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Inleiding

Jongeren zijn 24/7 online. Ze zijn actief op WhatsApp, Facebook, Twitter en Instagram, waar ze
chatten met anderen en zichzelf profileren door het online delen van persoonlijke informatie, foto’s
en filmpjes. Maar jongeren doen meer: ze gamen, zoeken via internet naar allerhande informatie en
ze zijn actief op online veilingsites. Kortom, jongeren hebben veel kennis over de online wereld.
Simpelweg omdat ze ervaren gebruikers zijn en zogenoemde early adopters als het gaat over het
verkennen en omarmen van de nieuwste technologische snufjes.
Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en Nederlandse politiemedewerkers geven aan dat
zij ondersteuning zouden kunnen gebruiken om incidenten of strafbare feiten met een digitale
component snel en adequaat te kunnen afhandelen. Van hieruit is de gedachte ontstaan om de
mogelijkheden te verkennen om jongeren (15-18 jarigen1) een tijdelijk dienstverband aan te bieden
bij de politie, waarbij zij onder supervisie bepaalde taken kunnen uitoefenen, zoals het assisteren bij
opsporingszaken of het informeren van politiemensen over de nieuwste online trends en applicaties.
Een mogelijk positief neveneffect van het werven van jongeren bij de politie is dat talentvolle
jongeren zich ook op langere termijn aan de politie willen verbinden. Met talentscouting, coaching en
talentmanagement kan de politie een kweekvijver creëren voor nieuwe professionals. Aan het
lectoraat Cybersafety – van NHL Hogeschool en de Politieacademie – is daarom de vraag voorgelegd
een verkennend onderzoek uit te voeren naar de mogelijke inzet van minderjarigen door de politie.

1.1

Onderzoeksmethodiek

In de periode december 2015 tot en met februari 2016 heeft het lectoraat Cybersafety – in
samenwerking met twee studentassistenten – de mogelijkheden geïnventariseerd om jongeren met
digitale expertise in te zetten voor politiewerkzaamheden. Hiertoe zijn de volgende activiteiten
verricht:
-

-

Focusgroepen met politiemensen
o Op 28 januari vond een bijeenkomst plaats in Assen (Eenheid Noord-Nederland) en op 3
februari in Amsterdam (Politie A’dam, Den Haag en R’dam).
o Op basis van deze bijeenkomsten zijn verslagen opgesteld en deze zijn ter verificatie
voorgelegd aan de deelnemers.
o Beide bijeenkomsten leverden veel informatie op over de mogelijke inzet van
minderjarigen door de politie (toepassingsgebieden – middelen – randvoorwaarden –
beperkingen)
Verkenning good practices
o We hebben gekeken naar opgedane ervaringen met gelijksoortige projecten in binnenen buitenland. Hiertoe hebben we contact opgenomen met projectleiders van diverse
initiatieven, onder andere in Zweden, Engeland en Canada, waarbij de politie reeds
minderjarigen bij politiewerk betrekt. Ook in Nederland hebben we gesprekken gevoerd

1

In Nederland mogen kinderen vanaf 15 jaar zelfstandig licht niet-industrieel werk doen, bijvoorbeeld het
bezorgen van drukwerk, het verrichten van lichte werkzaamheden in een winkel of in de landbouw. Verder
mogen zij hulpwerkzaamheden verrichten, bijvoorbeeld in de horeca. Jongeren jonger dan 16 jaar hebben
toestemming van hun ouders nodig om de betreffende werkzaamheden te verrichten. Zie:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jongeren-en-werk/vraag-en-antwoord.
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-

-

-

met onder andere een projectleider van Politie Rotterdam over de door hem
georganiseerde ‘hackatons’ en met de directeur van communicatiebureau Jong en Je Wilt
Wat.
Randvoorwaarden op ethisch/emotioneel gebied
o We hebben twee gesprekken gevoerd met psychologen om risico’s op emotioneel gebied
in kaart te kunnen brengen. Daarnaast is literatuur bestudeerd over
ontwikkelingspsychologie.
Arbeidsrechtelijke randvoorwaarden
o Er is gekeken naar wetgeving en arbeidsvoorwaarden bij het in dienst nemen van
minderjarigen.
Randvoorwaarden op het gebied van strafvordering en vertrouwelijkheid van gegevens
o Tot slot is gekeken naar strafprocesrechtelijke aspecten in relatie tot door minderjarigen
ingebracht bewijsmateriaal.

