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1. Inleiding
De Nederlandse politie staat waakzaam en dienstbaar voor de het handhaven van de rechtstaat. Zowel in
het fysieke als in het virtuele domein. Om als politie te kunnen blijven functioneren in de exponentieel
groeiende maatschappij is het van belang de nieuwe mogelijkheden die deze groei met zich meeneemt
zelf ook aan te wenden. In de maatschappij waarin steeds sneller steeds grotere volumes zich verplaatsen
en het voor de crimineel steeds eenvoudiger wordt om met gelijkgestemden in contact te treden mag de
politie niet achterblijven en zal zij zich moeten bedienen van technologie als verlengstuk van haar eigen
persoon.
Een van de domeinen die in deze context kansrijk zijn voor de politie is het domein van geautomatiseerd
waarnemen, ofwel sensing. Sensing is niet meer weg te denken uit de hedendaagse maatschappij.
Varieerend van het scannen van boodschappen bij de kassa tot en met het zoeken van vissen in de zee, en
van het wegen van grind tot en met de doelzoeker van een raket worden waarnemingen in toenemende
mate door systemen verricht.
Systemen die kunnen waarnemen worden ookwel sensoren genoemd. Sensoren bestaan er in allerlei
soorten en maten en afhankelijk van hun functie zijn ze ontworpen om bijvoorbeeld een stof, een
gewicht, een beweging of een gebeurtenis te onderkennen. Afhankelijk van de waarneming kan indien
een gewenste of een ongewenste situatie zich voordoet een alertering volgen. Zo kan bijvoorbeeld bij de
onderkenning van een specifieke modus operandi (MO) een meldkamer worden gealarmeerd. Voor de
politie dus bij uitstek een middel om in te zetten voor handhaving en opsporingsdoeleinden.
Meerdere sensoren kunnen met elkaar worden verbonden in een netwerk. In dit verband wordt wel
gesproken van een sensorweb of infrastructuur van sensoren dat opzichzelf ook weer als een systeem of
sensor kan worden beschouwd (vergelijk de facetogen van een vlieg) . Sensoren kunnen zowel in de
fysieke werkelijkheid als in de virtuele werkelijkheid alleen of in combinatie worden ingezet. Door
combinaties van sensoren kunnen complexere waarnemingen worden gedaan. Zo kunnen mensen diepte
zien door twee ogen te gebruiken en kan bijvoorbeeld de snelheid van een voertuig worden berekend
over een afstand door met een tussenpoze hetzelfde voertuig op verschillende plaatsen waar te nemen.
Het doel van dit document is om de strategie voor het Korps landelijke politiediensten te schetsen op het
sensings domein. Met behulp van sensing is de politie in toenemende mate in staat om geautomatiseerd
(complexere) waarnemingen te verrichten. Hiermee vormt het een uiterst kansrijk middel om de
politieorganisatie van de toekomst blijvend gezaghebbend te laten presteren.
Focus en hits
Zoals uit bovenstaande verhaal blijkt, zijn tal van verschillende soorten sensoren mogelijk. Denk
bijvoorbeeld aan fysieke sensoren, zoals kentekenherkenning, warmtemeters, dieptemeters,
weegschalen, etc. Daarnaast bestaan zogeheten virtuele sensoren. Dat zijn sensoren die voor 100%
virtueel (digitaal) zijn. Hiermee kunnen bijvoorbeeld geautomatiseerde alterteringen op Funda of
Marktplaats ingesteld worden die kopende partijen attenderen op nieuwe aanbiedingen. Zo’n zelfde
mechanisme kan gebruikt worden om de politie te antenderen op de digitale verhandeling van goederen,
berichten, gelden of andersoortige transacties welke mogelijkerwijs duiden op illegale activiteiten. Ook
een transactie in een politiesysteem kan aanleiding geven voor een alertering, bijvoorbeeld in de richting
van een onderzoeksteam.
Kern van de gedachte achter sensing is dat het menselijke waarnemingsvermogen (en zoekvermogen)
gericht wordt ondersteund met behulp van technologie. Zoals een verrekijker iemand in staat stelt op
grote afstand waar te nemen (dus, technologisch ondersteund waar te nemen), zo kunnen
sensortechnieken het waarnemingsvermogen van de politie uitbreiden. Sommige van die sensoren zullen
slechts incidenteel gebruikt worden – zoals ook een verrekijker niet continue gebruikt wordt – en andere

sensoren zullen een meer permanent karakter hebben – zoals bijvoorbeeld contactlenzen vrijwel continue
gebruikt worden. Beide varianten vallen binnen de scope van onze visie. Technologie kan iets waarnemen
en attendeert de politie hierop middels een ‘hit’
Een duidelijke aanscherping op dit vertrekpunt is dat de politie sensing in de (nabije) toekomst vooral zal
inzetten voor vier typen waarnemingen:
1) Het herkennen van identiteit,
2) Het onderkennen van relaties,
3) Het herkennen van gedragingen,
4) Het onderscheppen van communicatie.
