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De theoretische pijlers van Book of Crime 

 

Informatiegestuurde Politie (IGP) 

De politie in Nederland wil resultaten boeken die effect hebben op de veiligheid en leefbaarheid in 
de samenleving. Daartoe moet worden ingespeeld op de ontwikkelingen in de omgeving. Hiervoor is 
informatie nodig. Daarom is het concept Informatiegestuurde Politie (IGP) in het leven geroepen. 
Dit betekent dat op basis van actuele en betrouwbare informatie en analyses, rationele keuzes 
worden gemaakt, waardoor mensen en middelen optimaal worden ingezet en de bedrijfsdoelen 
worden bereikt. Informatiegestuurd werken komt van oorsprong uit Engeland waar men het 
Intelligence Led Policing (ILP) noemde. In Nederland is de naam ILP aanvankelijk in Intelligence 
Gestuurde Politie (IGP) vertaald, maar later geëvolueerd naar wat we nu intelligencegestuurd 
politiewerk noemen. Intelligencegestuurd politiewerk is inmiddels een leidend organisatieprincipe 
binnen de politieorganisatie en daardoor indirect ook voor partners in de veiligheidszorg. 
 
De termen intelligence en informatie worden vaak door elkaar gebruikt, terwijl intelligence hét 
hulpmiddel is om de politietaak zo goed mogelijk uit te voeren. Om dat te bereiken, doorloopt men 
het informatieproces. Dit bestaat uit de stappen: verzamelen, vastleggen, veredelen en analyseren. 
Het verzamelen van informatie begint al op straat. Alles wat politiemedewerkers op straat horen 
en zien en wat door hen wordt opgemerkt, wordt vastgelegd in de daarvoor bestemde systemen van 
de organisatie. Er is dan sprake van data: Ruwe gegevens die veredeld moeten worden. Zodra deze 
gegevens gecontroleerd zijn, hiaten zijn aangevuld en tegenstrijdigheden eruit zijn gehaald (het 
veredelen) en deze gegevens worden geïnterpreteerd c.q. in een bepaalde context geplaatst, 
spreekt men over informatie. Als vervolgens deze informatie wordt gecombineerd met andere 
informatie, bestaande (wetenschappelijke) inzichten en verbanden worden aangebracht tussen de 
verschillende soorten informatie, spreekt men over kennis. Pas hierna is er sprake van intelligence, 
namelijk de actiegerichte informatie welke kan leiden tot politieel handelen.  
 
Zoals blijkt, moeten verschillende stappen op een systematische wijze worden doorlopen om van 
gegevens tot intelligence te komen. Dit proces wordt het intelligenceproces genoemd. Het 
intelligenceproces is verweven met de primaire processen van handhaving, noodhulp, opsporing, 
preventie en toezicht die de politiepraktijk kent. Door op basis van intelligence te sturen probeert 
de politie in de aanpak meer aan de voorkant van problemen te komen. Op microniveau verzamelt 
en registreert iedere politieambtenaar gegevens en informatie en past zijn eigen analyse toe om 
zijn eigen werk richting te geven. Op macroniveau worden informatiespecialisten ingezet, zoals 
analisten en informatierechercheurs, om de politieorganisatie te helpen deze puzzelstukjes in een 
breder perspectief te plaatsen. Iedere politiemedewerker is daarom verantwoordelijk voor de 
aanlevering van de puzzelstukjes die IGP mogelijk maken. IGP is zodoende meer dan alleen een 
werkwijze; het wordt beschouwd als een manier van denken, van werken en van doen. Het wordt 
daarom ook wel beschouwd als een van de grootste ontwikkelingen die binnen politieland gaande 
is. 
 