1.2

Leeswijzer

In dit rapport staan de bevindingen van het verkennende onderzoek. Het rapport is als volgt
opgebouwd: hoofdstuk 2 beschrijft mogelijke toepassingsgebieden (signaleren, adviseren, assisteren)
om jongeren in te zetten voor politiewerk. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de middelen om de
beoogde inzet te kunnen realiseren. Meer concreet gaat het over de wijze waarop jongeren bij het
politiewerk kunnen worden betrokken. Hoofdstuk 4 beschrijft de randvoorwaarden, oftewel de
kaders waarbinnen minderjarigen kunnen worden ingezet. Het gaat hierbij over arbeidsrechtelijke
eisen waaraan moet worden voldaan en over voorwaarden op het gebied van werving en
begeleiding. Hoofdstuk 5 benoemt enkele aandachtspunten bij het inzetten van minderjarigen. Het
gaat onder andere over ‘het puberende brein’, over het risico van contra-observatie en
verwachtingenmanagement. Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van initiatieven in binnen- en
buitenland waarbij jongeren worden ingezet bij het meedenken over (digitale) veiligheid. Hoofdstuk
7 sluit af met de voornaamste conclusies. Ook wordt een aanbeveling gegeven voor het opzetten van
een pilotproject waarbij jongeren in een experimenteeromgeving diverse taken uitvoeren binnen de
eerder genoemde toepassingsgebieden.
Dit rapport bevat ook enkele bijlagen. De eerste bijlage is een tekst van een blogger waarin een
adequaat beeld wordt geschetst van de generatie die op een vanzelfsprekende manier is opgegroeid
met internet. In bijlage 2 staat de tekst waarmee wij coordinatoren van projecten in het buitenland
hebben aangeschreven met een verzoek tot informatie. In bijlage 3 staan de namen van de
politiemedewerkers die aan de focusgroepen hebben deelgenomen of ons anderszins van input
hebben voorzien.
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2

Toepassingsgebieden

In de beginfase van dit onderzoek is in samenspraak met de politie een overzicht gemaakt van
toepassingsgebieden waar jongeren zouden kunnen worden ingezet (zie figuur 2.1). Tijdens de
focusgroepen is aan de hand van dit overzicht aan de deelnemende politiemedewerkers, i.c. experts
op het gebied van social media en/of jeugd, gevraagd of zij situaties kunnen beschrijven waarbij
jongeren de politie kunnen helpen.

Figuur 2.1: overzicht van mogelijke toepassingsgebieden

inzet jongeren

assisteren

adviseren

intern
- informeren van
politiemensen over
(werking) van
(nieuwste) applicaties
- informeren van
politiemensen over
internetgedrag en
jargon van jongeren
- et cetera

extern

assistentie bij
opsporingszaken
- radicaliserende jongeren

- geven van voorlichting
op scholen over
internetveiligheid in
samenwerking met
wijkagent
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signaleren

preventief
waarnemen

- hacken
- (virtuele) diefstal

- oog- en oorfunctie

- identiteitsdiefstal

- signaleren hypes

- peer-to-peer teaching

- cyberpesten / stalking

- signaleren trends

- et cetera

- et cetera

- et cetera

Iedereen die wij hebben gesproken is het erover eens dat minderjarigen de politie kunnen helpen
met het aanpakken van digitale veiligheidsvraagstukken. Jongeren zijn digital natives, flexibel en
creatief en weten dat samenwerken en delen leidt tot succes. Respondenten vinden het daarom
logisch om gebruik te maken van de digitale knowhow en het perspectief van jongeren met
verschillende achtergronden om het internet veilig(er) te maken. Afhankelijk van de kennis en
vaardigheden van minderjarigen zijn verschillende mogelijkheden genoemd: digitaal ervaren
jongeren zonder specialistische, technische kennis kunnen de politie bijvoorbeeld voorlichten over
trends in het gebruik van social media onder minderjarigen, terwijl jeugdige hackers ook ingezet
zouden kunnen worden om de digitale weerbaarheid van politiesystemen te testen (zie ook
paragraaf 6.1 over ‘responsible disclosure’).
In onderstaande subparagrafen werken we de verschillende toepassingsgebieden verder uit.
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2.1

