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die de implementatie nog niet hebben afgerond,

just) in juni 2008 vergaderen (de zogenaamde

nog het Verdrag toepassen.

"pearls in policing conferentie).
Prof Vanderbeken ondersteunt de voorbereiding.
Willy Bruggeman
Willy Bruggeman

3. Scenariodenken
Scenario-ontwikkeling is in en vormt één van de

4. Pilootproject controle vrijgelaten
personen

instrumenten voor de leiding van een onderzoeksteam om op het onderzoeksverloop te kun-

Het parket van Antwerpen moet een samenwer-

nen anticiperen. Zodoende komt scenario-ont-

kingsmodel tussen politie, gerecht, gevangenis

wikkeling in twee gedaanten voor: wat kan er

en justitiehuis uitwerken om vrijgelaten perso-

gebeurd zijn en wat kan er gaan gebeuren? Met

nen beter te controleren. De huidige minister

andere woorden scenario-ontwikkeling kan

van justitie heeft aan procureur-generaal Liégois

zowel gericht zijn op het verleden (reactief) als

gevraagd om een model uit te werken voor gans

op de toekomst (prospectief).

België.

Scenariodenken blijkt een breed werkterrein te

De controle geldt niet alleen voor mensen die

omvatten dat niet alleen voor onderzoek en

voorwaardelijk vrij zijn, maar ook voor geïnter-

opsporing van belang is. Ook op andere werkter-

neerden die vrij zijn op proef, voor mensen die

reinen (beleidsontwikkeling, preventie, prepara-

een voorwaardelijke celstraf kregen en voor

tie, toezicht, handhaving, interventie, hulpverle-

voorlopig gehechten die werden vrijgelaten

ning, etc.) is het van belang om met scenarioden-

onder voorwaarden. Het project geldt voor alle

ken kennis te maken.

betrokken verdachten en veroordeelden in het

De betekenis ervan staat bij politiediensten nog

gerechtelijke arrondissement Antwerpen en

in de kinderschoenen, behalve voor wat de

voor al wie onder de Antwerpse strafuitvoe-

beoordeling bij grotere ordediensten betreft.

ringsrechtbank valt.

Meestal wordt verwezen naar het acquis dat

In een eerste fase wordt in kaart gebracht wie en

SHELL in deze verworven heeft. Toch is er vooral

wat de politiediensten momenteel controleren.

nood aan best practices voor de politie. Alvorens

Nu is de controle nog beperkt en ongecoördi-

zomaar met scenario-ontwikkeling te starten,

neerd. In een tweede fase wordt het justitiehuis

moeten een aantal basiscondities vervuld wor-

er bij betrokken . De bedoeling is dat het samen-

den: basiskennis en -competenties, technieken,

werkingsakkoord ten laatste op 01 september

scenario-ontwikkeling in multidisciplinair ver-

2008 klaar is.

band, de rollen van de verschillende teamleden,
werken met forecasting en backcasting.
G. Blonk en zijn team (www.forensicplaza.nl)
organiseert opleidingen in dit verband, die afgestemd zijn op de specifieke noden van politie en
justitie.
We zijn nu met een tiental politiemensen uit verschillende continenten (de zogenaamde "internationale parelvissers") aan de slag om de drie
meest prominente scenario's 2020 uit te schrijven ten behoeve van 30 topleiders van de politie
die in juni in Den Haag op uitnodiging van de
Nederlandse overheden, samen met de vier
internationale organisaties in Den Haag (International criminal court, ICTY, Europol en Euro-
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