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Criminaliteitsfenomenen ontrafelen
Om criminaliteitsfenomenen effectief aan te kunnen pakken, is het noodzakelijk om inzicht in die feno-

menen te hebben. Dat inzicht verkrijgen we door middel van wetenschappelijk onderzoek waarin allerlei
aspecten van een fenomeen worden ontrafeld: de modus operandi van daders, de samenstelling van criminele netwerken, de profielen van daders en de schakels die onmisbaar zijn voor de uitvoering van de criminele activiteiten. De kennis over dergelijke aspecten wordt doorgaans via een top-down methode vergaard:
bestaande kennis verzamelen en analyseren. Een bottom-up benadering kan, zeker bij nieuwe en complexe

fenomenen, een interessante aanvulling bieden voor de aanpak. Bottom-up wil zeggen dat een criminaliteitsfenomeen vanuit een andere invalshoek wordt belicht, bijvoorbeeld door zelf een (virtuele) criminele
organisatie op te richten.

Een alternatief denkexperiment

De kracht en opbrengsten

Bureau Beke heeft de methodiek van het Organised
Crime Lab ontwikkeld. Dit is een interactieve methodiek om via een alternatieve weg oplossingen te bedenken
voor de aanpak van criminologische fenomenen. Nadat
door middel van een onderzoek in beeld is gebracht wat
de aard (en eventueel omvang) van een fenomeen is, kan
een Organised Crime Lab worden georganiseerd. Dat
houdt in dat relevante kennisdragers uit zowel de publieke als private sector bijeen worden gebracht. Afhankelijk
van het fenomeen kan dat een combinatie zijn van personen afkomstig uit de strafrechtketen, het bedrijfsleven,
de journalistiek, de wetenschap en de overheid. In een
vertrouwelijke omgeving wordt het zorgvuldig geselecteerde gezelschap in een denkexperiment betrokken.
Gezamenlijk en op een gestructureerde wijze wordt uitgedacht op welke wijze een crimineel netwerk succesvol
kan zijn én blijven in de betreffende misdaadvorm. Op
basis daarvan wordt inzicht verkregen in de vitale en
dus zwakke schakels van een criminaliteitsvorm. Het
Organised Crime Lab resulteert in nieuwe inzichten in
criminaliteitsfenomenen en in concrete oplossingsrichtingen voor de aanpak.

De kracht van het Organised Crime Lab ligt in het samenbrengen van denkers met een brede diversiteit in achtergrond. Het Organised Crime Lab kan naar onze ervaring
rekenen op veel enthousiasme en inzet van betrokkenen
en levert vernieuwende inzichten en ideeën op voor de
aanpak. Deze methodiek hebben we recent met succes
toegepast in een studie naar illegale medicijnenhandel,
een relatief nieuwe vorm van ondermijnende criminaliteit. Enkele reacties van deelnemers: “Inspirerend om met
mensen van buiten het eigen vakgebied na te denken over
georganiseerde misdaad, een eyeopener.” en “De groepsdynamica haalde mijn remming weg om met anderen
dan enkel vakgenoten informatie te delen.”
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Meer informatie?
In een vrijblijvend gesprek kunnen we u desgewenst
meer vertellen over het Organised Crime Lab en hoe
deze methodiek eerder heeft bijdragen aan het ontrafelen
van een fenomeen en de aanpak ervan. Voor het maken
van een afspraak kunt u contact opnemen met Henk
Ferwerda (h.ferwerda@beke.nl, 026 443 86 19).
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