Adviseren en voorlichting

Het is voor de politie van belang om met minderjarigen de dialoog aan te gaan over online trends en
risico’s. Minderjarigen kunnen de politie daarover voorlichten, zodat de politie – door beter aan te
sluiten bij de belevingswereld van minderjarigen - de effectiviteit van haar eigen voorlichting kan
verhogen. Minderjarigen kunnen zich richten op vragen als: 'Wat kan ik als politiemedewerker met
social media?; Wat kan ik als politiemedewerker met online bedreiging?; Wat kan ik als
politiemedewerker met sexting?' Minderjarigen kunnen bijvoorbeeld worden uitgenodigd om de
antwoorden op deze vragen te presenteren aan een groep politiemedewerkers. Het is voor
politiemedewerkers van belang om vanuit het perspectief van jongeren te leren wat er online
gebeurt, welke ontwikkelingen er zijn en hoe jongeren hiermee omgaan. De verworven kennis kan
door politiemedewerkers worden ingezet om het online risicobewustzijn van alle minderjarigen te
verhogen. Het hoofddoel is het veiliger maken van internet (zie ook paragraaf 6.1 over het inzetten
van vloggers voor vraaghetdepolitie.nl).
Daarnaast kan aan minderjarigen worden gevraagd om mee te denken en advies te geven over
politiebeleid. Dit kan op tal van gebieden. Minderjarigen kunnen bijvoorbeeld meedenken en
adviseren over het politiebeleid van 2025: Hoe ziet de gedigitaliseerde samenleving er dan uit?;
Welke (nieuwe) verschijningsvormen van cybercrime zijn er?; Wat is het profiel van de
politieman/vrouw anno 2025?; Hoe worden zij de ‘digitale’ voorlopers die ze volgens het huidige
politiebeleid dan moeten zijn?2; Wat is nodig om van de politie een interessante werkgever te maken
voor digitale experts, dat wil zeggen de minderjarigen van nu? Kortom, minderjarigen kunnen
aangeven welke digitale kennis en vaardigheden de politiemedewerker van 2025 nodig heeft. De
verkregen adviezen kunnen bijdragen aan het digital proof maken van de politie als werkgever.
Tot slot kunnen minderjarigen mogelijk bijdragen aan het digitaal weerbaar maken van de politie.
Aan whizzkids kan bijvoorbeeld worden gevraagd om lekken in beveiligingssystemen van de politie
op te sporen. Zij kunnen daartoe penetratietests verrichten, bijvoorbeeld door te achterhalen of de
chatfunctie van vraaghetdepolitie.nl is te hacken en of daarmee toegang kan worden verkregen tot
vertrouwelijke gesprekken.

2.2

Signaleren

Naast het geven van advies en voorlichting, geven respondenten aan dat minderjarigen op internet
een ‘oog en oor’ functie kunnen vervullen. Minderjarigen gebruiken in grote mate social media en zij
bezoeken veelvuldig populaire websites als Dumpert en GeenStijl of online fora als Tweakers. Op
dergelijke media is regelmatig voor de opsporing relevante informatie te vinden. Het gaat dan
bijvoorbeeld om signalen voor radicalisering op Dumpert, betrokkenheid bij vechtpartijen via filmpjes
op YouTube en hashtags op Twitter die oproepen tot supportersgeweld bij een risicowedstrijd. Het
online delen van informatie is een alledaagse bezigheid voor minderjarigen en zij kunnen dus ook
relevante informatie met de politie te delen. Het signaleren en achtereenvolgens melden van deviant