IGP betekent dus dat op basis van actuele en betrouwbare informatie en analyses, rationele keuzes 
worden gemaakt, waardoor mensen en middelen optimaal worden ingezet en de bedrijfsdoelen 
worden bereikt. Wat betekent dit binnen en voor het BoC concept? Het is van belang voortdurend 
bezig te zijn met informatie; wat weten we met elkaar al en wat zouden we willen weten? Op basis 
van deze actuele en betrouwbare informatie worden rationele keuzes gemaakt, bijvoorbeeld welk 
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partje achten wij het meest geschikt om effectief te frustreren of welke interventie uitgevoerd 
door welke partij lost het probleem duurzaam op? Hoewel dit niet het primaire doel is, leidt dit tot 
een optimale inzet van mensen en middelen. Het gaat met name om de informatievoorziening en 
op basis daarvan de te zetten stappen. Daarnaast is de wijze waarop de informatie wordt ingebracht 
onderscheidend. Er wordt niet enkel informatie uit systemen aangeleverd. Juist door met elkaar in 
gesprek te gaan, zal ook de informatie ‘die zich in de zakboekjes bevindt’ aan het licht komen. 
 
Relevante publicaties: 

- Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (2008), Informatiegestuurde Politie. 

- Kop, N. en P. Klerks (2009). Doctrine intelligencegestuurd politiewerk. Apeldoorn: 

Politieacademie.  

- Duijn, P. (2012), Intelligencegestuurd politie (mensen) werk, Proces. 

Probleemgericht werken 

De klassieke werkwijze van de politie bij criminaliteit is reactief: Er vindt een misdrijf plaats en 
men komt in actie. Veel politiewerk wordt verricht om louter aan de wensen van de bevolking 
tegemoet te komen. Die werkzaamheden hebben echter nauwelijks invloed op het terugbrengen 
van het criminaliteitsniveau. Daarvoor is het nodig het zoeklicht op die problemen te zetten (focus) 
en maatregelen te treffen die geëigend zijn om de daaraan ten grondslag liggende factoren aan te 
pakken. Er kwam aandacht voor een meer proactieve en preventieve werkwijze, waarin aandacht 
werd geschonken aan de achterliggende oorzaken van veiligheids- en leefbaarheidsproblemen. 
Handvatten hierbij bood het concept problem orientend policing (POP), eind jaren zeventig 
geïntroduceerd door Herman Goldstein, en in Nederland bekend geworden als probleemgericht 
werken. De politie zou zich vooral bezig moeten houden met het veranderen van de condities 
waaronder criminaliteit tot bloei komt. Zij moet niet simpelweg reageren op incidenten op het 
moment dat ze plaatsvinden of proberen deze te voorkomen via preventief surveilleren. Om hieraan 
een einde te maken moet de politie volgens Goldstein gaan werken via een probleemgerichte aanpak, 
waarin volgens deze vier fasen wordt gewerkt: 

1. Scan data om patronen te kunnen ontdekken in incidenten die nu routinematig behandeld 
worden. 

2. Onderwerp deze patronen (of problemen) aan grondige analyses betreffende de oorzaken. 
3. Vind nieuwe manieren om eerder te interveniëren in deze causale keten, zodat incidenten 

zich in de toekomst minder snel zullen voordoen. Deze nieuwe strategieën zijn niet 
gelimiteerd tot het identificeren, arresteren en vervolgen van daders. Probleemgericht 
politiewerk maakt gebruik van andere potentieel effectieve reacties (die mogelijk vragen 
om samenwerkingsverbanden met anderen). Preventief optreden heeft daarbij hoge 
prioriteit, zonder daarbij de werking van de wet – waarschijnlijk de meest effectieve reactie 
- uit het oog te verliezen. 

4. Meet de effecten van de interventies en, als ze niet blijken te werken: doe het hele proces 
over. 

 
Dit is een vorm van actieonderzoek: een gevestigde, sociaalwetenschappelijke methode waarbij 
onderzoekers naast beroepsbeoefenaren werken en hen helpen bij het formuleren en verfijnen van 
interventies totdat succes is bereikt. Dit is een tegenhanger van de gebruikelijke rol van 
onderzoekers, waarbij ze afzonderlijk van de beroepsbeoefenaren werken, achtergrondinformatie 
van de problemen verzamelen en onafhankelijke evaluaties uitvoeren. In actieonderzoek is de 
onderzoeker echter een integraal lid van het team. Dit is de rol van de criminaliteitsanalist. De 
analyses moeten informatie leveren voor interventies en begeleiden deze in elke fase. 
 

