
If you can’t write the book of crime, If you can’t write the book of crime, 
you’re not in business!you’re not in business!

Book of Crime
Gespreksgereedschap

‘Book of Crime’
De aanpak van illegale activiteiten (criminaliteit, 
fraude etc.) die in georganiseerd verband plaatsvinden, 
is complex. Diverse branches, zoals banken, 
verzekeringsmaatschappijen, gemeenten en de 
Belastingdienst worden geconfronteerd met deze 
activiteiten. Dit type illegale activiteiten kenmerken 
zich door een hoge vorm van organisatie, waarbij 
sprake is van verschillende vormen van criminaliteit/ 
fraude. Het frustreren van deze activiteiten blijkt een 
zeer effectieve manier om de daders erachter te 
stoppen. Door inzicht te verkrijgen in de drijfveren 
en ‘bedrijfsprocessen’ van de daders kunnen de 
georganiseerde illegale activiteiten effectief en 
effi ciënt worden aangepakt.

Doelstelling en achterliggende gedachte
Door je te verdiepen in de illegale activiteit, middels 
‘de werkwoorden van het bedrijfsproces’, ontdek je 
waar je kunt interveniëren. Samen met partners en 
gericht op duurzame oplossingen. 

De Aanp(l)akker ‘Book of Crime’
De Aanp(l)akkers zijn ontwikkeld om te ondersteunen 
in het werk. Even uitstijgend boven, maar tegelijker-
tijd ook aansluitend bij ‘de actualiteit van de dag’ 
helpen ze bij het ordenen van ervaringen en 
denkbeelden. Daarnaast biedt het ondersteuning bij 
het uitwisselen van kennis en ervaring met collega’s 
en partners. De methodiek leidt niet tot dikke 
plannen of uitgebreide notities, maar schetst de 
aanpak in hoofdlijnen en steekwoorden. 

Om effectief te kunnen frustreren, is het nodig de 
illegale activiteit uiteen te rafelen. Het is nodig om, 
als het ware, in de huid van de dader te kruipen. 
Bedenk wat er allemaal nodig is om van een 
bepaalde ‘business’ een succes te maken. Welke 
activiteiten moeten er uitgevoerd worden om 
succesvol te zijn? Door op zoek te gaan naar ‘de 
werkwoorden van de dader’, ontdek je waar je zand 
in de machine kunt strooien om het geheel te 
frustreren.

Traject
Een Book of Crime traject bestaat uit minimaal drie 
sessies die zijn verspreid over een aantal maanden 
(± half jaar). Eén sessie neemt een halve dag in 
beslag. Tijdens de eerste sessie wordt gezamenlijk 
het illegale proces in kaart gebracht. Aan het einde 
van de eerste sessie zijn er een partje (werkwoord) 
en bijpassende partners gekozen. De volgende sessie 
vindt ongeveer 1,5 maand later plaats. In de tussen-
tijd kan het zo zijn dat de informatiepositie sterk 
moet worden verbeterd. In de tweede sessie worden 

de frustrerende interventies met partners bepaald. 
De laatste sessie vindt ongeveer 2,5 maand later 
plaats. De partners moeten de gelegenheid krijgen 
de interventies uit te voeren, zodat ze in de derde 
sessie kunnen worden geëvalueerd en eventueel 
worden bijgesteld. Iedere sessie kan je er voor kiezen 
nieuwe partners te laten aansluiten. 

Waar begin ik?
Voorbereidingen
•  Kies een illegale activiteit die je nader wilt 

verkennen. Bij voorkeur iets waar je structureel 
hinder van ondervindt, of wat je veel geld kost. 

•  Formeer een groep mensen met wie je de illegale 
activiteit nader wilt uitdiepen. Bedenk bij het 
vormen van deze groep dat hoe meer uiteen-
lopende disciplines en invalshoeken, hoe scherper 
het beeld van de specifi eke illegale activiteit wordt. 
Daarnaast leidt diversiteit vaak tot minder voor de 
hand liggende oplossingen. Begin met een kleine 
groep van 4-6 personen.

De eerste stap betreft het in kaart brengen en 
verkennen van de illegale activiteit. 
•  Bepaal wat de omvang van de illegale activiteit is.
•  Bepaal de schaal waarop je het probleem wilt gaan 

aanpakken.
•  Bepaal vanuit welke invalshoek de illegale activiteit 

wordt bekeken; vanuit de dader, het slachtoffer 
(organisatie, bedrijf, personen), locaties enz. 