2

Nelis, J. (2012). De toekomst begint vandaag! 16 richtingaanwijzers voor de strategische personeelsprognose
van de Nationale Politie. Directie HRM Nationale Politie.
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en crimineel gedrag op internet kan 1) gevraagd en ongevraagd gebeuren en 2) incidenteel en
structureel vorm krijgen.
Politiemedewerkers kunnen online ook zelf actief signaleren met behulp van minderjarigen.
Boudewijn Mayeur is bijvoorbeeld politieagent in Habbo, een virtueel hotel waar minderjarigen
onder andere met elkaar chatten en virtuele goederen kopen. In deze virtuele wereld heeft
Boudewijn Mayeur contact met minderjarigen en hij kan zo signaleren wat er op internet speelt.

2.3

Opsporen

In het verlengde van de signaalfunctie, kunnen minderjarigen volgens de respondenten mogelijk ook
bijdragen aan opsporingsonderzoek. Zonder dat zij in dienst zijn van de politie, kan een online
community van minderjarigen worden opgericht die de politie helpt met opsporingsvragen (zie: ook
hoofdstuk 3). Aan de community kan bijvoorbeeld gevraagd worden om sporen te duiden (wat is te
zien op foto x) of om sporen aan te dragen (zijn er op internet sporen waaruit blijkt wie betrokken
was bij delict y). Daarnaast zou aan minderjarigen gevraagd kunnen worden om in een lopende zaak
te monitoren welke informatie er over deze zaak op internet verschijnt. Zoals eerder aangegeven
staat er op internet regelmatig informatie die bij kan dragen aan een opsporingsonderzoek. Er zijn
voorbeelden bekend waarbij jongeren zijn ingezet om met behulp van internet bij te dragen aan
opsporingsonderzoek. Enige tijd geleden werd Groningen geteisterd door een pyromaan. Er zijn toen,
naast een team van politieagenten, studenten ingezet om de verdachte op te sporen en
bewijsmateriaal te verzamelen via internet. Hoewel de informatie van de studenten kwalitatief
minder sterk bleek, waren zij veel sneller in staat om meer relevante informatie te vinden dan de
politieagenten.
De politie heeft de neiging om sporen zelf te willen verzamelen of te duiden en dus werk naar zich
toe te trekken, terwijl ook vrijwilligers aan dit werk een waardevolle bijdrage kunnen leveren (werk
delegeren). Dat levert capaciteitswinst op. Een ander bijkomend voordeel is dat de hulp van
politievrijwilligers kan leiden tot bewijsmateriaal, zonder dat de politie daarvoor een – soms
moeizaam – beroep hoeft te doen op derden.
Over de inzet van minderjarigen als lokpuber in grooming zaken3 zijn de politiemensen die wij
hebben gesproken het eens: ‘dat moet je als politie niet willen’. Het inzetten van een fictief, digitaal
kind heeft al tot zoveel discussie geleid, dat het afbreukrisico voor de politie te groot is om
minderjarigen daarvoor in te zetten. Bovendien zijn er ook andere mogelijkheden om groomers op te
sporen, waardoor het onnodig is om daarvoor minderjarigen in te zetten.

3

Kindersekstoerisme via de webcam is de laatste jaren sterk toegenomen. Hierbij laten (veelal Westerse)
mannen kinderen tegen betaling seksuele handelingen voor de webcam verrichten. Om deze mannen op te
sporen heeft Terres des Hommes in 2013 de avatar 'Sweetie' ontworpen, een virtueel 9-jarig Filipijns meisje.
Medewerkers van Terres des Hommes hebben de gegevens van alle volwassenen die aangaven online seks met
Sweetie te willen, doorgespeeld aan Europol. In 2014 heeft dit tot één veroordeling in Australië geleid. De
uitspraak van de Australische rechter zou een precedent kunnen scheppen voor toekomstige rechtszaken,
maar dit is vooralsnog niet gebeurd. In Nederland heeft de zaak tot geen enkele arrestatie en/of vervolging
geleid.
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2.4