In het geval van identiteit herkenning kan het gaan over een persoon, een voertuig, een vaartuig, een
document, een lading of een willekeurig ander object waarvan wordt vastgesteld op basis van herkenning
of uitsluiting welke identiteit aan het object kan worden gekoppeld. Dit kan zowel identificerend (met wie
hebben we te maken?) alsook verificerend (betreft het dit object?).
Bij het herkennen van een relatie gaat het vaak om het vaststellen van een relatie tussen twee of
meerdere personen, tussen persoon – object combinaties, of tussen objecten onderling. Hierdoor kunnen
objecten en/of personen direct en indirect met elkaar in verband worden gebracht.
Als het gaat over het herkennen van gedragingen gaat het veelal om het kunnen onderkennen van
afwijkende gedragingen. Dit kan worden bewerkstelligd door te kijken naar variaties in bewegen en
stilstaan, het afleggen van een traject, een sterke versnelling of vertraging, frequente handelingen, etc.
Het onderscheppen van communicatie is een vierde type waarneming waarbij te focus ligt op het kunnen
waarnemen van de inhoud van het gecommuniceerde ten behoeve van verder onderzoek of
bewijsvergaring. Het onderscheppen van emailverkeer is hier voorbeeld van. Deze communicatie kan
zowel tussen personen (bijvoorbeeld via microfoons), tussen machines (bijvoorbeeld tap systemen) en
tussen mens en machine (bijvoorbeeld een keyboard bug) worden waargenomen.
Hits die worden gegenereerd komen voort uit real-time analyses van kennisregels of profielen danwel uit
directe observaties. Kennisregels kunnen worden afgeleid uit de wijze waarop een crimineel, of een
crimineel fenomeen zich manifesteert. De uitdrukkingen ‘Je ziet het pas als je het door hebt’ en ‘If you
can’t write the handbook of crime, you’re not in business’ zijn hier van toepassing. Vaak komen de
kennisregels en profielen rechtstreeks van betrokken politiemensen, welke bekend zijn met de criminele
fenomenen waarop wordt gewerkt. De uitdaging bij sensing is om de onderkende interessante
waarneming te vertalen naar een systeem dat deze gedraging autonoom kan onderkennen.
Hits kunnen voortkomen uit samengestelde waarnemingen van verschillende sensoren of vanuit
enkelvoudige waarnemingen. Bij een hit bestaat altijd het risico van false positives. False positives zijn
waarnemingen of hits die het systeem denkt te ‘zien’ terwijl zich in de werkelijkheid een andere situatie
voordoet. Hiertoe dient bij voorkeur iedere hit en zeker een een samengestelde hit geverifieerd worden
door de politieman of vrouw op straat. De validatie van de informatie zoals deze door het
sensornetwerk wordt aangeleverd verdient dus expliciete aandacht. Bij voorkeur wordt uiteraard
gebruik gemaakt van een betrouwbaar sensornetwerk, maar in gevallen waarin dit niet mogelijk is en
verbindingen mogelijk aan storingen onderhevig zijn, is het van belang dat de kwaliteit van de informatie
wordt geduid. Ook bij het mogelijkerwijs vermengen van informatie uit open en gesloten
sensornetwerken is dit aan de orde. Het systeem dat in staat is om op basis van verschillende
sensorwaarnemingen een hit te genereren noemen we bij het KLPD de iTrechter. De iTrechter is een stuk
‘compex-event processing’ software dat deel uitmaakt van het sensing netwerk.
Definitie en beelden bij sensing netwerken
Het woord sensing zegt het al, het draait om senses ofwel om zintuigen die kunnen waarnemen. De mens
heeft er 5, sommige indianen schijnen er 6 te hebben. Dit aantal is met technische sensoren oneindig
uitbreidbaar. Zo kan techniek ook infrarood licht onderscheiden.

Netzo als ons natuurlijke waarnemingsvermogen niet op zichzelf staat, dient ook sensing gezien te
worden in een breder verband. Uiteindelijk draait het bij de politie om het handelingsvermogen. Tussen
waarnemen en handelen in overwegen we eventueel verschillende opties (interpreteren) en nemen we al
dan niet besluiten (besluitvorming).
Waar sensing draait om waarnemingsvermogen, kan kunstmatige intelligentie een rol spelen in de
daaropvolgende processen. Dit klinkt ingewikkeld, maar een eenvoudige trajectcontrole is tegenwoordig
voor 100% geautomatiseerd: twee sensoren nemen het voertuig op twee verschillende locaties waar,
waarbij de snelheid wordt uitgerekend (interpreteren). Als de snelheid hoger is dan 120km/uur ligt in
beslisregels vastgelegd dat de ternaamgestelde eigenaar een bon thuisgestuurd krijgt. Bij rookdetectors
wordt automatisch een alarmtoon geactiveerd.
