
 

CONCEPTPROGRAMMA CONGRES 

 

Kennisgedreven beleid 

voor effectieve Criminaliteitsbeheersing 

Hoe de inzet van kennis, onderzoek en data leidt  

tot meer effectieve criminaliteitsbeheersing 
 

Sociëteit de Witte, Den Haag  

 26 september 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georganiseerd door: 

 

 

      Partners: 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.universiteitleiden.nl/
https://scienceworks.nl/kennisgedreven-criminaliteitsbeheersing/
https://www.denhaag.nl/nl.htm
https://www.thehaguesecuritydelta.com/
https://www.politieacademie.nl/
https://nvvr.org/
https://meldeenvermoeden.nl/


 
Introductie 

“Kennisgedreven beleid voor effectieve Criminaliteitsbeheersing” 

In Nederland zijn de afgelopen jaren vanuit de wetenschap en de top van diverse departementen plei-

dooien gehouden om haar beleid beter te onderbouwen met kennis. Juist nadat  Post Truth het woord 

van het jaar was in 2016, lijkt de overheid zich beter bewust van haar verantwoordelijkheid om tijdig—

het liefst op voorhand—vast te stellen welk beleid nu aantoonbaar leidt tot het beste resultaat. Aan-

dacht gaat hierbij niet alleen uit naar gedragswetenschappelijke experimenten (nudging) maar het hui-

dige kabinet maakt ook een duidelijke keuze voor het doen van experimenten op vele terreinen. Daar-

naast wordt nu ook werk gemaakt om met datascience en structurele evaluatie bewijs te vinden voor 

de effectiviteit van beleidsinterventies. “Evidence informed Policies” of kennisgedreven beleid kan zo 

leiden tot meer effectief en doelmatig beleid, althans in theorie. Dit congres zal ingaan op de vraag wat 

deze ontwikkelingen betekenen binnen de Criminaliteitsbeheersing.  

 

Niet alleen door de Commissie Kuijken is voor de Politie aandacht gevraagd voor meer evaluatie en 

bewijsvoering. Met de WODC affaire is weer eens aangetoond hoe complex—juist binnen het terrein 

van veiligheid— de relatie is tussen politieke sturing en waarheidsvinding. Immers, zonder erkenning 

van het politieke primaat zou het blind navolgen van cijfermatige onderbouwing leiden tot een tech-

nocratie. Met regelmaat wordt zo de balans tussen wetenschappelijke onderbouwing en de politieke 

wil opnieuw vastgesteld. Als de politieke wil er is om de effectiviteit van beleid beter te onderbouwen 

is er veel mogelijk. In de afgelopen vijf jaar is binnen de VS en de UK vanuit de politiek ruimte gemaakt 

voor What Works structuren. Deze structuren meten met datascience, evaluatie en gedragskennis de 

effectiviteit van beleidsinterventies. Dit is vanuit het Britse College for Policing nu ook toegepast bin-

nen een What Works Centre for Crime Reduction. Bezien zal worden wat deze structuren voor relevan-

te inzicht te bieden hebben voor de Nederlandse situatie en wat de kosten zijn van de hierbij betrok-

ken beleidsinterventies. 

 

Met de Veiligheidsmonitor heeft Nederland binnen haar veiligheidsbeleid ook een ambitieuze structu-

rele onderbouwing en evaluatie ingebouwd. Ook op andere gebieden is binnen de Criminaliteitsbe-

heersing nu een roep om meer onderbouwing en evaluatie. Met de aanbevelingen van de Commissie 

Kuijken is de roep om meer kennisgedreven beleid nu ook binnen de politie actueel geworden. Nu 

men de effectiviteit van de Politie kwantitatief wil gaan meten komen diverse vraagstukken naar voren 

over een degelijke en wetenschappelijke onderbouwing van het functioneren van de politie. Maar ook 

binnen andere gebieden is een meer structurele uitwisseling van kennis en bewezen instrumenten aan 

de orde, met name als het gaat cybercrime en Predictive Policing. Juist ook met de toepassing van 

nieuwe vormen van datascience is daarnaast veel mogelijk. 

 

Dit congres zal afsluiten met de vraag hoe wij meer bewezen effectiviteit in onze criminaliteitsbestrij-

ding kunnen integreren. Welke randvoorwaarden zijn er voor beleidsmakers om hiertoe wetenschap-

pelijke experimenten aan te mogen gaan? Hoeveel privacy mogen wij opofferen voor het bestrijden 

van cybercrime en voor onze veiligheid in het algemeen ? In hoeverre mogen nieuwe inzichten vanuit 

de neuropsychologie nu wèl toegepast worden binnen beleid? Uiteindelijk zal het laatste woord hier-

over gevoerd worden vanuit de politiek. Zij zullen – samen met u als vertegenwoordiger vanuit de 

praktijk – het debat aangaan over de grenzen en mogelijkheden van meer kennisgedreven beleid bin-

nen onze misdaadbestrijding. 