Verstoren

De politie richt zich niet alleen op het opsporen van delicten, maar probeert ook om deviant gedrag
te verstoren. Op internet zouden minderjarigen mogelijk aan het verstoren van deviant gedrag bij
kunnen dragen. Een praktisch voorbeeld is om een groep minderjarigen te vragen een ongewenst
bericht op social media collectief te rapporteren als ‘niet oké’, zodat het bericht van internet wordt
verwijderd.
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3

Middelen

In het voorgaande hoofdstuk is besproken wàt minderjarigen voor de politie zouden kunnen doen.
Dit hoofdstuk gaat in op de wijze waarop minderjarigen bij politiewerk zouden kunnen worden
betrokken. Ofwel, hoè kunnen minderjarigen worden ingezet? Politiemedewerkers en overige
personen die wij in het kader van deze verkennende studie hebben gesproken, hebben hierover
diverse ideeën aangedragen. Dit hoofdstuk geeft hiervan een overzicht.

3.1

Ideeënbus

Een digitale ideeënbus is een laagdrempelige manier om minderjarigen bij politiewerk te betrekken.
In principe kunnen àlle jongeren – dus zonder voorselectie of leeftijdsbegrenzing - hun kennis met de
politie delen over trends in digitalisering en cybercrime. Ook kunnen zij advies uitbrengen over
allerhande politiezaken. Een voordeel van deze werkwijze is dat iedereen die dat wil anoniem en op
een laagdrempelige wijze informatie en ideeën kan aandragen. Een nadeel van deze werkwijze is dat
het mogelijk een bulk aan ongerichte informatie oplevert, waarbij het onduidelijk is wat waardevol is
en wat niet. Het selecteren van de door jongeren aangedragen informatie en ideeën (het kaf van het
koren scheiden), alsook het verder uitwerken van de meest innovatieve en bruikbare ideeën vraagt
om tijd en capaciteit.

3.2

Apps

Nagenoeg alle Nederlandse jongeren zijn in het bezit van een smartphone, zo blijkt uit cijfers. Het
bezit van smartphones biedt ook real time mogelijkheden voor signalering, opsporing en handhaving.
Minderjarigen die getuige zijn van een delict zouden via apps als Periscope4 real time beelden van dit
delict kunnen doorsturen aan de politie. Zij zijn daarmee dan letterlijk de ogen en oren van de politie
op straat. De informatie van minderjarigen zou ook rechtstreeks naar de Real Time Intelligence
Centra (RTIC) van de politie doorgestuurd kunnen worden. Voorwaarde is wel dat de
betrouwbaarheid van de geleverde informatie gecontroleerd kan worden.

3.3

Online community

Het oprichten van een online community is een mogelijkheid om de eerder genoemde ideeënbus
met ongerichte informatie beter te stroomlijnen. Bij een online community is sprake van een
wisselwerking tussen politie en jongeren in het vragen en geven van informatie. De politie krijgt meer
regie en de nadruk verschuift van het ongevraagd naar het gevraagd leveren van informatie. De
online community zou uit een openbaar forum èn een gesloten forum kunnen bestaan. Op het
openbare forum kunnen minderjarigen gevraagd en ongevraagd advies geven over digitalisering en
veiligheidsvraagstukken. Minderjarigen die op dit open forum een kwalitatief sterke bijdrage leveren,
zouden hiervoor een beloning kunnen krijgen. Dit kan een materiële of een immateriële beloning
zijn. In het laatste geval krijgen zij bijvoorbeeld een eervolle vermelding op vraaghetdepolitie.nl. Zo
4