Het kan ook complexer. Zo kunnen verkeerslichtsystemen op kruispunten volledig autonoom reageren op
het verkeersaanbod vanuit de diverse verkeerstromen. Vereiste bij dit soort complexere waarnemingen
(en reacties) is dat de actoren (mensen, sensoren en andere systemen) in een netwerk met elkaar
verbonden zijn. In het voorbeeld van de verkeerslichten is het een geïntegreerd systeem. De onderdelen
kunnen ook opzichzelfstaande netwerken zijn die al naar gelang de functie met elkaar verbonden worden.
Zo bestaan er
• waarnemingsnetwerken,
• interpretatienetwerken (logica-centra),
• besluitvormingsnetwerken (bv via een werkstroom),
• actienetwerken,
• en hybride netwerken, welke een mengvorm zijn van de 4 bovenstaande netwerken
Principe hierbij is dat zowel mensen als middelen in (formele) netwerken moeten kunnen worden
opgenomen. Hiervoor moeten ze ‘connectief’ zijn of worden. Netwerktheorie leert ons verder dat de
waarde van een actor in een netwerk toeneemt met elke actor in het netwerk. Hoe groter het netwerk
(hoe meer deelnemers), hoe lager de kosten om deel te nemen, en hoe hoger het rendement. Dit laatste
komt vooral doordat het aantal mogelijkheden toeneemt. Zo kan je met 1 deelnemer niet interacteren,
maar met 2 of meer wel. Met 11 kan je voetballen, met 1000 crowd sourcen, en als iedereen een GSM
heeft kan je ook met iedereen bellen. Hetgeen al snel daarna resulteerde in met iedereen SMS’en,
MMS’en en in de nabije toekomst videoconferencen.
Toepassingen van sensornetwerken
Een sensornetwerk kan gebruikt worden om een (IGP-)beeld op te bouwen. Bijvoorbeeld door specifieke
type auto’s die de grens overkomen per uur te tellen. Deze (historische) statistieken kunnen gebruikt
worden om geautomatiseerd hotshots, hotspots en/of hotmoments te identificeren, op basis waarvan
een politieactie kan worden gepland. Een sensornetwerk kan ook gebruikt worden om een agent realtime te alerteren, zoals bij Catchken on Wheels. En tot slot kan een sensornetwerk gebruikt worden om
gebeurtenissen in de nabije toekomst te voorspellen. Zo kunnen seismologen op basis van geavanceerde
meetapparatuur en kennis van de aardkorst de komst van een aardbeving vrij nauwkeurig voorspellen.
Maar ook de politie kan de aankomst van een bepaald transport voorspellen op basis van eerdere
waarnemingen langs een aanvoerroute (denk aan een container op een trein). Deze vaardigheid stelt de
politie in staat om proactief te acteren.
Op dit moment overheersen bij het KLPD de fysieke sensoren in de fysieke werkelijkheid. ANPR is een
voorbeeld, maar ook richtmicrofoons en bakens zijn voorbeelden. Met de komst van internet en mobiele
breedband technologie zijn de eerste pioniers al in de fase van een soort ‘uitgebreide werkelijkheid’. Zo
kan je via je GSM zien waar je loopt (tomtom-functie), informatie ophalen over objecten die via de camera
op het GSM-toestel in beeld worden gebracht, etc. Je fysieke werkelijkheid wordt als het ware uitgebreid
met een virtuele werkelijkheid. Vandaar de naam ‘augmented reality’. Op het moment (in de nabije
toekomst) dat je jezelf nog maar nauwelijks realiseerd wat het verschil is tussen fysiek en virtueel, zijn we

aangekomen in de fase van virtualiteit. Bij geld is dit al lang zo, we betalen immers al zo lang met ‘plastic’
dat we vaak al geen echt geld meer op zak hebben (eeuwen daarvoor gold het zelfde voor de overgang
van goudstukken naar papieren tientjes). Maar dus ook bij allerhande virtuele functies (waarvan vele nog
niet bedacht zijn, maar over 2 jaar gemeengoed kunnen zijn – denk aan Facebook of Spotify, hoe oud zijn
die functies eigenlijk?).
