bij het selecteren van het 
juiste personeel. trainingsbureaus kunnen 
specifiek op deze competenties trainen 
en de organisatie zelf krijgt handvatten 
om het on-the-job leren te stimuleren. 
daarnaast kan deze kennis gebruikt worden 
voor het ontwikkelen van technische 
ondersteuning van beveiligingsmedewerkers, 
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door het gericht bouwen van interfaces, 
werkopstellingen en dergelijke.

competentiemodel als meetlat
in de eerste fase van het project is veel 
onderzoek gedaan. Samen met de musea is 
gekeken naar waar het beveiligingswerk uit 
bestaat, er zijn praktijkinterviews gehouden 
en er is literatuuronderzoek gedaan. op 
basis van dit onderzoek en de kennis van de 
deelnemende organisaties is een theoretisch 
competentiemodel ontwikkeld voor 
beveiligingsmedewerkers in een museum. 
dit model kent negen kerncompetenties en 
dertig deelcompetenties. in fase 2 zijn die 
competenties en de taken van een beveiliger 
meetbaar gemaakt. daardoor is het 
mogelijk aan de hand van videobeelden en 
realistische scenario’s te meten of iemand 
goed is in het herkennen van en reageren 
op afwijkend gedrag. in fase 3 worden 
de hypothesen uit de vorige twee fasen 
getoetst. is het inderdaad zo dat mensen die 
beschikken over competenties uit het model 
hun vak beter uitoefenen dan collega’s die 
hier niet over beschikken? 
  
als gevolg van de gedegen opzet van dit 
onderzoek, heeft tno op uitnodiging van 
the getty museum in los angeles een 
presentatie over dit onderwerp gegeven. 
de aanwezige museumdirecteuren en 
beveiligers uit amerika en andere landen 
hebben positief gereageerd. dat er 
behoefte is aan dit ‘product’ blijkt wel uit 
de uitnodiging om begin 2013 opnieuw een 
presentatie te verzorgen tijdens de jaarlijkse 
veiligheidsconferentie, georganiseerd door 
het Smithsonian museum in Washington dC.

toezicht deels door autisten
Het competentieonderzoek heeft als 
positieve spin-off dat tno onderzoek doet 
naar de mogelijkheid om mensen met 
autisme in te zetten voor cameratoezicht. 
Studies laten zien dat mensen met autisme 
routinematige taken waarderen en deze 
nauwgezet kunnen uitvoeren.* ook zijn 
ze vaak in staat om zich langere tijd te 
concentreren. dit lijken bijzonder belangrijke 
competenties te zijn voor camera-operators. 
in dit geval moet onderzocht worden of 
autisten in staat zijn om camera’s ‘uit 
te kijken’ op een grote videomuur. Uit 
onderzoek van tno blijkt dat deze speciale 
doelgroep met de juiste begeleiding 
geschikt is om delen van het werk van een 
cameratoezichthouder over te nemen. of 
iemand geschikt is, kan gemeten worden 
met instrumenten die tno heeft ontwikkeld.

* Steven dakin & uta frith, 2005
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 HANS LEIjTENS:

“Het iS noodzakelijk  
 om in te zetten op  
 innovatieve ideeën  
 die bijdragen aan  
 Het creëren van  
 meer veiligHeid,  
 maar tegen lagere  
 koSten”



hans leijtens
Commandant koninklijke 
marechaussee

“de toekomSt ziet er iedere keer weer anderS 

uit, en alS zij er iS, moeten we er Staan.” met deze 

uitSpraak geeft HanS leijtenS, commandant van 

de koninklijke marecHauSSee, aan dat flexibiliteit 

in Het operationeel optreden noodzakelijk 

iS. “we moeten onS kunnen aanpaSSen aan de 

omStandigHeden die we beStrijden. innovatie 

iS daarbij onmiSbaar.” Heel bewuSt kieSt Hij er 

daarom voor ontvankelijk te zijn voor ideeën uit 

zijn organiSatie.

“innovatie betekent je voortdurend kunnen aanpassen aan 
de veranderende omstandigheden die je bestrijdt. daarbij is 
innovatie niet per definitie technologisch van aard, maar ook 
mentaal, cultureel en organisatorisch.” leijtens verduidelijkt 
zijn stellige mening met het voorbeeld van piraterijbestrijding 
door de marechaussee. “Wij bedreigen met onze acties 
feitelijk de business line van deze criminelen. de dynamiek 
binnen deze specifieke groep is echter zo groot, dat ze 
moeiteloos en snel kunnen overschakelen naar bijvoorbeeld 
mensensmokkel. de koninklijke marechaussee moet hierop 
voorbereid zijn en meegaan in deze flexibiliteit. Het is onze 
uitdaging om niet alleen aan symptoombestrijding te doen, 
maar om verder te gaan dan dat. daarvoor is innovatie 
onmisbaar. We moeten ons voortdurend kunnen aanpassen, 
omdat de omstandigheden die we bestrijden daarom vragen. 
de toekomst ziet er iedere keer weer anders uit, en als zij er 
is, moeten we er staan.” in dit kader signaleert leijtens dat 
de marechaussee niet alleen meer aandacht moet besteden 

“wE ZETTEN IN oP INNovATIEvE  
 IdEEëN dIE MEEr vEILIGHEId  
 BIEdEN TEGEN LAGErE KoSTEN”

mareCHaUSSee StimUleert Creativiteit en innovatie in de organiSatie
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UITGAVEN PER HOOFD BEVOLKING

TOTALE UITGAVEN VEILIGHEIDSZORG
Personele uitgaven

Materiële uitgaven

3.227

5.283

4.042

6.337

4.781

7.934

€8.510
MLN

2002

2002
2006
2010

2006 2010

€10.379
MLN

€12.715
MLN

€528,-

€635,-

€767,-

centraal bureau voor de Statistiek, den Haag/Heerlen 08-11-2011
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aan slim toezicht, maar vooral ook aan 
opsporing en handhaving. “dat is nodig om 
de achterliggende oorzaken van problemen 
aan te pakken. Wat dat betreft is het goed 
om te zien dat er sinds zo’n anderhalf jaar 
duidelijk meer samenwerking is met onze 
ketenpartners. als ik bijvoorbeeld kijk naar 
de certificering van luchthavens, zie ik dat 
er veel meer zaken samen met de douane 
worden aangepakt. de complementaire 
inbreng die beide organisaties leveren, 
maakt dat een gecombineerde aanpak meer 
oplevert.”

verBeteren informatiepositie
Cruciaal voor het werk van de 
koninklijke marechaussee is een goede 
informatiepositie. dit is dan ook een van 
de ontwikkelpunten uit de marechaussee 
ontwikkelagenda. momenteel wordt 
onderzoek gedaan naar een open 
informatiesysteem dat allerlei nieuwe 
en bestaande sensoren en systemen 
met elkaar verbindt, redeneert of er 
mogelijke dreigingen zijn, oplossingen 
voorstelt en zorgt dat iedereen hetzelfde 
actuele veiligheidsbeeld heeft. deze 
ontwikkeling past bij de ambitie van de 
marechaussee om het bewakings- en 
beveiligingsniveau te verhogen. deze en 
andere onderzoeken en tests vinden plaats 
in een speciale experimenteeromgeving 
‘bewaken en beveiligen’ van de koninklijke 
marechaussee in Soesterberg. tno is hierbij 
nauw betrokken. om de informatiepositie 
nog verder te versterken, investeert de 
marechaussee de komende jaren in het 
profiling, targeting and tasking center 
(PttC). op basis van vooraf gedefinieerde 
profielen wordt sensorinformatie 
geanalyseerd. “door targeting en tasking 
daar aan te koppelen, komen we tot slim 
en effectief optreden”, aldus leijtens. “Het 
zorgt er ook voor dat we onze mankracht 

efficiënter kunnen inzetten. We moeten 
daarvoor het concept van brigade- en 
geografische dekking durven loslaten. in 
plaats daarvan werken we met teams die 
een vaste standplaats hebben en overal 
in het land kunnen optreden. Zo hebben 
we in Heerlen zes teams van zo’n twintig 
man, waarvan de capaciteit ook deels 
inzetbaar is voor optreden in bijvoorbeeld 
het Waddengebied als de situatie daarom 
vraagt. Flexibilisering en dynamisering van 
de uitvoering van het werk zijn momenteel 
belangrijke thema’s.”  

Burgers spelen volgens leijtens daar ook 
een rol in. Hij spreekt daarom niet over 
publiek-private samenwerking, maar over 
publiek-publieke samenwerking. “ik wil 
hiermee de samenwerking met de burger 
benadrukken. als de flexibele inzet van 
ons vraagt dat we moeten optreden in een 
gebied waar we geen standplaats hebben, 
betekent dat voor onze mensen dat zij 
ook dan snel slagvaardig moeten kunnen 
optreden. een goed netwerk waaruit je 
informatie verkrijgt, is dan onontbeerlijk. 
in de dagelijkse praktijk voorzien burgers 
en bedrijven ons nu al van veel nuttige 
informatie, die direct bijdraagt aan de 
uitvoering van onze taken. en waar dat 
nu soms nog ad hoc gebeurt, helpt het 
versterken van de relatie met burgers en 
bedrijven om dit soort informatie gerichter 

ik wil de Samenwerking 
met de burger 
benadrukken
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te vergaren. door ons te verbinden met 
de burger, door uit te leggen waarom we 
ter plekke zijn, kunnen we zo’n positie 
verkrijgen.”

ontvankelijk voor ideeën
“traditioneel zijn we als marechaussee erg 
goed in het uitvoeren van wat ons wordt 
gevraagd”, vertelt leijtens. de uitdaging 
waar hij nu voor staat, is de capaciteiten 
en activiteiten van zijn organisatie meer 
in te zetten daar waar het nodig is. “en 
dat komt dus niet per se overeen met de 
aan ons gestelde vraag. We leven in een 
steeds complexer wordende omgeving 
en in een tijdsgewricht waar het adagium 
‘meer voor minder’ hoogtij viert. voor ons 
is het noodzakelijk om in te zetten op 
innovatieve ideeën die bijdragen aan het 
creëren van meer veiligheid, maar tegen 
lagere kosten. in onze strategie hebben we 
daarom duidelijk ruimte gemaakt voor het 
stimuleren van creativiteit en innovatie die 
van onderop in onze organisatie begint. 
Het is een bewuste keuze geweest ons 
ontvankelijk op te stellen voor ideeën 
die leven binnen onze organisatie en die 
bijdragen aan onze ontwikkelagenda. 
de afgelopen jaren hebben we zo een 
zeventigtal kleine projecten opgestart. 
dat begint met ideeën van medewerkers, 

waar innovatieadviseurs vervolgens mee 
verder gaan, en die vaak uitmonden in 
praktijkproeven. dit geldt bijvoorbeeld voor 
initiatieven als de mensensmokkelhond 
en de experimenteeromgeving ‘bewaken 
en beveiligen’. tot slot volgt er een 
businesscase en een voorstel voor 
praktijkimplementatie. de crux blijft om die 
laatste stap te zetten, waarbij de innovatie 
echte toegevoegde waarde in de praktijk 
oplevert. tno kan ons hierbij helpen, door 
meer verbinding te zoeken met ons als 
ontvangende partij en de domeinkennis over 
de eindgebruiker te vergroten. daarmee 
creëert tno gaandeweg een natuurlijke 
positie om meer betrokken te worden bij 
de ontwikkeling van concepten, samen met 
de afnemers van deze innovaties in onze 
organisatie.”

geïnspireerd en gedreven
leijtens constateert dat managers in het 
veiligheidsdomein vaak wakker liggen van 
pure managementaangelegenheden. Het 
gaat dan om vragen als ‘Hoe past een 
initiatief binnen budget?’ en ‘Hoe beheers 
ik in- en uitstroom van personeel?’. “terwijl 
we toch juist van elkaar zouden mogen 
verwachten dat we geïnspireerd en gedreven 
bezig zijn met het maatschappelijke 
probleem dat we bestrijden, en daar dus 
ook soms bezorgd over zijn. dát is waar 
we primair mee bezig behoren te zijn. de 
gehanteerde afrekenmodellen dragen niet 
altijd bij aan de goede zaak. degene die 
beweert dat er in het veiligheidsdomein 
een causaal verband is tussen optreden en 
effect, mag dat aan mij persoonlijk komen 
uitleggen, want daar geloof ik niet in. We 
zouden er goed aan doen het kwalitatieve 
discours aan te snijden, samen met onze 
partners.”