•  Stel met de groep vast uit welke werkwoorden de 
illegale activiteit bestaat. Dit doe je door te 
beschrijven wat de cruciale handelingen zijn die 
de dader binnen de illegale activiteit uitvoert. 

•  Noteer bovenstaande gegevens op de eerste 
Aanp(l)akker. De werkwoorden worden ingevuld in 
het ‘taartmodel’.

De volgende stap betreft het verdiepen van één van de 
werkwoorden van het ‘bedrijfsproces’.
Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de tweede 
Aanp(l)akker.
•  Bepaal op basis van het ‘taartmodel’ op welk 

onderdeel je de aandacht wilt richten. Welke 
handeling wil je als eerst aanpakken?

•  Bedenk welke partners betrokken moeten worden 
bij deze aanpak en probeer deze partners al zoveel 
mogelijk aan te laten sluiten bij de verdere 
uitwerking van de aanpak van de illegale activiteit. 

•  Verken de gekozen taartpunt aan de hand van de 
zeven gouden W’s.

In de derde stap kun je met elkaar bespreken welke 
interventies bij de uitgewerkte ‘taartpunt’ horen. 
Bij elk werkwoord horen interventies, frustratie-
mogelijkheden en barrières. Deze kunnen vervolgens 
verdeeld worden over verschillende partners.
•  Bespreek op basis van de uitgewerkte ‘taartpunt’ 

de mogelijkheden om te frustreren en/of 
interveniëren.

•  Noteer de geformuleerde interventies op de derde 
Aanp(l)akker. Geef daarbij een korte omschrijving 
van de interventie.

•  Beschrijf waar de focus van de interventie ligt en 
welk effect met de interventie wordt beoogd.

•  Geef vervolgens in de laatste kolom aan welke 
partner(s) nodig is om de interventie daadwerkelijk 
in gang te zetten.

•  Kies tot slot de interventie of combinatie van 
interventies waarmee je van start wilt gaan en 
maak een planning; wat ga je doen, wat en wie 
heb je nodig en wanneer ga je het doen?

•  Voer vervolgens de interventies conform het plan 
van aanpak en de planning uit.

PartnersVerkenning fenomeen De werkwoorden van het criminele proces

Schaal

Invalshoek

Book of Crime
Aanp(l)akker
Werkwoorden

Het fenomeen in kaart brengen
Fenomenen die het meest geschikt zijn om met Book of Crime aan te 
pakken zijn:
• georganiseerd en/of
•  bedrijfsmatig (met fi nancieel of psychologisch verdienmodel) en/of
• regelmatig of stelselmatig.
Het Book of Crime is niet geschikt voor criminaliteit of geweld dat een 
incidenteel karakter heeft of waar toevalsfactoren een grote rol spelen.

De deelstappen:
1.  Wat is het fenomeen, wat gaan we precies analyseren?
2.  Waar speelt het zich af, binnen welke geografi sche grens blijven we?
3.  Uit welke activiteiten bestaat het fenomeen, wat zijn cruciale de 

werkwoorden?

Focussen en samenspannen
Welke delen van het fenomeen komen als eerste aan de beurt
om verder verkennen. En welke partijen zich daarvoor gaan
inzetten. Het doel is intelligente samenwerking ofwel
samenspannen tegen crime.

De deelstappen:
1. Focussen, welke activiteit(en) gaan we als eerste aanpakken?
2. Partijen inventariseren, wie heeft er met die activiteit(en) te maken?
3.  Samenspannen, welke partijen willen en kunnen samen een 

verbond sluiten?

?
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Fenomeen:

Waarom

Wie en wat? Waar en wanneer?

Hoe? Patronen?

Hoeveel?

Waarom?

Book of Crime
Aanp(l)akker
De W- en H- vragen

Gezamenlijk beeld vormen
De partners werken aan een gezamenlijk beeld over alles wat met de 
activiteit te maken heeft. De W- en H- vragen hierboven vormen de 
kapstok. Door intensief met de activiteit bezig te zijn, ontstaat bij de 
partners energie om er samen iets aan te gaan doen.

De deelstappen:
1.  De W- en H- vragen globaal verkennen, wat speelt er, welke info 

heeft wie beschikbaar?
2.  Verrijken, welke ‘verhalen’ hebben partijen vanuit hun eigen 

context te vertellen?
3.  Het beeld eigen maken, wat is de kern, waar draait het echt om?