Kortom, de virtualiteit neemt met enorme snelheid toe. En aangezien een crimineel de weg van de minste
weerstand kiest, slaat hij ook liever zijn slag in de virtuele wereld (in afwezigheid van toezicht of
consequenties is hij steeds vaker (ook internationaal) actief), dan met zijn scooter achtervolgd te worden
na een overval op een winkel. Voor een slimme crimineel kunnen de winsten nog fors hoger zijn ook. Het
is dus de hoogste tijd dat de politie zichzelf vertrouwd maakt met het integreren van beide werelden –
tot op het niveau dat ze niet meer van elkaar te onderscheiden zijn.

3. Strategische Omgeving
De strategische omgeving van het KLPD en daarmee voor het grootste deel ook van het sensing domein
wordt in grote mate bepaald door de rol van het KLPD binnen primair politie Nederland en secundair
binnen de overheid. Het leveren van een bijdrage aan het waarborgen van de normen en waarden van de
Nederlandse rechtstaat en aan alles en iedereen die daaraan verwante taken uitvoert definieert deze
omgeving.
Strategic Fit
Het KLPD wil een vooraanstaande rol spelen in politie Nederland en in de wereld als het gaat over
specialistische politionele dienstverlening. Dat betekent dat het KLPD de aangewezen organisatie is voor
Politie Nederland om nieuwe mogelijkheden uit te proberen, te ontwikkelen en te implementeren. Het
KLPD beschikt zowel over de resources alsook over de capabilities om nieuwe ontwikkelingen op te
kunnen vangen en tot bloei te brengen.
Geautomatiseerd waarnemen is op zichzelf een domein dat de politie organisatie naar een hoger niveau
kan brengen en het KLPD is gezien haar taakstelling en de relatieve onbekendheid van het domein binnen
de rest van politie Nederland de geëigende plaats om deze ontwikkelingen vorm te geven. Op dit moment
is het sensing domein nog volop in ontwikkeling en zeker geen standaard dienstverlening. Het KLPD kan
met het sensing domein direct toegevoegde waarde leveren voor de gehele Nederlandse politie en
andere overheidsdiensten
Politie Context
Naast het KLPD zijn een aantal regiokorpsen op het sensing domein actief. Meer specifiek zijn de
regiokorpsen Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, IJsselland en Haaglanden van de 25
regiokorpsen de korpsen die na het KLPD het meest ver ontwikkeld.
Binnen partnerorganisaties als de Koninkelijke Marechaussee en inlichtingendiensten bestaan
vergelijkbare initiatieven waarbij het van belang is om gezamenlijk op te trekken in ontwikkelingen en het
uitwisselen van ervaringen. Voor de technische realisatie van de sensing omgeving is het van belang om
strategische ontwikkelpartners zorgvuldig te kiezen opdat wederzijds voordeel ontstaat en tegelijkertijd
‘vendor locking’ wordt voorkomen.
Het goed kunnen managen van leveranciers en hosting partijen is een taakonderdeel dat specifieke
aandacht behoeft.
Landelijke CIO
Recentelijk is er een landelijk CIO voor Politie Nederland. Namens de Raad van Korpschefs is deze
gemandateerd om regie te voeren op de landelijke ICT organisatie en ontwikkeling. Het is voor het
sensing domein belangrijk om hier gekend te worden.
Landelijk ANPR bureau
Politie Nederland kent een landelijk programma ANPR dat belast is met de realisatie van een ICT
omgeving voor de Nederlandse Politie waarmee het gebruik van ANPR landelijk wordt gefaciliteerd.
Hierbij zijn een beheersdienst referentiebestanden, een Verwerkingseenheid en een opslag faciliteit te
onderscheiden. Aangezien een ANPR sensor een sensor is die kentekens leest is het van belang dat de
ontwikkelingen op dit domein voorsorteren en aansluiten bij de beoogde sensing ontwikkelingen.

4. Strategische Uitgangspunten en Principes
Naar de toekomst toe zijn er voor het KLPD een aantal strategische uitgangspunten en principes
geformuleerd. Hieronder staan deze weergegeven:
Rol van het KLPD
1. Het KLPD bereid zich ter dege voor op een genetwerkte maatschappij waarin sensing een
prominente rol krijgt.
2. Het KLPD is een geziene partner in het sensing domein en werkt met partners aan de
doorontwikkeling ervan; het KLPD is hierbij een logische gesprekspartner voor de wetgever en
participeert actief in het maatschappelijke debat hieromtrent.
3. Het KLPD wil voortrekker en ‘in de lead’ zijn binnen politie Nederland op het gebied van
geautomatiseerd waarnemen
4. Sensing is een domein binnen Politie Nederland dat actief door het KLPD gepromoot wordt.
Inlrichting van Sensing bij het KLPD
5. Er is een loket binnen het KLPD voor het aanvragen van sensing ondersteuning
6. Het KLPD kan voor alle politietaken ondersteuning leveren op het gebied van geautomatiseerd
waarnemen.
