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De politie heeft niet zoveel weet meer van wat er 

gebeurt op industrieterreinen en in winkelcen-

tra. Particuliere beveiligingsbedrijven hebben 

het heft in handen als het gaat om toezicht en beschik-

ken over veel informatie over mistoestanden, verdachte 

situaties en dito personen. Het zou mooi zijn als deze 

informatie gedeeld, geanalyseerd en bruikbaar kan 

worden gemaakt om samen slagvaardiger te worden 

om deze vorm van criminaliteit de kop in te drukken. 

Hiervoor is het project AIDA gestart. AIDA staat voor 

Actiematige Informatie Delen en Analyseren. 

Partners

De deelnemende partijen in consortium zijn:

•	 Politie	Gelderland-Midden	

•	 Trigion	Beveiliging	

•	 Politieacademie

•	 Isatis	(ICT-partner)		

•	 Bureau	Lentenaer	(projectleiding)

Dit project wordt mede mogelijk 

gemaakt door subsidie van het 

Ministerie van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie 

in het kader van innovatie 

voor maatschappelijke veiligheid.

De lichten in het markante bedrijfspand op een keurig af-

geschermd bedrijventerrein, net buiten de stad, gaan in het 

weekend om 23.00 uur aan en doven omstreeks 04.00 uur. Een 

surveillant van een particulier beveiligingsbedrijf merkt dit 

op en voelt aan zijn zevende zintuig dat hier iets niet pluis is. 

Maar wat kan hij met deze informatie? In het gunstige geval 

meldt hij dit aan de politie. En dan…? Trigion Beveiliging is 

een sterke speler als het gaat om toezicht in winkelcentra in 

Nederland. Surveillanten van Trigion weten dondersgoed wan-

neer een ‘klant’ komt lopen - zeg maar wil stelen-  of komt 

kopen. Kortom: de kennis omtrent criminaliteit, verdachte 

gedragingen, modus operandi en dadergroepen in en om win-

kelcentra en bedrijventerreinen zit ‘m vooral bij de particuliere 

beveiligingssector. Tijd om gewoon eens te ‘praten’ met onze 

buren in de veiligheidsbranche. Het project AIDA biedt hier 

‘state of the art’ oplossing voor.

We gaan gewoon praten met de buren
AIDA biedt ‘state of the art’ oplossing

De	algehele	projectleiding	ligt	bij	dr.	Bernd	Wondergem	

die	namens	Lentenaer	de	penvoerder	van	het	project-

consortium is. Hij is gepromoveerd op het vlak van con-

tent- / en taalanalyse en heeft inmiddels verschillende 

projecten uitgevoerd voor de Nederlandse politie als 

het gaat om ketensamenwerking in de publiek/private 

sector.

Slim ontwikkelen

Bernd	Wondergem:	“In	dit	publiek/privaat	samenwer-

kingsproject willen we slimme analysesoftware ontwik-

kelen die de politie helpt bij het beter benutten van de 

beschikbare informatie. De software kan in ‘de grote 

bak met informatie’ zoeken naar verbanden, patronen 

en trends. Dat kan belangrijke en nieuwe inzichten 

opleveren. Het doel is om deze inzichten zo concreet te 

presenteren dat er direct acties aan gekoppeld kunnen 

worden. Ofwel, dat duidelijk is wat we ermee kunnen 

doen. De acties kunnen op verschillende vlakken liggen:
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•	 Het	oplossen	van	zaken	die	als	op	zichzelf	staand	feit	

onvoldoende aanknopingspunten bevatten, maar in 

combinatie	met	andere	feiten	(eenvoudig)	oplosbaar	

zijn.

•	 Het	leggen	van	prioriteit	op	zaken	waar	de	burgers,	

ondernemers en bedrijven in onze regio veel last van 

hebben.

•	 Het	geven	van	passende	en	‘op	maat	gesneden’	

preventieadviezen, bijvoorbeeld vanuit patronen in 

modus operandi of zich verplaatsende criminaliteit.

•	 Acties	om	criminaliteit	tegen	te	houden,	eventueel	in	

afstemming met ketenpartners zoals beveiligingsbe-

drijven”.

“Als	we	over	de	slimme	analysesoftware	beschikken,	

kunnen we dus meer rendement halen uit de blauwe 

en grijze capaciteit door slimmer met informatie om te 

gaan. De focus ligt hierbij in eerste aanleg op winkelcri-

minaliteit	en	overvallen	op	bedrijven.	We	kunnen	betere	

keuzes maken welke zaken we wel of geen aandacht 

geven, we kunnen arbeidsintensieve analyses vergemak-

kelijken en versnellen en daarmee kostbare analyse-

capaciteit vrij spelen, we kunnen effectiever optreden 

doordat we zelf betere informatie hebben, we kunnen 

daardoor ook de veiligheid van onze collega’s vergroten 

en we kunnen onze ketenpartners beter in stelling bren-

gen”,	aldus	Bernd	Wondergem.	