De gehanteerDe 
afrekenmoDellen 

Dragen niet altijD bij 
aan De goeDe zaak
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 HErMAN BoLHAAr:

“een Strafzaak op  
 een juridiScH  
 uitStekende manier  
 tot een einde  
 brengen iS allang  
 niet meer  
 voldoende”



herman Bolhaar
voorzitter College van 
procureurs-generaal

“de maatScHappij verandert, duS verandert Het 

openbaar miniSterie mee.” dat Stelt Herman 

bolHaar, voorzitter van Het college van 

procureurS-generaal. “we willen dat onze inzet 

merkbaar, zicHtbaar en Herkenbaar blijft in de 

maatScHappij. we Hebben onze gereedScHapSkiSt 

enorm uitgebreid om te kunnen meebewegen met 

allerlei ontwikkelingen en dat zullen we ook 

blijven doen.”

de komende jaren wil het openbaar ministerie (om) forse 
stappen vooruit zetten in het kader van ‘Perspectief 2015’. 
dit is de doorvertaling van de kabinetsdoelstellingen zoals 
die zijn neergelegd in het kabinetsprogramma ‘nederland 
veiliger’. Bolhaar: “Wij willen tastbare resultaten leveren op 
het gebied van criminaliteitsbestrijding. daarbij hanteren 
we resultaatgerichte, zakelijke doelstellingen die we zelfs 
tot op kPi-niveau (key performance indicator) hebben 
geformuleerd. naast deze ‘harde kant’ van resultaten willen 
we ook dat onze inzet merkbaar, zichtbaar en herkenbaar 
is in de maatschappij. We willen een strafrecht dat in 
verbinding staat met de maatschappelijke realiteit en 
dat bijdraagt aan het aanpakken van maatschappelijke 
problemen. dat betekent niet dat het om tot nu toe als 
een ivoren toren in de maatschappij stond, maar het 
erkent wel dat we als organisatie moeten meebewegen 
met de veranderende maatschappij.” een ontwikkeling 
die daarbij past is dat slachtoffers meer stem krijgen 
in de rechtszaal. “de burger dient serieus genomen 

“oPENBAAr MINISTErIE vErANdErT  
 MEE MET dE SAMENLEvING”

nieUWe teCHnologieën ter onderSteUning van BeSlUitvorming
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te worden”, aldus Bolhaar. “dat zie je 
niet alleen in het strafrecht, maar ook 
in andere maatschappelijke sectoren, 
zoals de gezondheidszorg. een strafzaak 
op een juridisch uitstekende manier tot 
een einde brengen is allang niet meer 
voldoende. We moeten de burger serieus 
nemen en tegelijkertijd staan voor ons 
eigen afwegingskader. daarbij mogen we 
onze onafhankelijkheid niet verliezen; onze 
onpartijdige rol moet natuurlijk geborgd 
blijven. als om komen we daarmee meer en 
meer in ‘balansvragen’ terecht.”

meer specialisatie nodig
Bolhaar geeft aan dat door de bewegingen 
in de maatschappij, het om voortdurend 
zijn repertoire moet aanpassen, innoveren 
en verbreden. “onze gereedschapskist 
hebben we enorm uitgebreid en deze 
ontwikkeling willen we de komende jaren 
doorzetten. er is bijvoorbeeld veel meer 
specialisatie nodig op ingewikkelde en 
technisch complexe onderwerpen. daarom 
moeten we professionele ‘biotopen’ creëren 
waarin mensen zich geconcentreerd 
kunnen toeleggen op een specifiek type 
vraagstuk. een vraagstuk kan heel erg 
contextgebonden zijn of juist niet. Stel 
er gaat ergens een steen door een ruit. 
Was het een psychiatrische patiënt die 
de steen gooide, of was het iemand die 
bezig is een homostel weg te pesten? dat 

maakt nogal uit voor het type interventie 
dat moet volgen. daarnaast heb je ook 
een categorie zaken die helemaal niet zo 
contextgebonden is; denk bijvoorbeeld 
aan snelheidsovertredingen. die zaken 
moeten snel en in massaprocessen worden 
afgedaan. en dan is er nog een categorie 
zaken die veel inhoudelijke verdieping 
vraagt, zoals de georganiseerde criminaliteit. 
Het stevigere chirurgen- en specialistenwerk, 
om maar eens zo te zeggen, wordt binnen de 
‘biotopen’ van het Functioneel Parket en het 
landelijk Parket’ gedaan. Het werken met 
‘biotopen’ biedt de mogelijkheid voldoende 
professionals bij elkaar te brengen en 
expertise te borgen.”

ondersteunen in Besluitvorming
de ontwikkelingen die binnen het om 
plaatsvinden, hebben gevolgen voor 
de rechtsketen. een organisatie als de 
politie moet zich volgens Bolhaar ook 
gaan heroriënteren, om zo de aansluiting 
bij het om te houden. “Het om moet 
immers letterlijk ‘vervolging’ geven aan 
het werk van politie. dat betekent dat 
er op werk- en denkniveau aansluiting 
moet zijn, maar ook bijvoorbeeld in iCt-
systemen. dat zijn grote uitdagingen 
voor de komende tijd.” voor wat betreft 
technologieontwikkelingen die betrekking 
hebben op opsporingsmethodes, heeft het 
om vooral een sturingsverantwoordelijkheid. 
“de technische ‘tools’ horen vooral bij 
het politievak. Wij moeten er voldoende 
verstand van hebben om antwoord te 
kunnen geven op de vraag: ‘mag ik die 
methode gebruiken?’. nieuwe vormen van 
technologie zijn voor het om van groot 
belang. Zo zijn we nu bijvoorbeeld bezig 
met intelligente textmining. de generieke 
vraag die wij onszelf steeds stellen, is welke 
mogelijkheden innovatieve technologieën 
ons kunnen bieden om onze professionals 

Er is vEEl mEEr 
spEcialisatiE nodig 

op ingEwikkEldE En 
tEchnisch complExE 

ondErwErpEn
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zo goed mogelijk te ondersteunen in de 
inhoudelijke besluitvorming. ik kan me goed 
voorstellen dat ons wetenschappelijk bureau 
in contact staat met kennisinstituten als 
tno om in dit soort vragen met ons mee 
te denken. daar zijn nog grote slagen te 
maken.” 

financiële Balans
Het om blijft zich doorontwikkelen, 
maar daarbij is het volgens Bolhaar wel 
noodzakelijk om de juiste balans te vinden 
met het altijd beperkte budget. “Welke 
zaken willen we aanpakken? Hoe doen we 
dat op een rechtsstatelijk effectieve manier 
én op een kosteneffectieve manier? dat 
zijn dilemma’s waar niet alleen wij mee 
te maken hebben, maar ook bijvoorbeeld 
de gezondheidszorg. net als ziekenhuizen 
hebben wij de taak om bij wijze van spreken 
geen neusverkoudheden op de intensive 

care op te nemen.” Bolhaar is ervan 
overtuigd dat de dilemma’s niet minder 
zullen worden, doordat de complexiteit en 
dynamiek binnen het om in de toekomst 
alleen maar zullen toenemen. “nog 
sneller, nog intenser, zowel binnen onze 
organisatie als daarbuiten.” tegelijkertijd 
ziet hij dat de roep vanuit de samenleving 
om transparantie zich onverminderd 
voortzet. “de informatiebehoefte is 
enorm.” daarom is zijn verwachting dat 
het om door zal gaan met specialisatie en 
diversificatie binnen de eigen organisatie. 
“We moeten ons voortdurend blijven 
heroriënteren zonder onze magistratelijke 
rol te verliezen. Strafrecht voorop daar waar 
het moet, strafrecht steunend daar waar 
het kan, maar strafrecht altijd in betekenis 
van maatschappelijke problemen en 
maatschappelijke partnerorganisaties. daar 
gaat het om.”
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SoCial media geven de temPeratUUr in de 
Samenleving Weer. Welke onderWerPen 
vinden menSen BelangriJk en Hoe reageren 
Ze daaroP? Het iS een intereSSante Bron van 
inFormatie voor veiligHeidSdienSten. geen 
Wonder dat iedere organiSatie er drUk mee 
iS. maar een rode draad en Strategie om 
SoCial media goed te BenUtten, iS moeiliJk te 
ontdekken in Het domein van maatSCHaPPeliJke 
veiligHeid. BUrgerS Willen graag HUn SteentJe 
BiJdragen aan een veiliger omgeving, maar 
Ze Worden nog naUWeliJkS via SoCial media 
ConStrUCtieF en StrUCtUreel Benaderd. en 
er ZiJn nog onBeantWoorde vragen: Hoe om 
te gaan met PrivaCY verSUS monitoren, met 
Snel inFormeren verSUS Feiten Controleren, 
en met ZelF regUleren verSUS aCtieF BUrgerS 
inZetten. door in te Zetten oP innovatieS oP dit 
geBied, kan de wiSdom of tHe crowd nog Beter 
ingeZet Worden voor een veiliger Samenleving.

MEEr vEILIGHEId 
door INZET  
SoCIAL MEdIA  
EN BUrGErS



vraagt echter wel een goede doordenking 
en een innovatieve aanpak aan de kant van 
organisaties die werkzaam zijn in dit domein.

schakel de massa in
via internet en social media kan de hulp 
van burgers ingeroepen worden, wereldwijd. 
dit wordt crowdsourcing genoemd. veel 
kennis, expertise én extra denkcapaciteit 
is via deze weg aan te boren. door ‘de 
massa’ in te schakelen, worden veel meer 
invalshoeken, ideeën, vaardigheden en 
ervaringen aangewend om bijvoorbeeld 
tunnelvisie te voorkomen of een moordzaak 
op te lossen. een van de eerste voorbeelden 
van crowdsourcing in het veiligheidsveld is 
de zaak Zuiderdiep in groningen. Het betreft 
de moord op een boodschappenjongen van 
prostituees. Binnen een week na de moord 
zet de politie een speciale website online. 
Burgers worden opgeroepen via deze site 
tips door te geven en mogelijke scenario’s 
uit te denken. een twittercampagne vestigt 
nog eens extra de aandacht op deze 
manier van burgerparticipatie. doordat 
de politie de burgers serieus neemt en 
belangrijke informatie deelt, komen er veel 
bruikbare tips binnen over het leven van 
het slachtoffer, zijn vrienden en de plaatsen 
waar hij vaak kwam. daarnaast worden 
in anderhalve maand tijd 68 mogelijke 
scenario’s aangeleverd. 

burgerS zoeken naar 
gemeenScHappelijk 
belang en willen 
Samen optrekken met 
overHeden

gemeenschappelijk Belang  
voorwaarde voor Burger-
participatie
Burgernet laat met ongeveer 700.000 
deelnemers zien dat burgers bereid 
zijn bij te dragen aan de veiligheid in 
hun eigen omgeving. overheden in het 
veiligheidsdomein kunnen nog veel 
meer voortborduren op die bereidheid. 
Burgers zijn bereid structureel een 
bijdrage te leveren, in plaats van alleen de 
incidentele acties die nu veelal op social 
media plaatsvinden. Burgers worden te 
beperkt ingezet en bevraagd. Zij willen 
actief meedoen, maar dan moet dat wel 
gestimuleerd en gefaciliteerd worden. een 
online burger community zou bijvoorbeeld 
een mogelijkheid kunnen zijn om landelijk, 
regionaal en plaatselijk vragen voor te 
leggen om zo gebruik te maken van de 
kennis van het publiek. #durftevragen! 

om tot een hogere burgerparticipatie te 
komen, moeten overheden meer zicht 
krijgen op wat de burger kan toevoegen 
aan het creëren van een veilige omgeving. 
duidelijk moet zijn dat zij niet in de weg 
lopen, maar dat zij een wezenlijke bijdrage 
kunnen leveren vanuit hun eigen expertise, 
kennis en positie in de samenleving. 
overheden die taken willen afstoten naar 
burgers en daarmee burgerparticipatie als 
handige bezuiniging zien, kunnen niet op de 
medewerking van diezelfde burgers rekenen. 
Zij zullen zich teleurgesteld afwenden van 
de overheid, omdat zij worden misbruikt 
om bezuinigingen door te voeren. Burgers 
zoeken naar een gemeenschappelijk belang 
en willen samen optrekken met overheden. 
Hun inzet moet meerwaarde hebben. 
daarbij moet uiteraard begrip zijn voor 
de verschillende taken en bevoegdheden 
die overheden en burgers hebben. de 
maatschappelijke veiligheid kan toenemen 
door de inzet van burgerparticipatie. dat 
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een andere innovatie op het gebied van 
crowdsourcing en social media is de 
‘social media recherchegame’. via deze 
game hebben burgers de mogelijkheid om 
samen met de politie een moord of andere 
misdaad op te lossen. Het is geen fictieve 
game; de politie zet echte zaken online. 
de speler wordt voorzien van relevante 
informatie, zoals routes, foto’s en sporen. 
vervolgens kan hij met behulp van virtueel 
gevonden en zelfgemaakt bewijsmateriaal 
een reconstructie van de toedracht maken. 
Het spel is visueel vormgegeven en te 
vergelijken met het succesvolle Farmville 
spel op Facebook. op deze manier wordt de 
capaciteit van het rechercheteam vergroot 
en kunnen in korte tijd veel meer scenario’s 
en oplossingsrichtingen uitgedacht 
worden. maar wat de politie en andere 
veiligheidsdiensten kunnen, doen criminelen 
ook. Zo maken hackersgroepen gebruik van 
social media en crowdsourcing om nieuwe 
technieken te ontwikkelen of gezamenlijk 
cyberaanvallen te plegen. 
 
visie, innovaties en structurele aandacht 
voor dit terrein zijn nodig om crowdsourcing 
beter in te zetten voor maatschappelijke 
veiligheid én om crimesourcing tegen te 
gaan. Uit onderzoek van de politieacademie 
en tno blijkt dat politiekorpsen hier grote 

behoefte aan hebben. een eerste stap in het 
kader van visie- en beeldvorming is het lezen 
van de white paper ‘Crowdsourcing’ en het 
boekje ‘#Sm @oov?, visie op sociale media 
in de openbare orde en veiligheid’, dat tno 
heeft uitgebracht.

inzet social media kan slimmer
Social media doorkruisen alle structuren 
en hiërarchische lijnen in de maatschappij. 
iedereen kan met iedereen communiceren 
en samenwerken. informatiestromen 
worden nauwelijks nog belemmerd. 
dat is een interessant gegeven, waar 
veiligheidsdiensten hun voordeel mee 
kunnen doen. Social media zijn een open 
bron, waar dankbaar gebruik van gemaakt 
kan worden. de basis voor het gebruik 
van deze media is het kijken of luisteren. 
Pas als bekend is wat er leeft onder het 
publiek, kunnen organisaties slim zenden, 
vragen (crowdsourcing) of interacteren. 
nederland loopt voorop als het gaat om 
het gebruik van social media. maar tal 
van organisaties gebruiken het zonder 
visie en strategie. dit kan veel beter. door 
eerst te kijken, te luisteren en te monitoren 
kunnen social media en het publiek (de 
crowd) veel slimmer ingezet worden. de 
‘effe Chille ambu’ is een goed voorbeeld 
van crowdsourcing. via social media is door 
diverse partijen en burgers gewerkt aan een 
aanpak van geweld tegen hulpverleners, 
waarbij deze ambulance als een van de 
oplossingen uit de bus kwam. de ‘effe 
Chille ambu’ is een oude ambulance die 
omgebouwd is tot mediabus. met rood 
zwaailicht en nieuwe media in de bus wordt 
de voorlichting aan en communicatie met 
jongeren over dit thema verbeterd. een 
dergelijke interactie en cocreatie met het 
publiek kan veel vaker gerealiseerd worden, 
als dat op vernieuwende wijze  
wordt aangepakt.

