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13 NOVEMBER 2015 
 

 

 

Op 21 mei j.l. hield de Commissie Kennis en Onderzoek (CKO) van de Politieonderwijsraad (POR) een 
werkbijeenkomst over de vraag naar de doorwerking van wetenschappelijk onderzoek in de politiepraktijk en het 
politieonderwijs. Op die dag kwamen met name onderzoekers van buiten de politie aan bod. Tijdens de discussie bleek 
hoe belangrijk juist ook onderzoekers in de eenheden zijn als brug tussen wetenschap en praktijk. 

Op vrijdag 13 november 2015 komt er daarom een vervolg en wordt er een podium geboden aan collega-
onderzoekers uit de eenheden. Wat zijn hun ervaringen met doorwerking van wetenschappelijk onderzoek in de 
politiepraktijk? Wat kunnen zij betekenen als schakels tussen vragen uit de praktijk en de vertaling ervan naar 
wetenschappelijk onderzoek binnen de eenheden?  

Natuurlijk zal de discussie ook relevant zijn voor anderen die betrokken zijn bij onderzoek in de eenheden, zoals 
opdrachtgevers binnen de politie, beleidsmakers, andere afnemers van het onderzoek en docenten in het 
politieonderwijs. Om de discussie tussen praktijk en wetenschap te stimuleren worden er ook enkele sprekers 
uitgenodigd van buiten de politie.  

Als dagvoorzitter en discussieleider zal prof. mr. dr. Job Cohen, voorzitter van de CKO, optreden. We hopen dat de 
discussie concrete inzichten en handvatten oplevert voor de verbinding van politiepraktijk en wetenschap vanuit de 
ervaringen met onderzoek in de eenheden. 

We worden gastvrij onthaald door de Eenheid Den Haag op het Hoofbureau aan de Burgemeester Patijnlaan 35 in 
Den Haag. De werkbijeenkomst wordt gehouden van 10 uur tot 17 uur.  

Aan deelname aan de werkbijeenkomst zijn verder geen kosten verbonden. 

 
Hoofdlijnen van het programma 

9:30 uur Ontvangst 

10:00 uur Opening door dagvoorzitter prof. mr. dr. J. Cohen 

10:15 uur Waarom deze dag?  
Inleider: dr. Janine Janssen, hoofd Onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd 
Geweld van de Nationale Politie en lector Veiligheid in afhankelijkheidsrelaties aan de Avans 
Hogeschool in Den Bosch 

10:30 uur Doen wat nodig is 
Inleider: Nicole Bogers, hoofd Operatiën, Eenheid Den Haag 

10.50 uur Star Trek en geitenrodeo's: criminele jeugdnetwerken en de kennis van complexe systemen in de 
politiepraktijk. 
Inleider: Alexandra Jones, analist, Eenheid Den Haag 

11:30 uur Pauze 

11:50 uur Verborgen en ongekend? Verkenning mensenhandel in de illegale onvergunde prostitutie in Amsterdam 
Inleiders: drs. Sandra Ter Woerds & drs. Koen Bruin, onderzoekers, Analyse en Onderzoek, Eenheid 
Amsterdam 

12:30 uur Lunch 



 

13:30 uur Betrouwbaar onderzoek naar Antilliaanse criminele groepen met een Rotterdamse insteek: niet lullen 
maar poetsen!  
Inleiders: Marinka de Jong MSc & mr. drs. Saskia van Vulpen, strategisch analisten, Analyse en 
Onderzoek, Eenheid Rotterdam 

14:15 uur Het perspectief van een politiechef 
Inleider: Paul van Musscher, politiechef, Eenheid Den Haag 

14:45 uur De link van de politiepraktijk naar opsporingscriminologie 
Inleider: dr. Jasper van der Kemp, rechtspsycholoog, vakgroep Strafrecht & Criminologie van de Vrije 
Universiteit Amsterdam 

15:25 uur Pauze 

15:40 uur Lessen van Lipsky. Streetlevel wetenschap binnen de politie 
Inleider: prof. dr. Emile Kolthoff, hoogleraar Criminologie aan de Open Universiteit in Heerlen en lector 
Veiligheid, Openbare orde en Recht aan de Avans Hogeschool in Den Bosch en voormalig politieman. 

16:20 uur Paneldiscussie 
Paneldiscussie met de inleiders en met dr. mr. Barbara van Caem, Adviseur onderzoek afdeling Kennis 
en Innovatie, Directie Operatien, Staf Korpsleiding en Willem Schutte, Manager Onderwijsteam 
Recherchekunde, Politieacademie 

 

Inschrijving 

U kunt zich inschrijven via bijgaand inschrijfformulier. Voor inhoudelijke vragen over het programma mail naar 

janine.janssen@politie.nl. Voor vragen over de inschrijving mail naar Monique.van.Nieuwenburg@politieacademie.nl. 

 

 

Wij hopen dat u in de gelegenheid bent om te komen en een bijdrage te leveren aan de discussie. Graag tot 13 

november aanstaande! 
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