Periscope is de naam van een momenteel populaire livestreaming app. Met Periscope is het mogelijk om live
mee te kijken bij evenementen of concerten. Het is ook mogelijk om mensen te laten zien wat je aan het doen
bent. Ook kun je real time met alle (mee)kijkers communiceren.
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krijgen zij publieke waardering voor hun diensten. Een andere mogelijkheid is om het open forum
een toegangspoort tot het gesloten forum te laten zijn. Alleen de minderjarigen die zich in positieve
zin onderscheiden – bijvoorbeeld door het snel leveren van adequate informatie – krijgen toegang
tot het gesloten forum. In het gesloten forum van de community worden ‘vertrouwelijkere’ vragen
gesteld, bijvoorbeeld over een lopend opsporingsonderzoek. In het gesloten forum verschuift de
nadruk van het incidenteel naar het meer structureel leveren van informatie. De kracht van een
forum is dat minderjarigen elkaar kunnen versterken. Als een minderjarige een bepaald spoor vindt,
dan kunnen andere minderjarigen dit aanvullen. Volgens de respondenten is het wel belangrijk dat
minderjarigen eigenaarschap over de online community ervaren. Het stimuleren van eigenaarschap
zou dan ook onderdeel moeten zijn van het profiel van de aan te stellen
moderator(s)/toezichthouder(s) van de community.

Figuur 3.1: opzet van een online community

LEVEL 2
LEVEL 1

Toegang voor
iedereen

Open forum

Toegang na
verificatie
NAW-gegevens

Toegang na
screening, VOG

Eventueel
doorstroom
naar (tijdelijk)
dienstverband

Gesloten forum

Vertrouwelijkheid informatie

Het open forum van de online community is dus voor iedereen. Het gesloten forum bestaat uit een
landelijke poule van hiertoe geselecteerde minderjarige politievrijwilligers. Van de deelnemers aan
het gesloten forum zijn in ieder geval de NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) geverifieerd. Als
NAW-gegevens bekend zijn, kunnen deze minderjarigen (ook) gericht worden ingezet bij lokale
vraagstukken. Aan minderjarigen kan worden gevraagd om voor de opsporing relevante informatie
te signaleren en te melden, maar zij kunnen ook gericht worden ingezet voor het beantwoorden van
opsporingsvragen. Talenten die op het gesloten forum laten zien dat zij voor de opsporing relevante
informatie verzamelen via internet, kunnen eventueel een veiligheidsonderzoek ondergaan, zodat ze
een (bij)baan bij de politie kunnen krijgen (kweekvijverfunctie).
Het advies is om de online community in eerste instantie landelijk en als open forum op te zetten. In
een later stadium kan het gesloten forum verder worden vormgegeven.
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3.4

Hackatons

Via bijeenkomsten die ‘hackathons’ worden genoemd, kunnen minderjarigen zich bezighouden met
cases van de politie. Het woord 'hackathon' is een samenstelling van de woorden 'hacken' en
'marathon'. In deze context betekent 'hacken' het snel vinden van een creatieve, vaak digitale,
oplossing voor een bepaald probleem, ofwel casus. Het woord 'marathon' verwijst naar de duur van
de bijeenkomst: deelnemers komen meestal een of twee dagen bij elkaar. Een hackathon wordt ook
wel een 'challenge' genoemd.
Tijdens een hackathon werken meerdere teams aan een aantal cases: van idee (brainstorm) naar
werkend concept (resultaat). De resultaten worden daarna gepresenteerd en meestal is er een jury
die aan het team met het beste idee en resultaat een prijs uitreikt. Het resultaat is bijvoorbeeld een
ontwerp voor een website of een computerprogramma (App) voor een tablet of smartphone.
Qua organisatie is een hackathon een combinatie van conferentie, workshop en casual meetup
evenement. De politie kan zulke evenementen zelf organiseren òf gerichte (opsporings)vragen
stellen bij externe organisatoren van hackathons. Deelnemers zijn jongeren die interesse hebben in
de creatieve sector, zoals app/webontwikkeling, ontwerpen, social media, marketing/communicatie
en trends. Het gaat dus niet om een bijeenkomst van uitsluitend jonge hackers of nerds.
Een hackathon is een leuke, innovatieve manier om van probleem naar oplossing te gaan en deze
manier wint de laatste jaren aan populariteit. De Politie Eenheid Rotterdam en het ministerie van
Veiligheid en Justitie hebben inmiddels twee keer een hackathon georganiseerd (zie paragraaf 6.1).