NederlaNd loopt voorop 
als het gaat om het 

gebruik vaN social media
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SEPTEMBER 2010

JANUARI 2011

OKTOBER 2011

GROEI TWITTER 
(*TWEETS PER DAG)

90
 MLN*

100
 MLN*

250
 MLN*
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 innovatie in de praktijk



TwITCIdENT

 
 
in de opSporing begint Het gebruik van Social 

media en de kracHt van crowdSourcing 

langzaamaan door te dringen. op Het gebied 

van criSiSbeHeerSing Staat Het nog in de 

kinderScHoenen. de partijen die Hier voorop 

lopen in Het gebruik van Social media, Hebben 

vooral beHoefte aan Het Screenen van grote 

HoeveelHeden tweetS. twitter biedt Snelle 

bericHtgeving met tekSt, beeld en gpS-

coördinaten. deze actuele data kunnen van 

groot belang zijn in de rampenbeStrijding en 

criSiSbeHeerSing, maar Het betreft een grote 

ongeStructureerde berg. dat iS de reden 

waarom tno Samen met externe partnerS 

twitcident Heeft ontwikkeld.

 
 
een deel van de tweets over een 
(dreigende) ramp of incident bevat nuttige 
informatie voor bijvoorbeeld politie 
en brandweer. een analyse van deze 
berichtgeving helpt bij het inschatten van 
de ernst van de situatie en de benodigde 
inzet van de hulpdiensten. twitcident 
lokaliseert waar tweets vandaan komen, 
filtert vervolgens de meest betrouwbare 
en relevante berichten uit de grote massa 
en geeft deze weer. tijdens grote rampen 
en calamiteiten blijken autoriteiten en 
hulpdiensten vooral behoefte te hebben 
aan deze scheiding van betrouwbare 
informatie, feiten en geruchten. als 
autoriteiten en hulpdiensten voorbereid 

 innovatie in de praktijk

zijn op het gebruik van twitcident, kunnen 
ze de feiten betrekken in hun besluitvorming 
en direct reageren op geruchten en deze 
zonodig ontzenuwen.

Beter Beeld van de situatie
Bij grote rellen, een terroristische aanslag, 
industriële rampen,  aardbevingen of 
overstromingen kunnen hulpdiensten op die 
manier waardevolle informatie krijgen over 
locaties, slachtoffers, geblokkeerde wegen 
of menigtes die op de vlucht zijn, om maar 
een paar voorbeelden te noemen. door 
middel van kaarten, foto’s en statistieken 
krijgen politie en brandweer een nog beter 
beeld van de situatie. ook organisatoren 
van grote evenementen en festivals kunnen 
er gebruik van maken. Zo kunnen ze met 
twitcident in de gaten houden of alles goed 
gaat en in het geval van een calamiteit de 
menigte informeren of richting een bepaalde 
uitgang sturen (crowdmanagement). een 
aantal politiekorpsen heeft inmiddels 
proefgedraaid met twitcident. via tweets en 
foto’s die mensen stuurden, konden snel 
blikseminslagen gelokaliseerd en de schade 
gerepareerd worden.
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veiligHeid kent veel aSPeCten die in SamenHang 
BeSCHoUWd moeten Worden. SleUtelen aan één 
aSPeCt HeeFt Weinig Zin, omdat er altiJd naUWe 
verWevenHeid iS met andere aSPeCten. Zo HeBBen 
We te maken met de reële en virtUele Wereld, 
internationale en nationale veiligHeid, deFenSie 
en maatSCHaPPeliJke veiligHeid, menS en teCHniek, 
riSiCo’S en CriSeS, Preventie en rePreSSie, 
Feiten en Beleving, rationaliteit en gevoel, 
SamenWerking met PartnerorganiSatieS en 
BUrgerS, en ga Zo maar door. voor onZe Welvaart 
en WelZiJn iS Het CrUCiaal dat onZe Samenleving 
veilig iS én veilig voelt, maar veiligHeid Wordt 
SteedS ComPlexer. Binnen een integrale 
veiligHeidSaanPak Worden al die verSCHillende 
aSPeCten SamengeBraCHt. van daarUit Wordt 
vervolgenS geWerkt aan een integrale oPloSSing 
die rekening HoUdt met Zoveel mogeliJk aSPeCten. 
de nederlandSe veiligHeidSSeCtor kan Hier nog 
meer oP inZetten dan nU Wordt gedaan. daarmee 
valt WinSt te BeHalen in geld en reSUltaat.

INTEGrALE  
vEILIGHEIdS- 
AANPAK LEvErT 
GELd EN  
rESULTAAT oP



Het klinkt misschien niet sexy om onderzoek 
te verrichten, te experimenteren met 
innovaties en inzicht te verwerven, maar 
uiteindelijk bespaart het wel geld en levert 
het meer resultaat op. als gemeenten 
de handen ineen slaan en gezamenlijk 
onderzoeken op touw zetten, geldt dat 
nog eens extra. door alle aspecten in hun 
samenhang te bekijken en te beoordelen, 
ontstaat er zicht op welke parameters 
beïnvloedbaar zijn en aan welke knoppen 
er gedraaid moet worden. op die manier 
kan onderbouwd gewerkt worden aan het 
verbeteren van de feitelijke veiligheid én de 
veiligheidsbeleving; ofwel: veilig zijn en veilig 
voelen. 
naast dat organisaties veelal op een 
dergelijke manier te werk gaan, is het 
ook de politiek die zonder onderbouwing 
maatregelen lanceert. er wordt een 
probleem geconstateerd en de oplossing 
wordt direct aangedragen. neem als 
voorbeeld de aanpak van drugssmokkelaars 
op Schiphol. er is vooraf geen onderzoek 
gedaan naar de effectiviteit en het nut. 
Worden er nu meer smokkelaars opgepakt 
dan in het verleden? komen ze nu via een 
andere route ons land binnen? een evaluatie 
kan hier alsnog antwoord op geven. maar in 
het veiligheidsdomein vinden maar weinig 
evaluaties plaats. terwijl juist van evaluaties 
geleerd kan worden. Waarom werkt iets wel 
of niet? Wat zijn de feiten en de cijfers? op 
basis daarvan kan tno een rekenmodel 
maken, waarmee nieuwe maatregelen vooraf 
getoetst kunnen worden op hun succes. 
meten is weten. vooraf en achteraf. als 
dit proces beter ingericht wordt, levert dat 
onherroepelijk winst op.

cocreatie voorkomt verspilling
in het kader van integrale veiligheid is het 
van belang dat organisaties elkaar opzoeken 
en samenwerken. alleen dan kunnen alle 

meten is weten
recent onderzoek van tno naar 
hangjongeren en overlast in een woonwijk 
van één van de grote steden in nederland, 
toont aan dat er 57 maatregelen en acties 
lopen die door dertig instanties worden 
uitgevoerd. deze organisaties weten 
niet of nauwelijks dat de andere ook in 
dezelfde wijk actief zijn. de maatregelen 
en acties versterken elkaar niet en zijn in 
sommige gevallen strijdig met elkaar. deze 
organisaties kijken niet over hun eigen muur 
heen. ook blijkt het lastig te zijn om de 
verzameling van maatregelen en acties in 
hun onderlinge samenhang te bekijken en te 
beoordelen of ze eigenlijk wel werken.  
 
een ander voorbeeld is een 
beleidsmedewerker openbare orde 
en veiligheid die het probleem van 
hangjongeren in zijn gemeente oplost. 
andere gemeenten nemen deze aanpak 
vervolgens over, zonder te beseffen dat 
gemeenten heel verschillend kunnen zijn. de 
oorzaak van de problematiek kan dus heel 
ergens anders vandaan komen. Het gevolg is 
dat tijd en geld worden weggegooid aan een 
aanpak waarvan vooraf bekend had kunnen 
zijn dat het niet zou werken. 

deze voorbeelden laten zien dat sommige 
organisaties in het veiligheidsdomein snel 
naar oplossingen zoeken, zonder eerst een 
diagnose te stellen.

EEn goEd EvaluatiE-
procEs maakt 

vErvolgmaatrEgElEn 
EffEctiEvEr
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aspecten van veiligheid in samenhang 
worden bekeken en leiden tot een oplossing. 
voor het veiligheidsdomein is het daarom 
van belang om meer aan cocreatie te 
doen. er zijn genoeg mogelijkheden om 
gezamenlijk op trekken en te innoveren. 
Het korps landelijke Politiediensten (klPd) 
en de koninklijke marechaussee (kmar) 
doen dat bijvoorbeeld in een zogenoemde 
proeftuin ‘bewaken en beveiligen’. op 
een speciaal daarvoor ingericht terrein in 
Soesterberg worden innovaties beproefd 
op het gebied van objectbeveiliging. Beide 
organisaties lopen tegen problemen aan en 
willen daarom slim en anders te werk gaan. 
Het bedrijfsleven en kennisinstellingen als 
tno zijn uitgenodigd om hun innovaties 
in de praktijk te laten zien. door middel 
van uitvoerige testen wordt gekeken welke 
innovaties interessant zijn voor klPd 
en kmar. Het gaat daarbij niet alleen 
om technische innovaties, maar ook om 
innovatieve werkwijzen. deze vorm van co-
creatie laat beide organisaties kennis maken 
met de mogelijkheden en onmogelijkheden 
op de markt. de industrie en 
kennisinstellingen ervaren wat de problemen 
zijn. ook spreken zij met beide organisaties 
tot in detail door waar die behoefte aan 
hebben. overheid en industrie komen zo 
dicht tot elkaar, waardoor verspilling wordt 
voorkomen. de praktijk wijst namelijk uit 
dat overheden lang niet altijd de oplossing 
inkopen die het beste resultaat levert. in 
het kader van aanbestedingen worden 
programma’s van eisen opgesteld die lang 
niet altijd uitgaan van de laatste stand 
van de techniek of de mogelijkheid om te 
innoveren. industrie en kennisinstellingen 
geven regelmatig aan dat er andere en 
effectievere oplossingen mogelijk zijn, maar 
het gesprek daarover wordt niet aangegaan. 
Het idee leeft dat tijdens het inkoopproces 
er geen gesprek mag zijn met bedrijven. 

er is echter ruimte voor cocreatie of pre-
competitieve dialoog om vraag en aanbod 
op elkaar af te stemmen. ook de europese 
aanbestedingsregels bieden hiervoor 
mogelijkheden. inkopers zouden zich hierin 
moeten verdiepen. Het inkoopproces staat 
niet op zichzelf, maar dient de veiligheid 
van nederland. Uiteraard vergt dit het een 
en ander van de inkopende organisatie. Het 
gaat niet meer zozeer om het inkoopproces 
op zich, maar om de inhoud. Het is een 
kwestie van lef om die verandering in te 
zetten. tno heeft bij meerdere organisaties 
deze omslag begeleid.

profiteer van wat er al is
innovaties leveren geld en betere resultaten 
op. door inzet van andere technologieën en 
veranderingen in werkwijzen valt letterlijk 
en figuurlijk winst te behalen. daarom is het 
een uitdaging voor het maatschappelijke 
veiligheidsveld om meer te profiteren van de 
innovaties die het ministerie van defensie 
samen met tno ontwikkelt. defensie is van 
oudsher een innoverende organisatie. Het is 
evident dat onze krijgsmacht de vijand altijd 
een stap voor wil zijn. die innovatiekracht 
is via tno ook beschikbaar voor 
maatschappelijke veiligheid. tno is op beide 
domeinen actief en vervult daarmee een 
belangrijke spilfunctie. als ontwikkelpartner 
van defensie kunnen militaire innovaties 
snel en effectief worden doorvertaald naar 
nationale veiligheid. dat is uniek. veel 
andere landen besteden onderzoek en 
kennisontwikkeling voor defensie namelijk 
niet uit. tno is daardoor in europa een 
van de grotere kennisinstellingen op het 
gebied van defensie en veiligheid. dat 
levert internationaal aanzien op, wat zich 
onder andere vertaalt in de hoeveelheid 
europese onderzoeksprogramma’s waaraan 
tno meedoet. de kennis die daar wordt 
opgedaan, is ook nationaal beschikbaar. 
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de innovatiekracht van defensie is onder 
andere te vinden op het gebied van 
CBrne-chemisch, biologisch, radiologisch, 
nucleair en explosieven. in samenwerking 
met defensie is tno hierin een van de 
grote en belangrijke spelers. een ander 
actueel onderwerp waar defensie 
innoveert, is mentale weerbaarheid. ook 
voor de maatschappelijke veiligheid kan 
van deze innovatiekennis goed gebruik 
gemaakt worden, want 7 procent van 

de politiecapaciteit zit thuis vanwege 
psychische problemen. voor een belangrijk 
deel is dit verzuim werkgerelateerd; niet 
alleen door drukte, maar vooral door 
spanningen die bij het politievak horen. Het 
gaat om veel mensen en om veel geld. de 
politie is bezig om een structurele aanpak 
hiervoor te ontwikkelen, maar de kennis en 
aanpak van defensie op dit terrein kan beter 
benut worden. tno heeft in opdracht van 
defensie veel geïnnoveerd op dit gebied: 

www.cbs.nl/nl-nl/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/piramide-fx.htm
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gedragsanalyse, gedragsbeïnvloeding, 
attitude en cultuur in de organisatie, opvang, 
verwerking, training en medicatie. de 
samenhang van alle aspecten die met dit 
probleem te maken hebben is onderzocht 
en meegenomen in de ontwikkeling van 
oplossingen. 