https://vubis.politieacademie.nl/webopac/LinkToVubis.csp?DataBib=2:72506
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De eerste stap binnen probleemgericht werken is - hoe dan ook - vaststellen of er wel een probleem 
is. Dit lijkt eenvoudig, maar vereist 'denken alvorens te doen'. Vervolgens worden interne en/of 
externe partijen bij het vastgestelde probleem betrokken om dit gezamenlijk en op een 
gestructureerde wijze aan te pakken. Door deze manier van werken is de kans op het bereiken van 
duurzame resultaten groter dan bij het bestrijden van enkel de symptomen. De probleemgerichte 
politie kent een ‘integraal’ karakter waarin de politie samenwerkt met andere partijen om de 
potentieel meest veelbelovende maatregelen te treffen. 
 
In de loop der tijd zijn uit dit gedachtegoed verschillende methodieken ontstaan waarlangs gewerkt 
kan worden. Bekend binnen de politie zijn vooral SARA en het zes-stappen-model. SARA is het 
gebruikelijke acroniem om aan de vier fases van probleem oplossen te refereren; Scanning, 
Analyzing, Responding en Assessing. Binnen deze methodieken kunnen ook weer tal van analyse- en 
besluitvormingsmodellen gebruikt worden. Welke methode gekozen wordt, is casus- en 
persoonsafhankelijk, maar waar het bij alle methoden om gaat, is en blijft: eerst denken dan doen. 
 
In de methodiek Book of Crime is het probleemgericht werken terug te vinden. Als het gaat om de 
visie ‘eerst denken dan doen’ is dat o.a. terug te zien in de fenomeenkeuze. Welk fenomeen geschikt 
is om met de methodiek Book of Crime aan te pakken, hangt af van verschillende factoren. Ook de 
volgende stappen binnen probleemgericht werken, het ontdekken van patronen en het analyseren 
daarvan, zijn duidelijk terug te zien in de methodiek. Namelijk in het bedrijfsproces die in kaart 
wordt gebracht. Tot slot kent het probleemgerichte werken een ‘integraal’ karakter. Book of Crime 
kenmerkt zich door integraal denken, maar ook door heel klein praktisch doen. Hiermee wordt 
bedoeld een klein onderdeel frustreren, zodat dit invloed heeft op het geheel. Dit onderscheidt zich 
van integraal denken en op basis daarvan een integrale oplossing bedenken. 
 
Relevante publicaties: 

- Berghuis, A.C. en Waard, de J. (2012), De valkuilen van de probleemgerichte politiezorg, 

Justitiële Verkenningen. 

- Politieacademie: 

https://www.politieacademie.nl/onderwijs/canonggp/planmatigenmethodischwerken/Pag

inas/Probleemgericht-werken.aspx  

- Clarke, R.V. en Eck, J.E. (2010), Probleemgericht werken en de rol van criminaliteitsanalyse 

in 60 kleine stappen. 

- Braga, Anthony (2002). Problem-Oriented Policing and Crime Prevention, Monsey, NY: 

Criminal Justice Press. 

Barrièremodel 

Het barrièremodel werd omstreeks 2004 door de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) 
ontwikkeld, in eerste instantie ten aanzien van georganiseerde illegale arbeid. Dit model beperkt 

zich tot de beïnvloedbare delen van de goederen- en geldstromen en maakt inzichtelijk welke 
partijen, zowel overheid als privaat, concrete drempels kunnen opwerpen. Het barrièremiddel is 
sindsdien ook aan een gestage opmars begonnen binnen de Nederlandse politie. In 2008 heeft het 
ook in het Programma Versterking Aanpak Georganiseerde Misdaad een prominente plaats gekregen. 
 