08.45-09.15 Registratie  

09.15-09.30 Welkomstwoord dagvoorzitter  
Prof. Mr. Dr. Erwin Muller*, vice-voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid; hoogleraar veiligheid en recht, 
Universiteit Leiden 

09.30-11.00 I—Plenaire  opening 

09.30-09.45 Wim Saris, Directeur Generaal Politie,  Ministerie van Justitie & Veiligheid *  
Opening   

09.45-10.00 
Job Cohen, Voorzitter Commissie Kennis en Onderzoek van de Politieonderwijsraad en oud Burgemeester van 
Amsterdam * 
“Hoe wetenschap de effectiviteit van opsporing en handhaving kan versterken” 

10.00-10.15 Prof. Dr. Catrien Bijleveld, Directeur NSCR * 
“De logica van de onderlinge versterking van wetenschap en beleid” 

10.15-10.30 
Rachel Tuffin, Executive Lead  What Works Centre for Crime Reduction, UK * 
“How to implement Evidence Based Policymaking in Crime Reduction”   

10.30-11.00 Q&A en Debatpanel 
 

11.00-11.30 Pauze & Groepsfoto  

11.30-12.45 II—Parallel sessies  

Predictive Policing en CAS 
— zaal — 

Kennis en veiligheid in de wijk 
— zaal — 

Measuring Impact of Policing 
 — zaal — 

Voorzitter 
Prof. Dr. Nico van Eijk* 

Hoogleraar Informatierecht, Universiteit van 
Amsterdam 

 
 
 

Sprekers 
Prof. Dr. Ir. Pieter van Gelder*  

Hoogleraar Safety Science, TU Delft  
 
 
 

Rutger Rienks* 
Thoughtleader Data Strategy, KPN; auteur van 
het boek “Predictive Policing, kansen voor een 

veiligere toekomst” in opdracht van de 
Politieacademie 

 
Reinder Doeleman* 

chef Dienst Regionale Informatie Organisatie bij 
de eenheid Amsterdam, 

Politie  

Voorzitter 
Marcel Ham*  

Hoofdredacteur, Tijdschrift voor Scoiale 
Vraagstukken 

 
 
 

Sprekers 
Elle de Jonge* 

Nationale Projectleider ANPR, Programma 
Sensing,  Nationale Politie 

 
 

Gonne Schras* 
Programmamanager Burgernet,  

Inpact  
 
 
 

Viresh Jagesser* 
CEO, Meld een Vermoeden 

 
 
 
 

Voorzitter 
Pieter Tops *   

Hoogleraar Bestuurskunde Tilburg University en 
Lector Politie en Openbaar Bestuur, 

Nederlandse Politieacademie 
 
 

Sprekers 
Rachel Tuffin* 

 Executive Lead What Works Centre for Crime 
Reduction, College of Policing (UK) 

 
 

Monique Mos *  
Hoofd Operaties, Politie Eenheid Den Haag  

 
 
 
 

Deze sessie wordt ingericht in samenwerking 
tussen de Politieacademie en het College for 

Policing uit de Uk 
 
 

12.45-13.45 Lunchpauze  

* = Bevestigd 

Programma Ochtend 



13.45-15.00 III—Parallel sessies  

Bewijsvoering voor effectiviteit justitiële 

interventies 

— zaal — 

Wat werkt in de bestrijding van Cybercrime 

— zaal — 

Gedragspsychologie, preventie en 

neurosociale inzichten 

 — zaal — 

Voorzitter 
Prof. Dr. Stefan Bogaerts*  

 Lid erkenningscommissie Justitiële 
interventies, Universiteit van Tilburg 

 
Sprekers 

Arie van den Hurk * 
Adviseur kennismanagement, Dienst Justitiële 

Inrichting 
 
 
 

Gijs Weijters * 
Projectleider recidivemonitor , 

WODC 
 

Vertegenwoordiger NVvR 
 
  
 
 

Voorzitter 
Mr. Dr. Jan-Jaap Oerlemans* 

onderzoeker eLaw, Universiteit Leiden  
 
 

Sprekers 
Johan van Wilsem* 

Hoofd afdeling Criminaliteit, Rechtshandhaving 
en Sancties, WODC  

 
 
 

Prof. Dr. Michel van Eeten* 
Hoogleraar Governance and Cybersecurity, 

TUDelft  
 

Michiel Zwinkels* 
Officier van Justitie,  

OM 
 
 
 

Voorzitter 
Katy de Kogel* 

 Senior Wetenschappelijk Medewerker,  
WODC   

 
Sprekers 

Arne Hoogcarspel*   
Teamhoofd  

Preventief Interventie Team (PIT), Gemeente 
Amsterdam 

 
 

Vertegenwoordiger 
Directie Sanctietoepassing en Jeugd, 

Min. J&V  
 

Vertegenwoordiger politie 

15.00-15.30 Pauze  

15.30-17.00 IV—Slotprogramma  

15.30-15.45 Aanbevelingen werkgroepen door sessievoorzitters  

15.45-16.15 

Inleiding slotpanel door Nathalie van Waterschoot* lid bestuur Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) 

en  Prof. Dr. Pieter Tops *  

“Hoe kunnen we meer bewezen effectiviteit in onze criminaliteitsbestrijding integreren” 

16.15-17.00 

Panelleden 

Leden van de Tweede Kamer: 

Arno Rutte (VVD)* 

Monica den Boer (D66)* 

Chris van Dam (CDA)* 

 

Annelies Daalder* (Waarnemend Directeur, WODC)  

17.00 Afsluiting door dagvoorzitter Erwin Muller* 

 Receptie 

* = Bevestigd 

Programma Middag 