7. Geautomatiseerd waarnemen in de fysieke en de virtuele wereld verdienen bij het KLPD
evenveel aandacht
8. Het select before you collect principe is van toepassing.
9. Profielen kunnen worden samengesteld uit meerdere sensorwaarnemingen en tijdsintervallen en
kunnen worden gepland.
10. Waarnemingen (hits) kunnen conform wetgeving worden behandeld en via meerdere
modaliteiten (sms, email, edi, etc.) waar dan ook worden afgeleverd.
11. Authorisatiemodellen bepalen wie toegang heeft tot welke informatie. Door wetgeving geleid
wordt bepaald welke informatie op welk moment met elkaar kan worden gecombineerd.
Ontwikkelrichting van sensing bij het KLPD
12. Het ontwikkelingen bij het KLPD richten zich op het versterken van de gehele waarneemketen
(van waarnemen tot en met opvolging en van ontwikkeling tot en met het beheer van de
infrastructuur)
13. Het KLPD werkt toe naar een landelijk dekkende statische infrastructuur waaraan flexibel
meersoortige sensoren gekoppeld kunnen worden zodat het netwerk en haar
waarnemingsvermogen waar nodig snel en naar behoeven kan worden uitgebreid.

5. Sensing in onderdelen
Er zijn binnen het sensing domein tenminste een viertal focus gebieden te onderscheiden: (1) Sensor
ontwikkeling en beheer, (2) Sensor netwerk ontwikkeling en beheer, (3) waarnemingsconfiguratie en
profielbouw en (4) hitmanagement en alignment met de opvolgorganisatie. Deze worden hieronder kort
beschreven.
Sensorontwikkeling en Beheer
Onder sensorontwikkeling wordt het ontwikkelen en verwerven van sensoren beschouwd die afzonderlijk
een eigen waarneming van een specifieke gebeurtenis kunnen registreren of detecteren. Het beheer van
sensoren gaat over het hebben van een overzicht waar welke sensoren zich op welk moment bevinden,
wat de onderhoudsstatus is van deze sensoren en het verzorgen van het nodige onderhoud om de
sensoren te laten blijven functioneren.
Sensor Netwerkontwikkeling en Beheer
Onder Sensor Netwerkontwikkeling wordt het ontwikkelen van een technische infrastructuur verstaan
waarin verschillende sensoren met elkaar kunnen communiceren, dan wel waarnemingen kunnen
verrichten. De topologie van het netwerk is een onderdeel dat hier thuishoort. Ook is het onderhouden
van het netwerk een beheerstaak die aandacht verdient. De uitbreidingen van het sensor netwerk dient
dusdanig te zijn dat er een statische structuur komt die beschikbaar is op de frequente nodale en logische
plaatsen en een flexibele rest capaciteit kan worden aangewend die het netwerk waar nodig fijnmaziger
maakt op locaties waar dat ‘tijdelijk’ gewenst is.
Waarneemconfiguratie en profielbouw
Het sensing proces begint met een activiteit of gedraging die voor de politie interessant is om op
geattendeerd te worden. Vergelijkbaar met een diender die een verdachte situatie signaleert kan een
sensing systeem ook verdachte of interessante ‘gedragingen’ signaleren. Op het moment dat een
gedraging onderkent is als ‘interessant’ is het van belang dat het sensornetwerk wordt geconfigureerd op
een manier die het mogelijk maakt om deze gedraging te onderkennen om vervolgens op een juiste wijze
de eventuele opvolgorganisatie te alerteren.
De waarneemconfiguratie en het profielbouw domein gaan over de wijze waarop de technische
infrastructuur wordt aangesproken en gebruikt om waarnemingen die er toe doen met de sensoren en
het netwerk daadwerkelijk te kunnen onderkennen. Het configureren van het sensornetwerk kan zowel
bestaan uit het fysiek uitbreiden van het netwerk met sensoren die voor specifieke doeleinden worden
geplaatst, alsook uit het instellen van het netwerk zodat in het gewenste geval ook daadwerkelijk een hit
wordt afgegeven. De kennis vergaring en de activatie van logische kennisregels in de vorm van profielen
spelen hier een rol.
Hitmanagement en alignment met de opvolgorganisatie
Nadat een bepaalde waarneming (al dan niet volgens een kennisregel) door het netwerk is gedaan dient
deze op de gewenste manier te worden afgeleverd bij de eindgebruikers die mogelijkerwijs direct
overgaan tot actie. Naast het genereren van statistische overzichten waar en wanneer zich bepaalde
waarnemingen voordoen is het bij directe opvolging van belang dat de organisatie die deze opvolging
realiseert op een juiste wijze is geconfigureerd zodat de beoogde afhandeling plaats kan vinden.