Een barrièremodel is een manier om te bepalen welke barrières veiligheidspartners kunnen 
opwerpen tegen criminele activiteiten. Criminele organisaties vertonen veel overeenkomsten met 
bonafide bedrijven. Hetzelfde geldt voor de bedrijfsprocessen in beide sectoren. Precies op dat 
inzicht is het barrièremodel gestoeld. Het barrièremodel benadert criminele activiteiten – zoals 
mensenhandel, hennepteelt of vastgoedfraude – vanuit een bedrijfskundig perspectief. Dat wil 

https://www.politieacademie.nl/onderwijs/canonggp/planmatigenmethodischwerken/Paginas/Probleemgericht-werken.aspx
https://www.politieacademie.nl/onderwijs/canonggp/planmatigenmethodischwerken/Paginas/Probleemgericht-werken.aspx
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zeggen dat ervan wordt uitgegaan dat een goed inzicht in bedrijfsprocessen de sleutel biedt tot 
mogelijke oplossingen. Want is het proces bekend, dan wordt meteen duidelijk op welke manier – 
en met welke veiligheidspartners – de zaken een halt kunnen worden toegeroepen. Het model 
belicht een heel proces in plaats van alleen het delict en brengt daarbij partners met interventies 
in beeld in aanvulling op de strafrechtelijke. Preventieve maatregelen komen op deze manier 
nadrukkelijk naar voren. 
 
Misdrijven zoals hennepteelt worden gepleegd vanuit een netwerkstructuur. Voor een stapsgewijze 
analyse van dergelijke ‘netwerkcriminaliteit’ is het barrièremodel een handig hulpmiddel. Het 
instrument werkt als een zoomlens. Het kadert de wereld rondom een delict in, en maakt het op 
die manier mogelijk om inzicht te krijgen in allerlei facetten van die wereld. Vervolgens kan per 
fase in het proces worden bepaald hoe en door wie kan worden ingegrepen. De modellen 
zijn/worden met de praktijk voor de praktijk gemaakt. 
 
Het barrièremodel sluit naadloos aan op de Book of Crime methodiek. De belangrijkste 
overeenkomst is dat de criminele organisatie als bedrijf wordt gezien. De bedrijfsprocessen worden 
in kaart gebracht op basis waarvan frustrerende interventies worden bedacht. De slogan van 
methodiek is “If you can’t write the book of crime, you’re not in business”. 
 
Relevante publicaties: 

- Spapens, A.C.M. (2011), Barrières opwerpen voor criminele bedrijfsprocessen, Justitiële 
Verkenning. 

- CCV Secondant: http://www.ccv-secondant.nl/magazine/secondant-3/innovaties-in-
maatschappelijke-veiligheid/  

Netwerkend werken 

Netwerkend werken in de opsporing wordt o.a. omschreven als het integraal aanpakken van een 
crimineel vraagstuk, in samenwerking met interne partners, ketenpartners en externe partners, 
waarbij wordt gezocht naar effectieve interventies. Netwerkend Werken is geen doel op zich, maar 
een werkwijze. Echter wordt in het ‘Oriëntatierapport Netwerkend Werken’ van Van Aetsveld een 
ander voorstel gedaan. Op basis van hun bevindingen uit de interviews, de theoretische modellen 
en de ervaring stellen zij voor het probleem centraal te stellen in de definitie van Netwerkend 
Werken. Dit leidt dan tot de volgende definitie: ‘Netwerkend werken is het gezamenlijk en zichtbaar 
aanpakken van een maatschappelijk veiligheidsprobleem door partijen die zowel een belang hebben 
als een bijdrage aan de oplossing kunnen leveren, waarbij zij met behoud van hun eigen 
verantwoordelijkheid krachten bundelen om maximaal effect te sorteren bij de oplossing van het 
probleem.’ Er is bewust gekozen voor een definitie die het probleem centraal stelt. De definitie is 
dan ook niet vanuit het politieperspectief geformuleerd, maar gaat uit van gelijkwaardigheid tussen 
belanghebbenden. Ook blijkt uit de definitie de opvatting dat partijen alleen toegevoegde waarde 
hebben als zij kunnen bijdragen aan een oplossing. 
 