Sociale omgeving

Criminele omgeving

Persoonsgerichte
aanpak
Werkblad

Inzicht in de persoon
Voor een goede analyse is inzicht nodig in:

De Criminele omgeving
• Wat is de criminele carrière van persoon x?
• Wat zijn vaste partners van persoon x?
• In welke gebieden houdt persoon x zich op?
• Heeft persoon x toegang tot een ‘helers infrastructuur’?

De Sociale omgeving
• Wat is de plaats van persoon x in de familie/vriendengroep?
• Wie hebben een positieve invloed op persoon x?
• Wat is de etnische achtergrond van persoon x?
• Wat kan persoon x? Wat zijn zijn / haar competenties?

De Persoon
• Wie is persoon x?
• Wat is zijn / haar motivatie? Wat maakt hem/haar blij?
• Hoe komt persoon x aan zijn geld?
• Welke hobby’s heeft persoon x?
• Hoe brengt persoon x zijn / haar dag door?

Deze ‘omgevingen’ staan niet op zichzelf. Het is belangrijk om de 
verbanden hiertussen inzichtelijk te maken.

Persoon

ORION Duurzaam Leren stimuleert professionals voortdurend te blijven leren in en van de praktijk en faciliteert organisaties hierbij. Professionals beschikken over veel en specifi eke kennis en hebben vaak een schat aan innovatieve ideeën. Het is echter niet altijd vanzelfsprekend dat ze dat alles ook nadrukkelijk delen met de organisatie. Onze diensten zijn erop gericht de optimale omstandigheden te creëren voor het delen van kennis en het verder ontwikkelen van vernieuwende ideeën.
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Hoeveel?

Gezamenlijk beeld vormen
De partners werken aan een gezamenlijk beeld over alles wat met de 
activiteit te maken heeft. De W- en H- vragen hierboven vormen de 
kapstok. Door intensief met de activiteit bezig te zijn, ontstaat bij de 
partners energie om er samen iets aan te gaan doen.

De deelstappen:
1.  De W- en H- vragen globaal verkennen, wat speelt er, welke info 

heeft wie beschikbaar?
2.  Verrijken, welke ‘verhalen’ hebben partijen vanuit hun eigen 

context te vertellen?
3.  Het beeld eigen maken, wat is de kern, waar draait het echt om?

?
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Strategie Partner

Doelstellingen

Interventies

Plannen maken voor barrières
In deze fase worden de plannen gesmeed. Welke interventies gaan 
we inzetten om het fenomeen te frustreren. Eerst met de focus op 
de afzonderlijke activiteiten en daarna op het geheel. Alle afspraken 
worden bovendien op papier gezet. Wie gaat wat precies doen en 
welke afspraken zijn er gemaakt om samen te werken.

De deelstappen:
1.  Wie heeft invloed op wat, wat zijn de frustratiemogelijkheden, 

de aangrijpingspunten van de partners?
2.  Barrières opwerpen, welke mogelijkheden kiezen we, wie gaat 

wat doen?
3.  De totale aanpak, hoe frustreren we de verschillende activiteiten 

en hoe versterkt dat elkaar?

Uitvoeren en continu verbeteren
In het totale proces is inzicht en overzicht ontstaan, in het fenomeen 
zelf en over de aanpak, inzet en mogelijkheden van partners. Book 
of Crime is gericht op het organiseren van commitment en synergie 
tussen partners. Het is niet bedoeld als hulpmiddel voor planning en 
control, toch ontstaan door het overzicht goede mogelijkheden voor 
sturing en beïnvloeding tijdens de uitvoering van de interventies. 
Enerzijds door een overzichtelijk informatiesysteem dat de partners
samen onderhouden en anderzijds door de plan-do-check-act cirkel 
bewust toe te passen.

Ontwikkelgericht
De kracht van Book of Crime is dat partners gezamenlijk en bottom-
up een interventieprogramma ontwerpen dat gebaseerd is op de 

mogelijkheden van alle partners samen. Samen bouwen levert een 
betere kwaliteit op en is de basis voor samenspannen. Het verbindt 
meer dan wanneer partners zich moeten conformeren aan het 
ontwerp dat door één partij is uitgedacht. De netwerkbenadering 
staat dus centraal en niet sturing vanuit één punt.

Geen tool
Book of Crime is geen ‘tool’. Het is wel een manier van werken 
waarover nagedacht is en die in onze complexe netwerksamenleving
blijkt te werken. Deze uitwerking is bedoeld om u een soort quick 
start te geven als u besluit een crimineel proces te gaan frustreren. 
Zo kunt u profi teren van de ervaring van collega’s.

Book of Crime
Aanp(l)akker
Interventies

?
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