6. Organisatorische consequenties
Binnen de Nederlandse Politie is sensing een relatief nieuwe tak van sport, enkele specialistische
onderdelen uitgezonderd. Als we de geëigende manier van werken beschouwen, dan heeft de introductie
van sensing gevolgen voor tenminste drie belangrijke aspecten van de politie, en haar omgeving:
•
•
•

Er ontstaat een afhankelijkheid van geautomatiseerd waarnemen
Er ontstaat een grotere afhankelijkheid van burgers en private partijen
Er ontstaat behoefte aan meer voorbereidings en opvolgingscapaciteit

Afhankelijkheidsrelatie mbt geautomatiseerd waarnemen
De mobiele telefoon heeft onze afhankelijkheid van fysieke ontmoetingen verminderd. Gelijktijdig zijn we
onthand op het moment dat het mobiele netwerk eruit ligt. Onze afhankelijkheid van het
telefoonnetwerk is dus toegenomen. De introductie ging vijftien jaar geleden gepaard met grote
investeringen en de ontwikkeling van nieuwe normen met betrekking tot het gebruik van deze
technologie.
Bij de introductie van sensornetwerken wordt een soortgelijke ontwikkeling doorgemaakt. Politiemensen
en politie-eenheden leren momenteel hoe om te gaan met virtuele waarnemingen. Virtuele
waarnemingen kunnen langer vastgehouden worden. Virtuele waarnemingen kunnen buiten hun context
tot vreemde conclusies leiden. Virtuele waarnemingen kunnen gemanipuleerd worden. Virtuele
waarnemingen zijn zo goed als de techniek die gebruikt wordt en de kennis waarmee die gebruikt wordt.
Virtuele waarnemingen kunnen in aantal het handelingsvermogen overstijgen. En virtuele waarnemingen
kunnen een grote inbreuk maken op de privacy van mensen. Maar virtuele waarnemingen zijn tevens en
in toenemende mate van groot belang om het zicht op criminele processen te vergroten. Om de
reactiesnelheid van de politie te vergroten. Om de heterdaadkracht van de politie te vergroten. En om
haar op termijn betaalbaar te houden.
Deze spanningsvelden vormen een uitdaging die onvermijdelijk aangegaan moet worden. Gebruik van
sensing-technieken behoort hand in hand te gaan met transparantie en voorspelbaarheid, met kritisch
interpretatie vermogen, met terughoudendheid en zorgvuldigheid met betrekking tot het inregelen van
het waarnemingsvermogen. Met andere woorden, de integriteit van de politie.
Afhankelijkheidsrelatie mbt private partijen
In een vruchtbare samenwerking wordt macht ingewisseld voor invloed. De nogal vaak gehoorde vraag of
opmerking ‘wie gaat hier eigenlijk over?’ (antwoord: ‘de lijn’) ligt ten grondslag aan kordaat
politieoptreden. Dit wordt verwacht van de politie en is dus niet zo’n gekke vraag. Sterker, de politie
wordt voorgesteld als ‘de sterke arm’ en dit vertaalt zich in hoe politiemensen worden opgeleid en
aangestuurd. Daarmee is het een belangrijke cultuureigenschap geworden binnen de politie.
Maar de vraag ‘wie gaat er over internet’ (of in dit geval: het sensorweb) is bezijden de werkelijkheid van
de netwerkmaatschappij. Immers, van centrale sturing is geen sprake. In plaats daarvan kies je positie en
oefenen partijen invloed uit – ieder vanuit zijn eigen opdracht en kracht. En daar gaat het om: hoe
bundelen we onze krachten voor het bereiken van een gezamenlijke doel. Het is het zoeken naar balans
tussen wederzijdse afhankelijkheid en onafhankelijkheid, tussen meegeven en standvastigheid. Het
vinden van deze balans is geen eenmalige exercitie, maar een continu proces.
Kwantitatieve en kwalitatieve uitbreiding van voorbereiding en opvolgings capaciteit
Om de mogelijkheden van geautomatiseerd waarnemen in de praktijk te realiseren is een andere
verdeling van capaciteit nodig. In het onderstaande voorbeeld van de drugskoeriers kostte het enkele
maanden voordat het waarnemingsvermogen scherp genoeg was ingeregeld om de boeven 1 op 1 uit de
verkeerstromen te kunnen halen. De scherpte van de waarneming is direct verbonden met het

kennisniveau waarmee het waarnemingsvermogen wordt gerealiseerd. Slechte profielen en hypotheses
leiden tot slechte vangst.
Sensing werkt dus niet zonder goede informatievoorbereiding. Het vergaren van inzicht in het probleem
(Hoe werkt dit criminele proces nu precies?) is onderdeel van het reguliere werk. Dit is al zo voor
recherchewerk, maar dit wordt ook steeds meer onderkend binnen de andere politieprocessen. Het
omgaan met grote databestanden, digitale technologie, en het analyseren van complexe netwerken is
echter geen competentie die wordt aangeleerd op de Politieacademie. Dit is wel nodig. Het is een
specialisatie binnen het politievak: hoe beter de voorbereidende analyse, hoe ‘groter’ de boeven die
gevangen kunnen worden.