een van de onderdelen van die oplossing 
is het trainen en weerbaarder maken 
van militairen om posttraumatische 
stress-stoornis (PtSS) te voorkomen. 
als hulpmiddel daarvoor wordt de 
biofeedbackgame gebruikt. dit is een 
computerspel waarmee de speler zijn 
stressmanagementvaardigheden kan 
verbeteren. de verschillende taken in 
het spel worden uitgevoerd door het 
manipuleren van fysieke reacties die 
optreden bij stress. denk daarbij aan 
hartslag en ‘klamme handjes’. Spelers 
leren zo spelenderwijs dit soort reacties 
te beïnvloeden en hun vaardigheid in het 
manipuleren daarvan te verbeteren. de 
laagdrempeligheid van deze game maakt 
mentale training leuk en makkelijker 
bespreekbaar in organisaties waar scepsis 
heerst als het gaat om psychosociale 
ondersteuning.

stuur op innovatie
organisaties die werkzaam zijn in het 
domein van maatschappelijke veiligheid zijn 
vaak conservatiever ingesteld dan defensie 
als het gaat om vernieuwing en innovatie. als 
er al stappen worden gezet, gaat het vaak 
om innovaties op de korte termijn en gericht 
op de ontwikkeling van gadgets. Hit and run. 
daardoor ontbreken een langetermijnvisie 
en een budget dat zich over meerdere 
jaren uitstrekt. Juist kennisontwikkeling, 
experimenten en innovaties op de lange 
termijn leiden tot de grote successen. 
Uiteraard zijn innovaties op de korte termijn 

in sommige gevallen ook prima mogelijk, 
maar door de tijdshorizon verder weg 
te leggen ontstaat de mogelijkheid om 
gedegen onderzoek te doen en de beste 
oplossingen met het meeste resultaat te 
ontwikkelen. om dit gestructureerd aan 
te pakken verdient innovatie een plek in 
de plannings- en controlcyclus en in de 
lange termijn ontwikkel- of innovatieagenda 
van organisaties. op die manier wordt er 
vanuit bedrijfsprocessen concreet gestuurd 
op innovatie. er gaat nu veel tijd en geld 
verloren, doordat er niet wordt gestuurd op 
innovatie qua visie, planning, soort innovatie, 
budget en evaluatie. goed functionerende 
en innoverende organisaties zijn de basis 
voor multidisciplinaire innovaties. als er 
monodisciplinair oog is voor innovatie, gaat 
die innovatiecultuur vanzelf mee naar de 
multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. 
een voorbeeld hiervan speelt zich af in 
het cyberdomein. Het defensie Cyber 
expertise Centrum en het nationaal Cyber 
Security Centrum van het ministerie van 
veiligheid en Justitie werken nauw samen 
op het gebied van cyberdreiging. vanuit 
de innovatiecultuur binnen defensie 
is een leeromgeving ontwikkeld om 
het kennis- en bewustzijnsniveau bij 
besluitvormers over cyberoperaties binnen 
de defensieorganisatie te verhogen. 
een afgeleide hiervan wordt ontwikkeld 
voor de besluitvormers in het civiele 
veiligheidsdomein.

effectiever en slimmer moBiel 
toezicht veiligheid
net als de leeromgeving op cybergebied is 
@migo-BoraS (mobiel informatie gestuurd 
optreden - Better operational result and 
advanced Security) een voorbeeld van hoe 
partijen elkaar weten te vinden vanuit een 
gezamenlijke behoefte. de koninklijke 
marechaussee is dit project gestart, rekening 
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houdend met relevante ketenpartners. 
Het gaat hier om een camerasysteem 
waarmee het mobiel toezicht veiligheid 
wordt ondersteund. Het systeem is in 
augustus 2012 in gebruik genomen en 
kent vijftien vaste cameraopstellingen aan 
grensovergangen met duitsland en België en 
zes mobiele cameravoertuigen. 

Het systeem heeft twee hoofdfuncties. 
ten eerste registreert het systeem 
verkeerspatronen en trends, waarmee 
analyses uitgevoerd worden. ten tweede 
matcht het systeem voertuigen en vooraf 
opgestelde doelgroepdefinities. detecteert 
het systeem een hit, dan geeft een regisseur 
deze via een spraakverbinding (C2000) door 
aan een motorrijder ter plaatse. die dirigeert 
het betreffende voertuig vervolgens naar 
een controlelocatie. daar waar nodig heeft 
de kmar de weginfrastructuur aangepast om 
camera’s op te hangen, motorrijders veilig 
langs de weg te laten staan en controles af 
te handelen.

door de inzet van @migo-BoraS kan 
de kmar beter informatiegestuurd 
optreden en personen gericht staande 
houden om hun identiteit, nationaliteit en 
verblijfsrechtelijke status vast te stellen. 
met dit systeem in handen is de bestrijding 
van mensensmokkel en illegale migratie 
effectiever, terwijl goedwillende reizigers 
minder hinder van controles ondervinden. 
Bijzonder is dat @migo-BoraS geen 
informatie permanent opslaat, maar deze 
aflevert bij de opdrachtgever. daarmee wordt 
voorkomen dat informatie voor anderen 
beschikbaar komt of voor andere doeleinden 
gebruikt kan worden. de opdrachtgever is en 
blijft eigenaar van de gevraagde informatie, 
niemand anders. ook is het systeem flexibel 
te configureren, zodat het altijd in de pas 
loopt met wat wettelijk is toegestaan. 

 
voor dit project is gebruik gemaakt van 
tno-expertise op het gebied van organisatie 
en bedrijfskunde, datamining en profiling 
(intelligence), sensoren, signaalverwerking 
en it (waarnemingstechnologieën), hardware 
en software (communicatietechnologie en 
netwerken) en verwervingsondersteuning 
(multi Criteria analyse en life Cycle Costing).  
vanaf het allereerste begin is tno betrokken 
bij @migo-BoraS. in het begin heeft tno 
twee pilots uitgevoerd om de vraag te 
beantwoorden of het effectief en haalbaar 
is om het mobiel toezicht veiligheid 
te ondersteunen met een intelligent 
camerasysteem. daaruit komt feilloos 
naar voren welke jarenlange aannames 
en werkwijzen correct waren en welke 
niet. de kmar heeft het lef gehad om 
haar eigen werkwijze te verbeteren. Uit de 
pilots blijkt dat mens en machine elkaar 
geweldig aanvullen. na deze positieve 
uitkomst speelt tno een hoofdrol in het 
definiëren van de specificaties voor een 
landelijk systeem. ook begeleidt tno de 
kmar bij de europese aanbesteding als het 
gaat om marktverkenning, beoordelingen 
en beoordelingsmethodieken. volgend 
op de aanbesteding heeft tno de rol van 
testmanager en requirements manager 
vervuld namens de kmar.

Er is zijn gEnoEg 
mogElijkhEdEn om als 
organisatiEs mEt Elkaar 
op tE trEkkEn En tE 
innovErEn
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 innovatie in de praktijk



EffECTIEvE 
BEvEILIGING 
TEGEN 
INdrINGErS AAN 
dE wATErKANT

 
SoBek iS de naam van de oUd-egYPtiSCHe god 
van Het Water. onder deZe noemer Worden 
verSCHillende SYStemen ontWikkeld die ZiCH 
riCHten oP de Beveiliging van de Waterkant. 
HavenS ZiJn nameliJk BeHoorliJk Beveiligd, 
maar dan Wel aan de landZiJde. vooral na 
nine eleven iS de regelgeving Hiervoor Flink 
aangeSCHerPt. er iS eCHter nog te Weinig 
aandaCHt voor indringerS vanaF de WaterZiJde. 
SoBek iS een ConCreet voorBeeld van Hoe 
deFenSieteCHnologie BenUt kan Worden om de 
maatSCHaPPeliJke veiligHeid te verHogen.

 

of het nu gaat om terrorisme, diefstal of 
smokkel; snelle kleine bootjes of duikers 
vormen een risico voor bedrijven die 
gevestigd zijn aan het water. Het valt echter 
niet mee om ongewenste indringers aan 
de waterkant te ontdekken. daarmee 
is waterside security de achilleshiel op 
het gebied van beveiliging voor kritische 
infrastructuur, zoals bedrijven aan het 
water, petrochemische installaties, bruggen, 
dammen en tunnels. 
 
verBeterde informatiepositie
tno heeft samen met de mkb-onderneming 
aviC een prototype ontwikkeld van een 
systeem dat moeilijk vindbare indringers 
weet op te sporen. en dat ook nog eens 
met goedkope componenten. Het nieuwe 
SoBek-systeem is namelijk gebaseerd op 
het gebruik van passieve sonar. daar waar 
actieve sonar zelf geluid uitzendt, ‘luistert’ 
passieve sonar alleen maar. Criminelen 
zijn daardoor niet in staat te ontdekken 
waar wel of niet een SoBek-systeem staat 
opgesteld. dat heeft een afschrikwekkende 
werking. Zonder dat ze het weten, worden 
ze getrackt. de informatiepositie van 
beveiligers verbetert daardoor aanzienlijk. 
de hydrofoons van de passieve sonar zijn 
veel goedkoper dan de componenten van de 
actieve sonartechnologie. daarmee wordt 
waterside security breder toegankelijk. 
op termijn is het denkbaar dat er SoBek-
systemen worden ontwikkeld die gebruik 
maken van passieve én actieve sonar, 
zodat de voordelen van beide technieken 
gecombineerd kunnen worden. 
Het SoBek-basissysteem laat duidelijk 
de duikers en bootjes zien die worden 
gedetecteerd. via een soort google maps-

 innovatie in de praktijk
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omgeving wordt dit zichtbaar gemaakt op 
onder andere smartphones en tablets. ook 
kunnen waarschuwingsmails en -sms’jes 
worden verstuurd naar beveiligers.

innovatiepartner voor defensie  
en veiligheid
Wetenschappers van tno kwamen als 
eerste met het idee om het SoBek-
systeem te ontwikkelen. dat past bij de 
verantwoordelijkheid van tno om actief bij 
te dragen aan innovaties in nederland. Het 
ministerie van defensie heeft hulp, financiën 
en ondersteuning aangeboden om dit idee 
verder te onderzoeken. 

vanuit haar positie als innovatiepartner voor 
integrale veiligheid zoekt tno altijd naar 
mogelijkheden om nieuwe technologieën 
en innovaties vanuit het defensiedomein te 
vertalen naar maatschappelijke veiligheid. 
tno kent de context van beide domeinen, 
kijkt over muren en biedt zodoende 
daadwerkelijk oplossingen voor actuele 
problemen. daarbij wordt rekening gehouden 
met de verschillende eisen, verwachtingen, 
budgetten en organisaties in het speelveld. 
vooral het speelveld van maatschappelijke 
veiligheid is versnipperd; meer centrale 
coördinatie op het gebied van innovatie 
zou wenselijk zijn om zo budgetten en 

afzetmarkten te kunnen combineren. tno 
heeft een groot netwerk en is indien gewenst 
in staat partijen bij elkaar te brengen om 
de noodzakelijke slagkracht te bereiken. 
ook is tno in staat innovaties te koppelen 
aan (subsidie)programma’s die er lopen. 
Zo past de ontwikkeling van het SoBek-
systeem bij het topsectorenbeleid. Het sluit 
aan bij de topsector High tech Systemen en 
materialen (HtSm) en de roadmap Security 
die voor alle negen topsectoren van belang 
is. onderwerpen die hierin terugkomen zijn 
actieve en passieve sensoren en systemen. 
tno werkt op dit vlak nauw samen met 
het midden- en kleinbedrijf, grote en 
internationale bedrijven, zowel in binnen- als 
buitenland.

waterside security is  
de achilleshiel 

op het gebied van 
havenbeveiliging

70



71



 ErwIN MULLEr:

“Het moet morgen  
 veiliger zijn dan  
 vandaag”



erwin muller
lid onderzoeksraad voor 
veiligheid 
Hoogleraar veiligheid en recht 
Universiteit leiden

“Het moet morgen veiliger zijn dan vandaag. 

dat iS een diep menSelijke neiging en motivator 

voor veiligHeidSbeleid. Het ScHept tevenS de 

ruimte voor innovatie.” dat Stelt prof. mr. dr. 

erwin muller, lid van de onderzoekSraad voor 

veiligHeid en Hoogleraar veiligHeid en recHt 

univerSiteit leiden. zo ziet Hij innovatieve kanSen 

voor meer SamenHang en Samenwerking tuSSen 

organiSatieS, integraal veiligHeidSmanagement en 

de inzet van bedrijven en burgerS. “de barrièreS 

moeten weg.”