Politie en particuliere Beveiliging

Binnen	het	politiedomein	en	de	particuliere	beveili-

gingsbranche	zijn	Marcel	Lieskamp,	programmamanager	

Publiek	Private	Samenwerking	van	de	politie	Gelder-

land-Midden	en	Henk	Sulman,	directeur	van	Trigion	

Oost Nederland, de initiatiefnemers.

Lieskamp:	“Binnen	de	veiligheidsketen	gaan	grote	

hoeveelheden	(in	potentie	bruikbare)	data	en	gegevens	

om die ongebruikt blijft liggen en waar geen verdere 

actie op ondernomen wordt door gebrek aan mens-

kracht, beperkte samenwerking binnen de keten en het 

ontbreken	van	passende	(geautomatiseerde)	analyse-

instrumenten. Hierdoor worden onderlinge trends en 

verbanden niet of onvoldoende gesignaleerd, waardoor 

zaken	onopgelost	blijven	en	criminelen	(deels)	hun	gang	

kunnen blijven gaan. Dit heeft verstrekkende gevolgen 

voor	o.a.	het	veiligheidsgevoel	van	burgers	(straatroof,	

autokraken),	de	economische	sector	(roofovervallen,	

transportkraken	en	winkelcriminaliteit)	en	de	producti-

viteit	van	de	partners	in	de	veiligheidsketen	(onnodige	

dubbellingen in registratie en verwerking van bruikbare 

gegevens, onvoldoende deling en benutting van infor-

matieposities)”.

Henk	Sulman	vult	aan:	“Daarnaast	is	het	in	de	vei-

ligheidsketen nog ongebruikelijk dat de politie haar 

informatiepositie combineert met die van private 

veiligheidspartners	(zoals	beveiligingsbedrijven).	Daar	

zijn	deels	(privacytechnisch	juiste)	redenen	voor,	maar	

aan de andere kant worden zeker niet alle kansen en 

mogelijkheden benut. Partijen in de keten werken soms 

al gedeeltelijk samen, maar zeker niet optimaal: vaak 

op ad hoc basis, afhankelijk van enkele sleutelpersonen, 

niet geborgd in werkwijzen en slechts voor specifieke 

deelvragen. Een gezamenlijke actiecyclus om gezamen-

lijke doelen aan te pakken ontbreekt nog, mede door 

ontbreken van een gedeelde informatiepositie. Het is 

mooi dat we in dit project hiervoor een betere oplossing 

kunnen bedenken”.

Actiematige Informatie Delen en Analyseren

Gewoon samen optrekken en ‘state of the art’ kennis delen, 

analyseren en gebruiken

Binnen de veiligheidsketen gaan 
grote hoeveelheden data en 
gegevens om die ongebruikt blijft 
liggen en waar geen verdere actie 
op ondernomen wordt.



Deelnemers AIDA

•	 Politie	Gelderland-Midden	

•	 Trigion	Beveiliging	

•	 Politieacademie

•	 Isatis	(ICT-partner)		

•	 Bureau	Lentenaer	(projectleiding)

Dit project wordt mede mogelijk 

gemaakt door subsidie van het 

Ministerie van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie 

in het kader van innovatie 

voor maatschappelijke veiligheid.
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De oplossing

Het AIDA project beoogt de ontwikkeling van een 

solution die het gezamenlijke informatieproces

verbetert	om	zo	een	betere	(gezamenlijke)	informatie-

positie op te bouwen en om deze positie beter te

benutten voor effectievere inzet. Hierbij zijn de vol-

gende subdoelen belangrijk:

•	 het	breder	en	gerichter	delen	en	uitwisselen	van	

informatie,

•	 het	verkrijgen	van	betere	informatie,	onder	andere	

door bronnen te koppelen maar ook door

•	 de	inbreng	van	burgers	te	vergroten,

•	 het	beter	verrijken	van	informatie,	

•	 het	slim	automatisch	filteren	en	analyseren	van	ge-

gevens, 

•	 het	juist	ontsluiten	en	gebruiken	van	informatie,

•	 het	inrichten	van	gezamenlijk	beleid	en	een	afge-

stemd werkproces voor het opbouwen,

•	 onderhouden	en	benutten	van	de	gezamenlijke	

informatiepositie.

Het is in de veiligheidsketen nog 
ongebruikelijk dat de politie haar 
informatiepositie combineert met 
die van private veiligheidspartners.

Actiematige Informatie Delen en Analyseren

Kortom: 
We gaan gewoon praten 
met de buren