Waarom is Netwerkend Werken voor de politie van belang? De ontwikkeling naar ‘intelligent en 
netwerkgericht politiewerk’ is van belang om aansluiting te behouden bij een samenleving die in 
rap tempo verandert. Deze maatschappelijke verandering komt voort uit een aantal onderling 
verbonden macrotrends. Er is sprake van internationalisering en globalisering. Afstanden worden 
kleiner en grenzen vervagen. Diversiteit en verwevenheid nemen daardoor toe. Nieuwe fluïde 
netwerkstructuren nemen de plaats in van traditionele maatschappelijke verbanden. Het individu 
staat daarbij centraal. In de verhouding met de overheid is sprake van privatisering en 
democratisering. Door gevoelde schaarste wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Tot slot is 
sprake van informatisering. Door deze trends wordt de samenleving steeds individueler, 
grootschaliger en complexer (Stijn van Griensven).  
 

http://www.ccv-secondant.nl/magazine/secondant-3/innovaties-in-maatschappelijke-veiligheid/
http://www.ccv-secondant.nl/magazine/secondant-3/innovaties-in-maatschappelijke-veiligheid/
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Netwerken worden het nieuwe cement van deze samenleving die wel wordt aangeduid als de 
‘kennis- of netwerksamenleving’. In deze kennis- of netwerksamenleving wordt de politie 
geconfronteerd met de uitdaging om - nauwlettend gevolgd door politiek - media en kritische 
burgers, een antwoord te vinden op stijgende en complexer wordende criminaliteit, met 
gelijkblijvende (of misschien zelfs afnemende) middelen in een context van vooralsnog steeds 
verdergaande bureaucratisering, een krapper wordende arbeidsmarkt en de instroom van een 
nieuwe generatie medewerkers in de organisatie. Juist vanwege de toenemende complexiteit en 
verwevenheid is de politie steeds meer aangewezen op samenwerking met andere partijen. Louter 
op traditionele wijze ‘boeven vangen’ en bekeuringen schrijven is niet meer voldoende. Netwerkend 
Werken is daarmee niet toekomstmuziek, maar een manier van werken die nu al nodig is (Stijn van 
Griensven). 
 
Ook netwerkend werken is zichtbaar in de methodiek Book of Crime. Het is belangrijk niet al het 
werk bij de eigen organisatie neer te leggen. Maar juist te kijken naar wat anderen kunnen 
betekenen in het aanpakken van het fenomeen. Samen met partners het fenomeen frustreren is een 
basisprincipe van de methodiek. Daarnaast geldt ook het omgekeerde. Het resultaat en de te nemen 
interventies moeten de partner niet worden opgelegd, maar in samenspraak tot stand komen. 
Concluderend, zorg dat er wordt samengewerkt en dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de 
kennis en mogelijkheden van alle partners. 
 
Relevante publicaties: 

- Faber, L. de, Beenhakkers, X. (2012), Oriëntatierapport Netwerkend Werken, Van Aetsveld. 

- Lieve, N. (2011), Netwerkend werken in de opsporing, Politie Nederland. 

- Roobeek, dr. A.J.M., Helm, M. van der (2009), Netwerkend Werken en Intelligent Opsporen; 

Een meervoudige uitdaging voor de Nederlandse Politie, Free Musketeers, Zoetermeer. 

Inclusief denken 

In onze huidige (netwerk-)samenleving is het onvoldoende effectief om criminaliteit enkel vanuit 
een juridisch en politieperspectief te benaderen. Veel vraagstukken zijn daarvoor te complex. Soms 
zijn er andere maatregelen van uiteenlopende partijen nodig om een vraagstuk duurzaam op te 
lossen. Juist met elkaar ontstaat de intelligence om de complexiteit beter te doorgronden en de 
meest effectieve barrières te vinden. Van essentieel belang is dan ook het vermogen van 
samenwerken en het vermogen en de wil om kennis te delen. De kern van de aanpak is het principe 
van ‘inclusiviteit’, het vermogen om als organisatie een bijdrage te kunnen leveren aan het succes 
van de ander met als uiteindelijke doel het effectief frustreren van georganiseerde illegale 
activiteiten.   