de fascinatie van muller voor het onderwerp veiligheid 
is al vroeg ontstaan. als twaalfjarige jongen maakt hij 
de treinkaping en gijzeling bij de Punt (drenthe) in mei 
1977 van dichtbij mee. gedurende de twintig dagen 
dat de passagiers gegijzeld worden, gaat hij regelmatig 
met zijn vader kijken naar alle ontwikkelingen die daar 
plaatsvinden. “dat heeft diepe indruk op mij gemaakt. 
toen ik later bestuurskunde en rechten ging studeren, 
kreeg mijn fascinatie verder vorm. Het vraagstuk hoe de 
overheid en private organisaties ervoor kunnen zorgen dat 
het veiliger wordt in nederland, intrigeert mij. daar ligt de 
kiem voor mijn verdere ontwikkeling op dit onderwerp.” in 
het boek ‘veiligheid; Studies over inhoud, organisatie en 
maatregelen’, wordt ingegaan op de veiligheidsutopie.  
“Want honderd procent veiligheid bestaat niet. daar is 
iedereen het wel over eens.” toch ziet muller dat het 
een diep menselijke neiging is om alles veiliger te willen 
maken. “Het moet morgen veiliger zijn dan vandaag. dat is 
een belangrijke motivator voor veiligheidsbeleid. maar de 

“wErKEN AAN ToEKoMSTIGE  
 oPLoSSINGEN IS CrUCIAAL”

Het iS een dieP menSeliJke neiging om alleS veiliger te maken
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Centrum

Winkelcentrum eigen buurt

In het openbaar vervoer

Treinstation

In eigen huis

methoden om dat te realiseren verschillen 
sterk tussen de maatschappelijke sectoren. 
daar ligt ruimte voor innovatie.”

ruimte voor verBetering
Zo blijft volgens muller een belangrijke 
kerntaak van de nederlandse krijgsmacht 
onderbelicht: het bijdragen aan de 
binnenlandse veiligheid. “Wat defensie 
beter zou kunnen doen, is laten zien hoe 
haar werkzaamheden van invloed kunnen 

zijn op de veiligheid in ons eigen land. de 
gevraagde rol van defensie kan veel verder 
gaan dan het optreden bij rampen en crises, 
zoals het inzetten van mankracht bij een 
dijkdoorbraak. Je moet die rol veel breder 
uitleggen. iCmS (intensivering Civiel-militaire 
Samenwerking) is meer een mooi handboek 
van wat er zou kunnen, dan wat er in de 
praktijk gebeurt. Zelf zie ik de rol van de 
krijgsmacht bij de reguliere veiligheidszorg 
in nederland graag veel ruimer. Burgers 
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betalen immers voor de inzet van de 
krijgsmacht. de legitimiteit van defensie 
zou veel groter zijn wanneer de krijgsmacht 
een zichtbare bijdrage levert aan de 
maatschappelijke veiligheid.” 
ook aan de civiele kant ziet muller ruimte 
voor verbetering. Hij ziet een versnipperd 
veiligheidsdomein, met ministeries, 
politiekorpsen, veiligheidsregio’s, 
gemeenten, provincies en het openbaar 
ministerie. “er zou meer samenhang en 
samenwerking moeten komen tussen 
organisaties. daar zit echt ruimte voor 

verbetering. institutionele barrières moeten 
worden weggenomen. er is veel verkokering 
en weinig stimulans om buiten het eigen 
werkveld te acteren.” 

innoveren tot één hulpdienst
volgens muller is het van belang om te 
komen tot integraal veiligheidsmanagement, 
over de verschillende sectoren heen. 
“Zo is er bijvoorbeeld de vraag waarom 
brandweer, politie en ambulancedienst 
niet in één organisatie zouden kunnen 
opgaan. er zijn veel bestuurlijke en 
historische redenen te noemen om er drie 
afzonderlijke organisaties op na te houden, 
maar eigenlijk geen inhoudelijke. daarom 
zou de uiteindelijke ambitie moeten zijn 
om te komen tot één organisatie. dat is 

tegelijkertijd een enorme innovatie.” 
muller signaleert dat van de drie genoemde 
organisaties de politie duidelijk het 
meest ontvankelijk is voor innovaties. “de 
politie heeft een voorsprong als het gaat 
om professionaliteit van de organisatie, 
het takenpakket en de aandacht voor 
opleiding. Zeker nu er een nationale politie 
in het vooruitzicht is, zou de politie de 
leiding moeten nemen op weg naar een 
multidisciplinaire organisatie. dat is een 
ingewikkelde transitie. maar als het lukt, 
zien we niet langer apart een ambulance, 
een politiewagen en een brandweerauto 
ten tonele verschijnen bij een aanrijding, 
ongeluk of plaats delict.”

onrealistische verwachtingen
muller staat bekend als groot voorstander 
van publiekprivate samenwerking. op de 
vraag of het bedrijfsleven op dit moment 
al voldoende is uitgerust met kennis, 
middelen en mankracht voor zijn rol bij 
rampenbestrijding, crisisbeheersing en 
veiligheidsmanagement, antwoordt hij dat 
er in zijn algemeenheid weinig coördinatie 
is. Wel verschilt het volgens hem per 
sector. “Wat nauwelijks gebeurt, is dat de 
overheid samen met bedrijven onderzoekt 
welke rol zij kunnen spelen bij een type 
incident. er wordt vanuit gegaan dat 
overheidsdiensten de rampenbestrijding 
geheel zelfstandig uitvoeren. deze 
verwachtingen zijn onrealistisch. de overheid 
kan en moet niet alles oppakken, en de 
verantwoordelijkheid moet maatschappelijk 
gedeeld gaan worden, met bedrijven en 
met name ook met burgers. neem de brand 
in 2011 bij het bedrijf Chemie-Pack in het 
haven- en industriegebied moerdijk. in zo’n 
situatie is het voor niemand helder wat er 
verwacht wordt van bedrijven in de directe 
omgeving. de eigen brandweerdiensten van 
omringende bedrijven is niet gevraagd om 

We moeten leren verder 
te kijken dan alleen naar 
de veiligheidsproblemen 

die vandaag optreden
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1 ROLLUIKEN VOOR RAMEN 
 EN DEUREN

2 ALARMINSTALLATIE

3 EXTRA VEILIGHEIDSSLOTEN 
 OP BUITENDEUREN

4 BUITENVERLICHTING

Aanwezig 16,2% / (Bijna) altijd gebruikt 12,9%

Aanwezig 11,7% / (Bijna) altijd gebruikt 8,2%

Aanwezig 69,5% / (Bijna) altijd gebruikt 59,8%

Aanwezig 79,1% / (Bijna) altijd gebruikt 59,3%

INBRAAKPREVENTIEMAATREGELEN (2011)
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hun inzet, terwijl dat toch erg voor de hand 
ligt. en wat mag je eigenlijk verwachten van 
burgers die in de nabijheid van chemische 
industrie wonen? is het niet logisch 
dat zij zelf ook bepaalde voorzieningen 
treffen, of dat we hun deelname aan 
veiligheidsoefeningen vragen? Het enige 
wat er nu zo ongeveer gebeurt, is dat we 
hen vragen om tijdig ramen en deuren te 
sluiten.” muller is hier heel duidelijk in: 
“anno 2012 is dat een scheve verdeling van 
verantwoordelijkheden, die ertoe bijdraagt 
dat we onrealistische verwachtingen hebben 
ten aanzien van onze overheid. voor digitale 
veiligheid geldt een soortgelijk verhaal: 
wat is de bijdrage van burgers en bedrijven 
aan het waarborgen van veiligheid? die 
verantwoordelijkheid moet veel beter 
benoemd en belegd worden.”

innovaties Bieden kansen 
muller geeft aan dat het voor de overheid 
belangrijk is goede afspraken te maken, 
te oefenen en te evalueren, samen met 
bedrijven en burgers. op die manier kan 
deze verandering gerealiseerd worden. 
“Hier valt veel meer mee te winnen dan 
door in te zetten op innovaties aan de 
zijde van overheidsorganisaties sec. de 
overheid moet de regie nemen om de 
betrokkenheid van burgers en bedrijven 
verder te organiseren. en dat begint 
met goed informeren en het veel meer 
uitdragen van de nieuwe mogelijkheden 

op het gebied van veiligheid. er is nu te 
weinig kennis hierover bij bedrijven en 
burgers. Bijgevolg hanteren bedrijven vaak 
jarenlang hetzelfde veiligheidsbeleid, met 
dezelfde middelen, met dezelfde aanpak. 
er wordt niet geïnnoveerd. de kansen die 
innovaties bieden, moeten duidelijk verteld 
worden. vaak weet men het simpelweg 
niet.” daarbij ziet muller een verschil 
tussen defensie en het maatschappelijk 
veiligheidsdomein. “de kennisinfrastructuur 
aan de maatschappelijke kant van 
veiligheid blijft duidelijk achter bij die 
van de krijgsmacht. voor tno ligt er 
een duidelijke rol bij het ontwikkelen en 
overbrengen van kennis. tno onderhoudt bij 
uitstek de relaties met de spelers in beide 
domeinen, en levert een forse bijdrage 
aan de kennisinfrastructuur. de overgang 
naar de nationale politieorganisatie biedt 
hier grote mogelijkheden, aangezien de 
ontvankelijkheid voor innovatie bij de politie 
onmiskenbaar is. kennisontwikkeling zou 
een duidelijke plaats moeten krijgen in de 
nieuwe politieorganisatie. daarmee werken 
we aan toekomstige oplossingen en dat is 
cruciaal. We moeten leren verder te kijken 
dan alleen naar de veiligheidsproblemen 
die vandaag optreden. daar kan tno zeker 
een bijdrage aan leveren, bijvoorbeeld door 
minder via losse projecten te werken en een 
meer duurzame samenwerking op te bouwen 
met maatschappelijke organisaties. dit is 
vergelijkbaar met de rol die tno bij defensie 
heeft. geef een overzicht van wat innovatie 
kan bieden voor de problemen van vandaag 
en morgen. en tno zou niet alleen als 
gevraagd adviseur moeten optreden, maar 
ook actiever naar buiten kunnen treden. Het 
delen van kennis is essentieel. als men niet 
weet wat er kan, wordt het op voorhand al 
nooit gebruikt. door te tonen wat er allemaal 
mogelijk is, kan tno op een heel natuurlijke 
wijze haar centrale rol gegund krijgen.”

De overheiD moet De 
regie nemen om De 

betrokkenheiD verDer 
te organiseren
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 HENrI LENfErINK:

“de uitdaging ligt in  
 Het vriendelijk de  
 veiligHeid bewaren”



henri lenferink
Burgemeester van leiden

door bezuinigingen Staan budgetten onder 

druk. er iS weinig tijd en energie over binnen 

organiSatieS om nog over extra dingen na te 

denken. Henri lenferink, burgemeeSter van 

leiden en lid van Het veiligHeidSberaad, ScHetSt 

de Huidige Situatie waarin innoveren volgenS Hem 

laStig maar niet onmogelijk iS. “Het gaat om je 

inStelling. de financiële criSiS Stimuleert juiSt 

om te innoveren op gezamenlijke tHema’S waar 

de urgentie rondom een veiligHeidSiSSue wordt 

gevoeld.”

de jaarwisseling was lange tijd een groot probleem in 
leiden. oud en nieuw was volgens lenferink oorlog met 
extreem geweld, net Beiroet. toen de burgemeester 
aantrad, werd hem afgeraden zich hieraan te branden. maar 
lenferink zette door. Hij wilde grip krijgen op de enorme 
schade en het grove geweld, ook al was het de andere 364 
dagen in het jaar rustig. de jaarwisseling van 2011-2012 
is naar zijn zeggen goed opgepakt door de gemeente, 
politie, brandweer en woningbouwcorporaties. “Zowel met 
innovatieve ideeën, technische middelen, helmcamera’s, 
juridische middelen en een breed voorlichtingspakket 
hebben we gezamenlijk actie ondernomen. Zoeken naar 
innovatie is zowel gericht op de organisatie als op techniek, 
én combinaties daarvan.”