Ook goede kennisregels en profielen leiden echter niet zondermeer tot een goede vangst. Daarvoor is
naast goede voorbereiding, instructie en oefening ook juiste, flexibele en snelle opvolging vereist. De
boeven worden als het ware op een presenteerblaadje worden aangreikt. De eisen aan de
opvolgorganisatie zullen toenemen doordat de ‘zwaardere’ boeven als eerste zullen worden onderkent.
Deze ontwikkeling zien we al duidelijk bij de Flexibele Eenheid van het KLPD en bij acties als Waakzaam:
het aantal geselecteerde personen neemt af, de zwaarte van de subjecten neemt toe, en daarmee ook de
benodigde tijd voor opvolging. Dit leidt dus tot een verschuiving van capaciteit, zowel naar voorbereiding
als naar opvolging.

7. Ontwikkelrichtingen
Een aantal ontwikkelrichtingen zijn aan te geven voor de rol die de politie binnen het sensing domein wil
oppapkken. In de eerste plaats zal de politie meer en meer eindgebruiker en systeem integrator worden
dan ontwikkelaar. Ten tweede zal de politie de begeleiding van het publiek(e-private) sensorweb op zich
moeten nemen. Ten derde dient geinvesteerd te worden op de koppeling van het sensornetwerk aan
informatiebronnen om de waarneem mogelijkheden verder te doen toenemen en ten als laatste is het
van belang te investeren in de politiek en de wetgevende macht om de mogelijkheden van
geautomatiseerd waarnemen ook daadwerkelijk in de praktijk toe te kunnen passen. Hieronder worden
bovenstaande punten een voor een verder uitgewerkt.
1) De Politie wordt eindgebruiker en systeem integrator
De early adapters onder ons gebruiken hun iPhone om de dichtstbijzijnde ATM of restaurant te vinden in
een voor hen vreemde stad. Deze toepassingen (oftewel app’s) laten zich niet reguleren en nemen
stormenderhand toe. Op het moment van schrijven (juni 2011) zijn er voor de iPhone meer dan 350.000
beschikbaar. Voor Android zijn dit er ca 300.000. Dertig tot zestig procent van deze apps zijn gratis en hun
ontwikkeling is volledig autonoom, niemand stuurt hierop. In plaats daarvan stuurt elke belanghebbende
op het uitbaten van de kansen die deze ontwikkeling met zich mee brengt. Zo leveren Internet Service
Providers (ISP’s) toegang tot het web en stellen zij data-opslagruimte beschikbaar. Andere ondernemers
bouwen en verkopen apps. En weer andere ondernemers proberen zich te profileren als de standaard
waarop deze technologieën kunnen worden ontwikkeld en gebruikt (Apple, Microsoft, etc.). De overheid
speelt in deze digitale markt slechts een regulerende rol. En met moeite, want de meeste ontwikkelingen
kennen een internationale schaal. Voor het sensing domein geldt hetzelfde. De voor de hand liggende
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positie van de politie is niet de rol van ontwikkelaar , maar die van eindgebruiker en toepasser die
bouwstenen van anderen slim combineert.
Het vermogen tot waarnemen is kritisch voor elke (politie) taak. Bedenken hoe dit beter kan, is bedenken
hoe je je vak beter kunt uitoefenen. Dit is de verantwoordelijkheid van elke politieman en vrouw.
Initiatieven hiertoe zijn dan ook letterlijk overal waarneembaar. Dit is goed. Alleen blijft de politie achter
in de rol van systeem integrator. Haar primaire taak is om plug and play bouwstenen voor dienders aan te
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reiken en niet om elke toepassing te toetsen . Ook is haar taak om de condities veilig te stellen
waarbinnen ontwikkelingen kunnen floreren. De focus van de politie ICT organisatie komt daarmee
primair te liggen op de ontwikkeling en bewaking van standaarden met betrekking tot integratie en
beveiliging van data en communicatie.
2) De politie begeleid de ontwikkeling van het publiek(e-private) sensorweb
Nu is het nog zo dat elke organisatie haar eigen sensorweb ontwikkelt. Camerasystemen voor toezicht en
sensoren als ANPR worden door steeds meer publieke en private partijen gebruikt. In toenemende mate
vooral buiten de politie. Vanuit een kleinere en efficiëntere overheid is dat echter niet lang meer vol te
houden. Zo hebben veel gemeenten, bedrijfsterreinen, Rijkswaterstaat, en vele andere partijen
netwerk(jes) van sensoren. Sensorsystemen zijn vaak duur, en het delen van sensorsystemen ten behoeve
van overheidstaken zal op termijn de norm moeten worden. Zolang dit niet gebeurt blijven veel losse
sensornetwerkjes te klein om netwerkeffecten te bereiken en blijft het aantal te maken combinaties
relatief laag. Door nieuwe sensoren te koppelen ontstaan nieuwe innovatieve toepassingsmogelijkheden
en zullen de functionele mogelijkheden verder toenemen.