“vEILIGHEId IS IETS dAT jE IN  
 NETwErKEN MoET CrEërEN”

alS de Urgentie Wordt gevoeld, iS Het mogeliJk om te vernieUWen
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innovatie door urgentie
lenferink: “als de urgentie van een 
veiligheidsknelpunt wordt gezien, is het 
mogelijk om gezamenlijk te vernieuwen en te 
experimenteren om tot betere oplossingen 
te komen. daarna is het een kwestie van 
ieder jaar verbeteringen aanbrengen. Zoiets 
is niet in één keer bedacht, maar wordt stap 
voor stap ontwikkeld.” op die manier is in 
leiden de treintjesmethode bedacht. Politie, 
brandweer en de gemeentereinigingsdienst 
rijden tijdens de jaarwisseling achter elkaar 
aan. Het effect is groot, want er zijn geen 
grote vuren meer, wel meer kleintjes. ook 
het politieoptreden is aangepast. “eerst 
was de inzet Staf grootschalig en Bijzonder 
optreden (SgBo) en mobiele eenheid (me). 
Het ingrijpen was echter altijd te laat. de 
uitdaging is aan de voorkant in te grijpen. 
Zo is de gebiedsgerichte inzet van de me 
ontstaan. Ze lopen nu gewoon op straat 
en dat is al voldoende.” de burgemeester 
constateert echter dat leiden er op een 
aantal punten nog niet is. als voorbeeld 
noemt hij het zware vuurwerk dat vaak 
online wordt besteld en deels illegaal is. “dit 
vuurwerk heeft als risico dat het als wapen 
wordt gebruikt richting politie en brandweer.” 
Het is geen specifiek leids probleem, maar 
toch wil lenferink hier meer grip op krijgen. 
Bijvoorbeeld door de opsporingskans te 
vergroten, of zelfs al online te detecteren en 

handelsstromen te blokkeren. “We hebben 
hierop nog geen goed antwoord. Wellicht dat 
defensie dat heeft? Want ook vanuit andere 
contexten kan innovatie worden bevorderd.”

vriendelijke veiligheid
een ander punt waarop lenferink verbetering 
zoekt, is de veiligheid bij evenementen. Het 
leidens ontzet wordt al meer dan een eeuw 
op dezelfde traditionele manier gevierd. 
enkele honderdduizenden bezoekers 
komen op het feest af in de binnenstad. 
de uitdaging ligt volgens de burgemeester 
in het vriendelijk de veiligheid bewaren. Hij 
wil niet de kant van dranghekken op. “Het 
is veiliger als het vriendelijk is. We zoeken 
oplossingen in crowd management, zodat 
we het publiek kunnen sturen en het op 
één bepaalde locatie niet te druk wordt. We 
werken en experimenteren al met camera’s 
en matrixborden. dat lijkt te werken. maar 
hoe creëren we een open sfeer, zodat we wel 
kunnen reguleren, zonder de spontaniteit te 
onderdrukken? ligt de oplossing in social 
media? kan het netwerk dat aan? Hier is 
ook nog onvoldoende antwoord op.”

instellen op nieuwe oplossingen
“leiden probeert zo goed mogelijk 
aangehaakt te zijn bij wat er in andere 
steden en in het buitenland gebeurt”, 
vertelt lenferink. “leiden is een stad die 
mogelijkheden zoekt en van alles probeert 
om dingen mogelijk te maken. deze 
instelling helpt om nieuwe oplossingen te 
zoeken. Zo worden in leiden ondernemers 
en burgers actief betrokken. Zij willen graag 
een rol spelen en meedenken, bijvoorbeeld 
als het gaat om het terugdringen van 
uitgaansgeweld. dat is ook in hun belang, 
zeker als het om de horeca gaat. vanuit het 
ondernemersfonds worden dan ook steeds 
vaker collectieve veiligheidsvraagstukken 
opgepakt en gefinancierd, onder andere in 

Nieuwe oplossiNgeN 
zoekeN is eeN iNstelliNg

82



60%

1%

15%1%

1%

9%

13%

Vermogensmisdrijven

Vernielingen, misdr.openb.orde/gezag

Gewelds- en seksuele misdrijven

Misdrijven Wetboek van Strafrecht (overig)

Verkeersmisdrijven

Drugsmisdrijven

(Vuur)wapenmisdrijven

SOORTEN MISDRIJVEN (2011)
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relatie tot het keurmerk veilig ondernemen.” 
Bij de aanpak van het toenemende aantal 
woninginbraken kunnen volgens lenferink 
burgers nog meer worden betrokken. de 
inbraken verschuiven van de steeds beter 
beveiligde seniorenwijken naar onder andere 
studentenhuisvesting. de nieuwe golf aan 
iPads, laptops en andere gadgets maakt 
deze woningen een aantrekkelijk doel voor 
het dievengilde. “Hier zou nog het nodige 
gedaan kunnen worden aan bewustwording 
van de risico’s en het stimuleren van 
gedragsverandering.”

ruimte en energie nodig
mensen die meedenken vanuit kennis en 
ervaring, kennisdeling en het ontsluiten 
van kennis, dat is waar lenferink behoefte 
aan heeft. “als overheden en organisaties 
moeten we beter bij elkaar afkijken. Het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en veiligheid speelt hier nu een goede 
rol in. maar ik merk dat er veel druk 
ligt op budgetten en de dagelijkse 
uitvoering. er is geen energie om over 
iets extra’s na te denken. Fundamenteel 
nadenken over innovatie, hoe kunnen 
we op andere manieren iets bereiken, 
misschien slimmer of sneller; die ruimte 
is er niet. dat maakt innovatie moeilijk. 
Want veiligheid is bij uitstek iets dat je 
in netwerken moet creëren. maar het 

ontwikkelen van gezamenlijke initiatieven 
is lastig, omdat eigenlijk niemand de tijd 
heeft om structurele samenwerking te 
ontwikkelen. Soms nemen dan organisaties 
het voortouw die sturen naar een richting 
die geen optimaal draagvlak heeft. dan 
ontstaan er frustraties en dat ontneemt 
de ruimte om gezamenlijk te vernieuwen 
en te experimenteren. Belangrijk is de 
harmonisatie te zoeken en tegelijkertijd 
de benodigde ruimte te laten voor eigen 
benaderingen.”

nu innovatie stimuleren
lenferink is naast burgemeester ook 
lid van het dagelijks Bestuur van het 
veiligheidsberaad. Het veiligheidsberaad 
fungeert als leidend bestuur in de 
ontwikkeling van veiligheidsregio’s en is het 
aanspreekpunt voor het rijk om afspraken 
met het veld te maken op het gebied van 
rampenbestrijding en crisisbeheersing. 
“als het gaat om de inhoud, lopen we in 
nederland permanent achter de feiten aan. 
dat is toch zot. dat komt onder andere 
doordat we vinden dat we altijd zelf iets 
moeten ontwikkelen. Het wordt tijd dat we 
daar anders over gaan denken en meegaan 
met de ontwikkelingen in de ‘buitenwereld’, 
waaraan we vervolgens eisen stellen. 
kijk maar naar C2000. Was een eigen 
systeem wel nodig geweest? de dekking 
en betrouwbaarheid is nu wel goed, maar 
het heeft zo lang geduurd, dat de stand der 
techniek inmiddels al een stuk verder is.” 
 
droombeeld van lenferink is dat 
veiligheidsregio’s vinden dat innovatie 
helpt, dat hiervoor de bereidheid en 
urgentie aanwezig is en dat het overnemen 
van ideeën gemakkelijk gaat. “voorbeeld 
hiervan is de digitale bereikbaarheidskaart 
van de brandweer. er is landelijk een 
programma van eisen opgesteld dat door 

Als overheden en 
orgAnisAties moeten we 

beter bij elkAAr Afkijken
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alle brandweerregio’s wordt meegenomen 
in de ontwikkeling van deze digitale 
bereikbaarheidskaarten. interoperabiliteit 
is hier de standaard voor communicatie en 
informatiedeling. door de schaalvergroting 
binnen de gehele brandweer wordt het 
interessant voor bedrijven die oplossingen 
voor veiligheid leveren. die kant moeten 
we op. de bezuinigingen door de financiële 
crisis stimuleren dit soort denken en 
het zoeken naar dit soort vernieuwing. 
daarom is het nu het moment om innovatie 
te stimuleren en te positioneren in 
veiligheidsland. daarbij moet wel rekening 
gehouden worden met de volgende twee 
eisen: het moet zo goed mogelijk aansluiten 
bij bestaande organisaties en werkwijzen, en 
het moet direct een oplossing bieden voor 
een actueel probleem.”

85



 CEES vAN doNGEN:

“de overHeid zou  
 meer een regie- 
 functie moeten  
 aannemen”



cees van dongen
directeur Beveiliging van g4S

in de beveiligingSbrancHe zijn veel menSen 

werkzaam. niet zo verwonderlijk, omdat de 

beveiliging van grote evenementen alS de 

olympiScHe Spelen en Het wereldkampioenScHap 

voetbal grotendeelS Steunt op de inzet van 

menSen. dit beveiligingSconcept ontwikkelt 

zicH maar langzaam. ceeS van dongen, 

directeur beveiliging van g4S, ziet dat de 

beveiligingSbrancHe moeite Heeft met innoveren, 

maar Hij iS poSitief geStemd over de toekomSt.

dat het beveiligingsconcept zich langzaam ontwikkelt 
en niet gekenmerkt wordt door grote innovaties, heeft 
volgens van dongen te maken met de loonkosten. “als de 
loonkosten laag zijn, dan is de toepassing van technologie 
voor nieuwe beveiligingsconcepten niet urgent. daarnaast is 
de rol van de overheid, de regelgeving, allesbepalend voor 
de ontwikkeling van het beveiligingsconcept. de overheid 
zou veel meer een regiefunctie moeten aannemen en zich 
minder met de operaties moeten bemoeien. gelukkig is 
dat onder het eerste kabinet-rutte wel veranderd, maar de 
vraag is wel of zich dat voortzet onder een nieuw kabinet. 
die onduidelijkheid maakt innoveren voor een bedrijf als 
g4S niet makkelijk.”

innovatie als uitdaging
“in nederland is de beveiligingsmarkt een heel sterk 
gedefinieerde markt met veel sterke labels. de sector is 
versnipperd en uit onderzoek blijkt dat de veiligheidssector 

“ZoEK dE vErSCHILLEN EN GA vAN  
 dAArUIT INNovErEN”

innovatie iS nodig om te komen tot integrale veiligHeidSoPloSSingen
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niet de meest innovatieve branche 
is”, vertelt van dongen. “laetitia 
griffith, voorzitter van de nederlandse 
veiligheidsbranche, heeft aangegeven te 
willen innoveren. volgens haar is innovatie 
nadrukkelijk nodig om te komen tot 
integrale veiligheidsoplossingen, waarbij 
het niet alleen gaat om mensen maar 
ook om technologie en een combinatie 
daarvan.” volgens van dongen is dat 
voor deze branche een uitdaging. “Zoals 
gezegd is er een relatie tussen innovatie 
en loonkosten. daarnaast gaat het ook om 
de positie van ondernemers in de branche. 
in een operationeel gestuurd bedrijf, zoals 
g4S, maakt innovatie geen onderdeel uit 
van de traditie. dat maakt het moeilijk 
om innovatiebudget binnen het bedrijf te 
regelen. Het zoeken van samenwerking op 
dit vlak met andere beveiligingsbedrijven 
is daarom belangrijk. daartegenover staat 
dat als je met anderen samenwerkt aan 
innovatie, je het eigenlijk toch liever voor 
jezelf wilt houden. dat is de derde factor die 
innovatie tot een uitdaging in onze branche 
maakt.”

innoveren zonder concurreren
Bedrijven als iBm hebben grote 
innovatiebudgetten. in rio de Janeiro heeft 
iBm samen met de stad geïnvesteerd 
in een grote meldkamer. “in nederland 

lukt dat niet, doordat hier in West-europa 
de wet van de remmende voorsprong 
meespeelt”. maar de aandacht en 
stimuleringsmaatregelen voor topsectoren 
in nederland én de europese projecten die 
vanuit Brussel worden geïnitieerd, helpen 
om hiervan los te komen. Wat van dongen 
betreft kunnen de beveiligingsbedrijven 
elkaar op dit vlak nog veel meer versterken. 
“Wezenlijk is te beseffen dat bedrijven 
verschillend zijn in hun ontwikkeling en 
hun belangen. Zoek de verschillen en ga 
van daaruit innoveren. Het is de truc om 
met elkaar te innoveren zonder elkaar te 
beconcurreren. als je normaal gesproken 
samen iets doet, ebt het onderscheidende 
vermogen van de individuen al snel weg. 
Hier zit de winst juist in het onderscheidend 
blijven op deelproducten, complementair 
aan elkaar zijn en elkaar vinden als het om 
het eindproduct gaat. Passie is daarbij ook 
belangrijk. de energie van de mensen zelf.”

innoveren met klanten 
als gevolg van de ommekeer die langzaam 
gaande is in de veiligheidsbranche, heeft 
g4S geïnvesteerd in enkele kansrijke 
ontwikkelingen. van dongen: “Jammer 
genoeg hebben die tot op heden 

Onduidelijkheid maakt 
innOveren niet makkelijk

Het is de truc 
om met elkaar 
te innoveren 
zonder 
elkaar te 
beconcurreren
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onvoldoende tot resultaat geleid. leerpunt 
daarbij is dat we in een eerder stadium 
van het innovatietraject meer zouden 
kunnen onderzoeken samen met onze 
klanten. daarbij moet je accepteren dat 
de uitkomsten soms anders zijn dan je 
verwacht. Zo organiseert g4S samen met 
haar klanten zogenoemde innovatiesessies. 
Het eindresultaat is soms anders dan 
vooraf ingeschat. maar dat bestempel ik 
niet als negatief. nieuwe inbreng en nieuwe 
inzichten bieden ook kansen.” om innovatie 
intern meer op de agenda te zetten, kijkt 
g4S volgens van dongen over de eigen 
muren heen naar andere sectoren hoe daar 
innovaties tot stand komen. daarnaast 
heeft het bedrijf sinds anderhalf jaar een 
director business development in de board. 
die houdt zich bezig met innovatie en het 
ontwikkelen van totaaloplossingen op het 
gebied van safety en security. “op board 

level proberen we een andere koers in te 
zetten. kritische vraag daarbij is wel wat 
we kunnen investeren en wat het oplevert, 
zowel voor het bedrijf als voor onze klanten.”
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 TjArK TjIN-A-TSoI:

“we moeten waken  
 voor volledige  
 innovatie-on-demand”



tjark tjin-a-tsoi
algemeen directeur van het 
nederlands Forensisch instituut

“de forenSiScHe wereld moet volwaSSen worden”, 

alduS tjark tjin-a-tSoi, algemeen directeur van Het 

nederlandS forenSiScH inStituut (nfi). daarmee 

ecHoot Hij de woorden van raymond foSdick 

die bijna Honderd jaar geleden al ScHreef: 

“tHe detection of criminalS aS a Science iS in itS 

infancy.” tjin-a-tSoi doelt op volwaSSenwording op 

alle vlakken: bedrijfSvoering, buSineSSmodellen 

en innovatie. en Het iS Hem menenS. met een 

duidelijk beeld waar Hij Heen wil en een Helder 

zicHt op waarom Het niet eerder iS gelukt.

“om te begrijpen waarom de forensische wereld er zo lang 
over doet om volwassen te worden, moet je oog hebben 
voor de achtergrond van het nFi. dit instituut is een 
overheidsinstituut dat ontstaan is vanuit de strafrechtketen. 
Het was uitsluitend gericht op forensisch onderzoek 
voor het openbaar ministerie (om) en politie. dit is een 
conservatieve wereld die gedomineerd wordt door juristen en 
politiemensen, niet door technologen. Juristen hebben een 
sterke focus op jurisprudentie, terugkijken. veranderingen 
zijn lastig, want dan moet nieuwe jurisprudentie worden 
opgebouwd. dit zorgt voor een veranderingsresistente 
omgeving. omdat het forensisch onderzoek geboren is 
uit deze cultuur, zie je ook dat het deze trekjes heeft 
aangenomen. We hebben daarom onze eigen technologische 
identiteit moeten ontdekken en ontwikkelen.”

“dE forENSISCHE wErELd MoET  
 voLwASSEN wordEN”

Het delen van kenniS Werkt innovatie in de Hand
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innovatie door kennisdeling
deze identiteitsontwikkeling is een 
belangrijk proces geweest, vindt  
tjin-a-tsoi. Het heeft volgens hem geleid 
tot verbreding en verruiming. “Wanneer 
je kijkt naar de ontwikkeling van het nFi, 
dan zie je dat we steeds meer werken voor 
de hele veiligheidssector. dus niet meer 
alleen voor het om en politie, maar ook voor 
andere partijen. ook leggen we de focus 
expliciet buiten de eigen landsgrenzen. 
immers: technologie laat zich door die 
grenzen niet tegenhouden. ons werk is 
dan ook niet nationaal gebonden. We zijn 
een internationale, leidende forensische 
onderzoeksorganisatie. Zodoende trekken 
we de aandacht in het buitenland.” de 
directeur van het nFi vindt dit een positieve 
ontwikkeling, maar merkt wel dat hij 
nog barrières te slechten heeft. “veel 
buitenlandse instanties zijn niet gewend 
buiten de eigen landsgrenzen te kijken. 
de verwevenheid tussen de forensische 
instituten, de politie en het om is daar vaak 
nog veel sterker. daarin zit een soort angst: 
‘laat je privacygevoelige informatie over je 
burgers door een ander land uitwerken?’. 
de oplossing hebben we gevonden in het 
verkopen van licenties voor technologieën 
die we ontwikkelen. Zo snijdt het mes aan 
meerdere kanten. Het nFi kan zijn kennis 

valoriseren én het delen van kennis werkt 
innovatie in de hand.”

samenwerken met partners
een andere ontwikkeling die tjin-a-tsoi in 
de forensische wereld ziet, is technologie 
die steeds complexer wordt van binnen en 
eenvoudiger van buiten. technologie wordt 
steeds meer portable, makkelijker mee 
te nemen, gebruiksvriendelijker en beter 
bruikbaar door minder hoog opgeleide 
mensen. “technologie krijgt daardoor een 
veel groter commercieel bereik. Stel je 
voor dat binnenkort dna-tests ter plaatse 
of op politiebureaus te analyseren zijn!” 
tjin-a-tsoi bejubelt deze vooruitgang en 
vindt dat het omhelsd moet worden. “Wij 
moeten ervoor zorgen dat het goed gebeurt 
en dat we ondertussen blijven werken aan 
onze koppositie door tegelijkertijd nieuwe 
technologieën te ontwikkelen of bestaande 
technologieën te verbeteren. We zetten 
in deze ontwikkeling onder meer in op 
domaintransfer: samenwerken met partners 
op andere terreinen en hun kennis gebruiken 
voor onze doelen. dit is ontzettend belangrijk 
en in deze wereld een revolutionair business- 
model voor de toekomst.”

concurreren op innovatie
“al deze ontwikkelingen zijn goed nieuws 
voor innovatie en daarmee voor onze 
klanten. We gaan namelijk veel meer 
waarde voor hen creëren”, zegt de directeur 
van het nFi. Hij juicht nieuwe high-tech 
forensische start-ups dan ook van harte 
toe. “dat past in deze ontwikkeling. Wij 
willen geen speciale status op basis van 
onze afkomst. Wij willen juist een meer 
wetenschappelijke en commerciële cultuur 
waarbij op innovatie wordt geconcurreerd, 
en waarbij de ene innovatie de andere 
innovatie in de hand werkt. Zo moet je 
jezelf uit de crisis innoveren. natuurlijk 

We hebben onze  
eigen technologische 

identiteit moeten  
ontdekken  

en ontWikkelen
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hoort hier goed innovatiemanagement bij. 
enerzijds wil je zaken geheimhouden, zoals 
je productontwikkeling, om investeringen 
terug te verdienen. anderzijds wil je een 
open cultuur waarin kennis wordt verspreid. 
als je dit goed en gebalanceerd doet, dan 
zit je in een race naar de top en kom je tot 
volwassenwording van deze markt.” 
 
niet alleen het nFi zit in een proces van 
volwassenwording. ook belangrijke partners 
als politie en om moeten gaan beseffen 
dat het nFi meer kan dan er nu van wordt 
afgenomen en dat het nFi zich als koploper 
op forensisch vlak blijft doorontwikkelen. 
“de bestaande conservatieve 
klantvraag belemmert innovatie in het 
veiligheidsdomein. Henry Ford zei: ‘als 
ik mensen had gevraagd wat ze wilden, 
hadden ze gezegd: een sneller paard’. vaak 
zijn mensen op zoek naar incrementele 
innovatie. Stap voor stap. maar wat wij 
leveren is dikwijls disruptieve innovatie. dat 
valt buiten de vraagscope, maar wel degelijk 
binnen de behoeftescope. die laatste 
moeten onze klanten leren articuleren. 
de nationale Politie gaat hier denk ik een 
positieve rol in spelen. maar we moeten 
waken voor volledige innovatie-on-demand. 
dan worden je inzichten en mogelijkheden 
onvoldoende benut. aan ons de taak to 

make them offers they can’t refuse.”
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 CENT vAN vLIET:

“negen van de tien  
 keer Heeft Het  
 bedrijfSleven  
 betere ideeën”



cent van vliet
directeur Stichting nederlandse 
industrie voor defensie en veilig-
heid

“de wiSSelwerking tuSSen beleid en operationele 

praktijk kan beter. net alS de Samenwerking 

tuSSen overHeid en bedrijfSleven.” dat Stelt cent 

van vliet, directeur van de SticHting nederlandSe 

induStrie voor defenSie en veiligHeid (nidv). “een 

Sterkere onderlinge interactie, ook met Het 

buitenland, Stimuleert innovatie.”

“veiligheid is geen rationeel probleem, maar een probleem 
dat gaat over mensen. een dergelijk probleem kun je niet 
oplossen wanneer je die mensen niet begrijpt. Je hebt 
te maken met de menselijke psyche, macht, invloed, en 
conservatisme. elke oplossing die gezocht wordt buiten deze 
elementen, brengt de gewenste vooruitgang niet dichterbij. 
dat moet je als uitgangspositie nemen, anders bereik je 
niets.” van vliet is stellig in zijn analyse en in wat nodig is 
om tot innovatie te komen. lastig daarbij is volgens hem 
dat het veiligheidsdomein een zeer politieke omgeving kent 
met dominant leiderschap. “als gevolg daarvan zie je dat de 
‘beleidskastes’ te veel zijn afgesloten van het operationele 
veld. dat is slecht voor innovatie. Beleid en de operationele 
praktijk moeten juist goed interacteren om innovatie een 
kans te geven.”

innovatie door interactie
datzelfde geldt voor de interactie tussen bijvoorbeeld 
defensie en nationale veiligheid. van vliet: “daar zit een 
groot potentieel aan synergie en kracht. Je moet dat echter 
wel organiseren, anders ontstaat er een stammenstrijd en 

“dE MoGELIjKHEdEN vAN  
 SyNErGIE EN INNovATIE ZIjN  
 NoG LANG NIET BENUT”

interaCtie tUSSen Beleid en oPerationele PraktiJk geeFt innovatie een kanS
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wantrouwen: ‘blauw is niet groen’ zeggen 
ze dan.” ook interactie met het buitenland 
bevordert volgens hem innovatie. “Je moet 
niet alleen met een open mind binnen 
je eigen landsgrenzen kijken, maar ook 
daarbuiten. Je moet plannen en ideeën 
hebben, je proactief voorbereiden op het 
onverwachte, in plaats van strijden tegen 
verandering; daar gaat het om. er vinden 
allerlei autonome ontwikkelingen plaats in 
het veiligheidsveld. de vraag is in hoeverre 
mensen deze ontwikkelingen echt toelaten 
in de omgeving van hun organisatie. in de 
praktijk zie je daar grote verschillen in. Je 
hebt mensen die echt met de rug naar de 
samenleving, naar technologie en innovatie 
staan. dat heeft met attitudes en vooral ook 
met de organisatiecultuur te maken. Politie, 
defensie en marechaussee gaan daar 
bijvoorbeeld allemaal anders mee om.”

strategische partnerships 
als het gaat om veiligheid, gelooft 
de directeur van de nidv niet in een 
terugtredende overheid. “dat is een 
contradictio in terminis. veiligheid is altijd 
van de staat geweest, in welke politieke 
ideologie dan ook. dat staat in nederland 
niet ter discussie. Wel geloof ik in een 
complementaire rol van de ‘niet-overheid’ 
bij het invullen van het veiligheidsvraagstuk. 
de overheid kan qua invulling van haar 
veiligheidstaak veel meer gebruik maken van 

het bedrijfsleven; er is nog te veel een  
wij-zijdenken. de overheid ziet het 
bedrijfsleven in principe nog niet als 
strategisch veiligheidspartner, maar 
simpelweg als verkoper. er zijn meer 
mogelijkheden om als overheid en 
bedrijfsleven intensiever met elkaar samen 
te werken in strategische partnerships. 
de puur operationele taken kunnen dan 
bijvoorbeeld bij politie en brandweer blijven, 
maar alles wat daar ten dienste van staat, 
wat door anderen gedaan kan worden, daar 
kunnen anderen zich op specialiseren. dat 
kan materieel zijn, dat kunnen verbindingen 
zijn, opleiding, training; eigenlijk alles wat 
niet 100% operationeel is.”

veiligheidsmarkt onzichtBaar
“Het bedrijfsleven roept dat er geen 
economische markt is voor veiligheid, 
maar die is er wel degelijk. die markt is 
alleen niet zichtbaar; niet in de collectiviteit 
althans”, vindt van vliet. “Zolang niet 
zichtbaar is wat de collectieve vraag is, 
kun je als bedrijfsleven ook veel minder 
makkelijk inspelen op die vraag. We moeten 
overigens niet denken dat dit op te lossen 
is met een volledig centralistisch model. 
Wanneer je de volledige vraag terugbrengt 
naar één dominante vraag, dan krijgen de 
dominante partijen ook een te dominante 
invloed. en je loopt het gevaar dat de 
wensen van verschillende betrokkenen 
simpelweg worden opgeteld. dit hebben we 
bij het nieuwe veiligheidsvest van de politie 
kunnen zien. Het uiteindelijke product lijkt 
een monster van een compromis te zijn. 
de gewenste kwaliteit zou voor veel minder 
geld te realiseren zijn geweest. dit gebeurt 
vooral wanneer er geen interactie is tussen 
de behoeftesteller en de mogelijke invullers 
van die behoefte. Je moet een opdracht 
bespreken met de industrie voordat je een 
opdracht uitgeeft. negen van de tien keer 

Beleidskastes staan te 
ver van de operationele 

praktijk; dat is slecht 
voor innovatie
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heeft het bedrijfsleven namelijk betere 
ideeën. ik ga dus niet per definitie uit van 
collectivering; alleen daar waar je delen kunt 
samenvoegen moet je het doen.”

overtuiging tot samenwerking 
van vliet is groot voorstander van 
grensoverschrijdende samenwerking, maar 
dan wel rondom projecten en met niet 
te veel landen. “ik ben tegen europese 
samenwerking, maar voor samenwerking 
tussen europese landen. ik ben geen 
tegenstander van Brussel, in tegendeel, 
maar als het in ‘de 27’-bureaucratie belandt, 
komt er meestal niet zoveel van terecht. 
Samenwerking tussen landen blijft moeilijk. 
Het is een politiek proces en een proces 
van mensen. ook het financiële aspect 
is natuurlijk belangrijk, maar wanneer 
de overtuiging voor samenwerking groot 
genoeg is, zijn er altijd creatieve oplossingen 
voorhanden. als die overtuiging er niet is, 
dan wordt het heel moeilijk. een illustratief 
voorbeeld is de eurofighter. toen de Fransen 
uit het ontwikkelingsproces stapten, was 
ook gelijk duidelijk dat landen als nederland 
en noorwegen nooit de eurofighter zouden 
kopen. Het vliegtuig dat de Fransen 
uiteindelijk zelf ontwikkelden, de rafale, 
is een geweldig vliegtuig. Het is beter en 
goedkoper dan de eurofighter, maar het 
wordt niet verkocht. in de helikopterindustrie 
zijn we succesvoller geweest. europa heeft 
hierin gigantisch veel potentie. de nH-90 
bijvoorbeeld is een geweldig toestel.”

synergie en innovatie 
“tno heeft van nature twee rollen in zich”, 
signaleert van vliet. “de overheidsrol en 
de bedrijvenrol. de grootste uitdaging voor 
tno is om over de Chinese muur heen te 
kijken die tussen deze twee rollen instaat. 
tno heeft geweldige kennis en ervaring op 
het gebied van defensie en op het gebied 

van nationale veiligheid. de mogelijkheden 
van synergie en innovatie zijn nog lang niet 
benut. maar het gaat niet vanzelf. tno moet 
niet de rol van het bedrijfsleven aannemen 
en tno is er ook niet om alleen maar te 
makelen. de kracht van tno zit vooral ook 
in het agenderen, innovatie als thema op de 
maatschappelijke agenda zetten en  
- weliswaar begrensd - risico’s nemen. de 
overheid moet daar ‘supportive’ in zijn.”