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Uitzonderingen daargelaten, zoals de ontwikkeling van heimelijke sensoren binnen DSRT
Deze taak vloeit voort als secondaire taak, ten dienste van de primaire taak

8. Governance
Situatieschets KLPD 2011.
KLPD specifiek is de portefeuille belegd bij de directeur politie. Een KMT lid (diensthoofd) is namens de
directeur gemandateerd opdrachtgever en eindverantwoordelijk voor de regieraad sensing. Deze
regieraad voert de ‘ketenregie’ over het ontwikkel, beheer en gebruikersdeel. Er is een apart team voor
plaatsing en activatie van sensoren om het sensornetwerk daar waar nodig snel te kunnen realiseren.
Voor de gebruikersondersteuning is er een centrale voorziening, de ‘groep sensing’ die zorg draagt voor
zowel de marketing alsook voor de profielbouw en de activatie hiervan. Voor sensing in de virtuele wereld
is een team internetsurveillance beschikbaar. Autonome sensingprocessen anders dan abonnementen op
nieuwsfeeds zijn nog niet bewerkstelligd evenmin is er een koppeling met de ‘groep sensing’. Bureau
communicatie heeft zelf alerteringen op bepaalde zinsneden in twitter.
Transitiefase richting de Nationale Politie
In aanloop op de inrichting van de Nationale Politie dient sensing binnen de politie georganiseerd te
worden, waarna de twee governance structuur mbt de benoemde ontwikkelrichtingen (overheidsensorweb en publiekprivaat sensorweb) vorm en inhoud kunnen worden gegeven. We beperken we ons
tot een inrichtingsvoorstel voor de transitiefase.
De sensing organisatie binnen de Nationale Politie
Bij de governance op sensing dient onderscheid te worden gemaakt tussen de beheerorganisatie, de
ontwikkelorganisatie en de gebruikers organisatie. Over deze drie entiteiten wordt ‘ketenregie’ gevoerd
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door de raad ‘sensing’ die direct valt onder de directeur operaties .
De ontwikkelorganisatie binnen de Nationale Politie
De ontwikkelorganisatie binnen de Nederlandse Politie draagt zorg voor het actueel houden van het
sensornetwerk. Dit bestaat uit twee kernactiviteiten. De eerste richt valt onder de rol van systeem
integrator en richt zich op het ontsluiten en koppelen van nieuwe technologieën aan het politiesensorweb. Op termijn is het denkbaar dat deze taak (deels) wordt uitbesteed aan private partijen.
De tweede richt zich op het ontwikkelen van toegepaste technologieën specifiek voor politiedoeleinden,
inclusief bijbehorende standaarden en sensoren. Binnen specialistische diensten als de DSRT kunnen
deze worden ontwikkeld dan wel uitbesteed of aangeschaft, en klaargemaakt voor productie. Het is van
belang dat er in de ontwikkelorganisatie op grote schaal geëxperimenteerd kan worden in een open
omgeving waarbij zonder belemmeringen sensoren kunnen worden ontwikkeld en het politie-sensorweb
verder beheerst kan worden uitgebouwd.
Op het moment dat de ontwikkeling stopt en er een onderdeel ontwikkeld is dat productieklaar is, dient
in overleg met de beheerorganisatie bekeken te worden hoe het implementatietraject het beste kan
worden vormgegeven. Binnen het KLPD vindt dat nog plaats binnen de DSRT. Bij andere korpsen zijn
hiervoor ook al vergaande samenwerkingsvormen met private partijen voor opgezet, zoals CrimiNee.
De beheerorganisatie binnen de Nationale Politie
De landelijke beheerorganisatie zorgt ervoor dat het politie-sensorweb beschikbaar is en ziet toe op de
naleving van standaarden en afspraken. In afstemming met de ontwikkelorganisatie borgt en begeleid zij
de groei van het netwerk. De beheerorganisatie beschikt over een expertisecentrum en een
helpdeskfunctionaliteit waar de gebruikersorganisatie terecht kan met vragen en voorzien kan worden
van documentatie en/of begeleiding bij het gebruik van het sensorweb.
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Aangezien waarnemingen direct in de operatie gebeuren, evenals dienders waarnemingen doen, is het echt een business
aangelegenheid.