Het uiteindelijke 
product kan dan 
een monster van 
een compromis zijn
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 ErIK AKErBooM:

“veilig internet iS  
 cruciaal voor  
 Samenleving en  
 economie”



erik akerboom   
nationaal Coördinator terrorisme-
bestrijding en veiligheid

vitale belangen beScHermen en maatScH�appelijke 

ontwricHting voorkomen of beperken. dat iS 

core buSineSS voor de nationaal coördinator 

terroriSmebeStrijding en veiligHeid (nctv). 

maar  mede door factoren alS globaliSering en 

Het ontStaan van nieuwe tecHnologieën loop je 

volgenS erik akerboom SteedS weer tegen nieuwe 

veiligHeidSvraagStukken aan: “alleen door zelf 

mee te gaan in deze ontwikkelingen en door onze 

kenniS, kunde en inzet te innoveren, kunnen we dit 

Het Hoofd bieden.”

de ntCv-organisatie kan volgens erik akerboom, haar 
professionaliteit en deskundigheid versterken door middel 
van innovaties gericht op technologische en organisatorische 
vernieuwingen en ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het 
gebied van cybersecurity en crisiscommunicatie. “Juist 
in tijden van bezuinigingen zijn innovaties van belang. Ze 
dragen bij aan het nog efficiënter en effectiever werken 
binnen de nationale veiligheidssector en het tegen gaan 
van maatschappelijke ontwrichting. innovatie is een middel 
om een doel te bereiken: nederland moet veilig zijn, veilig 
blijven en inwoners moeten zich veilig voelen.”

duiding door vernieuwing
“Juist voor het werkterrein van de nCtv zijn de ontwikkeling 
en toepassing van nieuwe technologieën van essentieel 
belang. nieuwe technologieën bieden nieuwe kansen maar 
ook nieuwe dreigingen. als uitdaging en kans voor het 
ministerie van veiligheid en Justitie (venJ) zie ik de snelle 

“NCTv: MINISTErIEBrEdE  
 PorTEfEUILLEHoUdEr INNovATIE”

nieUWe veiligHeidSvraagStUkken Bieden We Het HooFd door te innoveren
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duiding van incidenten. vijf minuten na een 
incident moeten we kunnen in schatten 
wat de ernst van een incident is. en binnen 
een uur - ‘het gouden uur’ - moeten we het 
incident kunnen duiden én aangeven wat we 
gaan doen. nog beter is dat we problemen 
zien aankomen.  voor het nationaal 
CrisisCentrum (nCC) is dus van belang om 
de juiste bronnen beschikbaar te hebben en 
een zo actueel mogelijke analyse te kunnen 
maken van de media, uiteraard inclusief de 
sociale media. daarmee blijft het nCC een 
waardevolle partner in crisismanagement. 
nieuwe technologieën of toepassingen 
helpen hierbij.”

Het monitoren van vitale infrastructuren 
is volgens akerboom een andere kans. 
Je kunt dan denken aan sensoren die 
zo geplaatst kunnen worden dat vitale 
plekken in nederland gelijktijdig in de gaten 
gehouden kunnen worden. dit kunnen 
bijvoorbeeld sensoren zijn die reageren op 
beeld, geluid, warmte en dichtheid, maar 
ook op patronen in het dataverkeer. over 
de verantwoordelijkheden is akerboom 
duidelijk: “de organisaties die eigenaar 
zijn van de vitale plekken zijn natuurlijk 
verantwoordelijk voor hun eigen business 
en voor de veiligheid achter de hekken. er 
komt echter een meldingsplicht voor (cyber)

incidenten. daardoor kunnen wij met de 
sectoren landelijk beter monitoren en de 
informatie delen en problemen oplossen. de 
informatie van de sensoren die ik schets, 
komt dan samen in één nationaal centrum, 
waar we de impact kunnen in schatten. Hoe 
eerder je iets kunt duiden, hoe succesvoller 
je handelingsperspectief is.”

visionaire agenda
“kennisontwikkeling en innovatie hebben 
een evolutionair karakter en komen voort 
uit behoeften van de praktijk.” akerboom 
gelooft daarom niet in innovatie zonder 
vraagstelling. “als overheid moeten we 
een goed beeld hebben van waar urgentie 
in de samenleving wordt gevoeld en waar 
we met de samenleving heen willen. op 
basis van behoeften en marktonderzoek, 
gecombineerd met inzicht in state-of-the-
art technologische en wetenschappelijke 
mogelijkheden, kunnen wij ambities 
formuleren. om die ambities waar te maken 
zullen wij kennis en innovatie in moeten 
zetten om het ministerie van venJ, haar 
omgeving en haar partners in staat te stellen 
haar werk beter te doen.” 

venJ buigt zich nu over de vraag hoe de 
verschillende onderdelen van het ministerie 
elkaar kunnen versterken op het gebied van 
research and development. er wordt gekeken 
naar het opstellen van een samenhangende, 
visionaire meerjarenagenda ten behoeve 
van innovatie en kennisontwikkeling in het 
gehele venJ-domein.

challenges in gouden driehoek
om innovatie en kennisontwikkeling te 
borgen binnen venJ, heeft de nCtv een 
ministeriebrede rol op dit gebied. als 
portefeuillehouder innovatie heeft zij 
daarom een r&d Council ingesteld. in de 
r&d Council komen gemotiveerde mensen 

Hoe eerder je iets kunt 
duiden, Hoe groter je 

Handelingsperspectief is
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samen van de verschillende directoraten 
generaal (dg’s) en taakorganisaties van 
het ministerie. Zij zullen de zogenaamde 
grand challenges voorstellen waar venJ 
mee aan de slag gaat. op deze manier 
maakt innovatie onderdeel uit van 
de gehele beleidsketen en geeft het 
richting aan innovaties voor een veiliger 
nederland. akerboom: “Wat mij betreft 
zouden vijf challenges benoemd kunnen 
worden die de typische (eigen-)belangen 
en innovatieaspiraties van de dg’s of de 
uitvoeringsorganisaties overstijgen. Bij deze 
uitdagingen zie ik het als mijn rol om vraag 
en aanbod bij elkaar te brengen. ook zie 
ik een succesfactor in de betrokkenheid 
van de ‘gouden driehoek’: daarom zullen 
ook wetenschap en bedrijfsleven worden 
uitgenodigd om gezamenlijk met ons 
initiatieven te nemen. ook wil de nCtv 
projecten aanjagen, de ontwikkeling ervan 
bewaken en waar nodig agenderen.”

cyBersecurity
een van de uitdagingen volgens akerboom is 
cyber security. “nu en in de toekomst is een 
veilig internet van cruciaal belang voor onze 
samenleving en economie; een samenleving 
zonder internet is niet meer denkbaar.” 
Het nationaal Cyber Security Centrum 
(nCSC) speelt hierbij een centrale rol. de 
weerbaarheid van nederland op het gebied 
van cyber security kan namelijk niet alleen 
door de overheid tot stand worden gebracht. 
“om succesvol te zijn, is het belangrijk dat 
private organisaties, overheid, wetenschap 
en communities de handen ineen slaan. 
Het nCSC is daarom hét expertisecentrum 
voor cyber security in nederland waar 
partijen uit de ’gouden driehoek’ met elkaar 
in verbinding komen.” een belangrijke 
gemeenschappelijke partner van tno en het 
nCSC is defensie, vertelt akerboom. “Binnen 
het nCSC neemt innovatie een belangrijke 

plaats in, naast de incident-responsrol 
en kennisontwikkeling . Hierbij wordt ook 
de verbinding gezocht met vele relevante 
publieke en private partijen, waaronder tno. 
Het nCSC is in januari 2012 operationeel 
geworden en zal de komende jaren verder 
worden uitgebouwd.”

internationale inzet
de ontwikkelingen op het gebied van 
innovatie binnen venJ sluiten zo veel 
mogelijk aan op de ontwikkelingen op 
nationaal en internationaal niveau. Zo 
wordt in nederland het topsectorenbeleid 
uitgerold, waarbinnen de ‘gouden driehoek’ 
op een nieuwe manier samenwerkt aan 
kennis en innovatie om de nederlandse 
kenniseconomie te versterken. 
“maatschappelijke veiligheid is bij uitstek 
een terrein waar de ‘gouden driehoek’ 
aanwezig is, omdat de behoeftestellende 
(vragende) partijen vaak overheidspartijen 
zijn. voorbeelden zijn defensie, venJ, 
ministerie van economie, landbouw en 
innovatie, politie, brandweer en andere 
hulpdiensten. van oudsher wordt door deze 
overheidsorganisaties nauw samengewerkt 
met kennisinstellingen en bedrijven. dit 
krijgt nog verder gestalte in de diverse 
agenda’s en innovatiecontracten van de 
topsectoren, zoals in de roadmap Security 
van de topsector Hightech Systemen en 
materialen (HtSm).”

verder worden door de nCtv de eerste 
stappen gezet richting Horizon 2020, de 
opvolger van het Zevende kaderprogramma 
(kP7) van de europese Unie. “dit is 
het belangrijkste instrument van de 
europese Commissie om innovatie en 
r&d te stimuleren. de nCtv zet zich in om 
binnen het thema ‘security’ de deelname 
van nederlandse belanghebbenden te 
bevorderen.”
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vEILIGHEId 
SCHrEEUwT 
ooK oM 
INTErACTIE
 

deze publicatie is verrijkt met layar.  layar is 
een applicatie voor smartphones en tablets 
waarmee drukwerk interactief gemaakt wordt. 
in dit boek is op verschillende plaatsen digitale 
content toegevoegd waarmee de tno film 
integrale veiligheid kan worden bekeken, een 
digitale versie van deze publicatie kan worden 
geopend of de website van tno kan worden 
bezocht.

Zo wil tno letterlijk en figuurlijk verbindingen 
leggen en inspireren. maak kennis met de 
innovatieve impact van tno.

Scan de QR-code 
hiernaast.

Download de gratis 
Layar-app voor Android 
of iPhone.

Vind pagina’s met het 
Layar symbool 
(onderaan de pagina bij 
de nummering).

Houd de telefoon boven 
de pagina om de 
interactieve content te 
bekijken.

Open Layar, houd de 
telefoon boven de pagina. 
Zorg ervoor dat de hele 
pagina in beeld is en druk 
op ‘Scan’  om de actie te 
starten. 

5

1 2

3 4

Scan

1

geBruiken van                             in 5 stappen
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leeS de PUBliCatie ‘veiligHeid 

ScHreeuwt om innovatie’ oP UW 
teleFoon oF taBlet.

BeZoek de WeBSite van tno.

 TNO.NL

BEKIJK DE TNO INTEGRALE VEILIGHEID FILM.
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CoLofoN
vEILIGHEId SCHrEEUwT  
oM INNovATIE
innoveren maakt nederland veiliger
 
TNo.NL
©tno, december 2012 
 
ProJeCtmanagement, marketing en 
CommUniCatie
ida Haisma, ilona de Zoete, Chantal Stroek  
en karin Brug 
 
intervieWS
martijn Clarijs, lotte de groen, Sander van oort, 
ingrid Weima en remco Wijn 
 
met dank aan
martijn Clarijs, maaike lousberg, arnout de vries, 
ingrid Weima, Bert don, Henk geveke, kees 
d’Huy, en ida Haisma  
 
ConCePt, tekSt en (eind)redaCtie
turnaround Communicatie bv, terschuur 
 
ontWerP en oPmaak
Patswerk, den Haag 
 
drUk 
de Swart, den Haag

iSBn: 978-90-5986-414-6 
 

disclaimer: in deze publicatie is gebruik gemaakt 

van cijfers en statistieken zoals gepubliceerd 

door het centraal bureau voor de Statistiek en 

door tno. tno aanvaardt geen enkele aan- 

sprakelijkheid voor schade in enigerlei vorm  

die voortvloeit uit gebruik of toepassing van 

gegevens of foto’s uit deze publicatie. 

foto gebruikt op pag. 5 is eigendom van de 

nationale beeldbank / corepics
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tno is een onafhankelijke innovatie-
organisatie. We verbinden mensen en 
kennis om innovaties te creëren die de 
concurrentiekracht van bedrijven en het 
welzijn van de samenleving duurzaam
versterken.  
 
met ruim 4000 professionals werkt tno 
aan toepasbare kennis en oplossingen 
voor wereldwijde schaarsteproblemen. 
tno focust haar inspanningen op 7 
thema’s waaronder integrale veiligheid.

TNo.NL
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