3.5

Serious games

Minderjarigen zouden via serious games een bijdrage kunnen leveren aan opsporingsonderzoek.
Serious games zijn games met meer doelen dan alleen entertainment, bijvoorbeeld educatie en
verwerving van nieuwe inzichten. In een serious game kan een simulatie van een echt
opsporingsonderzoek worden opgenomen (een nepcasus), zodat geen gevoelige informatie gedeeld
hoeft te worden en minderjarigen toch mee kunnen denken. Sterk aan een game is dat er een
competitief element kan worden ingebouwd: minderjarigen die als eerste relevante sporen vinden,
kunnen daarvoor worden beloond, bijvoorbeeld met credits of het bereiken van een nieuw level.
Zulke competitieve games zijn ook leuk om op scholen uit te voeren. Daarmee kunnen minderjarigen
worden geënthousiasmeerd voor politiewerk. De politie heeft al ervaring met de inzet van een
serious game (voor personeelswerving) middels de online opsporingsexperience ‘#crimediggers’. Bij
#crimediggers kunnen deelnemers zich onder andere als digitaal rechercheur bezig houden met
digitale sporen op computers, bitcoinfraude, illegale praktijken op het deep web en phishing. Deze
game is overigens niet gericht op minderjarigen; de wervingscampagne richt zich op 25-44 jarige
hbo’ers en wo’ers, bij voorkeur met een ICT-achtergrond.

3.6

Meelopen

Om digitale expertise van minderjarigen over te dragen aan de politie, kunnen minderjarigen als
buddies worden gekoppeld aan politiemedewerkers. Tijdens politiewerk kunnen zij de politie dan
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gevraagd en ongevraagd van advies voorzien over het gebruik van ICT. Buddies kunnen op gezette
tijden meelopen in de fysieke politiepraktijk, maar ze kunnen ook online meelopen. Wat betreft dit
laatste is tijdens een focusgroep geopperd om jongeren te koppelen aan politiemedewerkers die een
internetaccount van de politie beheren. Dit vergroot ook de feeling van politiemedewerkers met
minderjarigen, bijvoorbeeld op het moment dat social media worden ingezet om met hen te
communiceren.
In de praktijk ondersteunen enkele minderjarigen de politie al bij digitaal politiewerk. De chatfunctie
op vraaghetdepolitie.nl wordt naast politiemedewerkers namelijk ook bemand door vijf
minderjarigen die dit op vrijwillige basis doen. Zij hebben zich hiervoor zelf aangemeld, omdat zij
interesse hebben in politiewerk.

3.7

Dienstverband

Volgens het NIBUD heeft bijna 60 procent van Nederlandse jongeren van 15 jaar en ouder een
bijbaantje. Dit is meestal in de productiesector (supermarkt of distributiecentrum) of in de horeca. Bij
aanvang van deze verkennende studie kregen wij expliciet de vraag om de mogelijkheid te
onderzoeken om jongeren een (tijdelijk) dienstverband bij de politie te verlenen. Hoewel het
aangaan van een dienstverband in een aantal gevallen mogelijk is (zie ook par. 4.1 over wetgeving en
arbeidsvoorwaarden), is het opvallend dat geen van de door ons geïnterviewde personen deze optie
heeft genoemd. Bij het inventariseren van mogelijkheden om jongeren bij politiewerk te betrekken,
is steeds de nadruk gelegd op inzet op basis van vrijwilligheid. Het aangaan van een dienstverband
levert volgens de respondenten te veel nadelen op. Het actief begeleiden van jongeren op de
werkvloer is volgens hen te arbeidsintensief. Bovendien wordt het afbreukrisico op basis van
cultuurverschillen te groot geacht: jongeren presteren beter als zij onafhankelijk en met enige
afstand opereren, dan wanneer zij onderdeel uitmaken van de politieorganisatie. Het aangaan van
een dienstverband is volgens hen ook nadelig met het oog op het flexibel (in eigen tijd en ruimte) en
desgewenst anoniem aanleveren van informatie.
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4

Wettelijke kaders en randvoorwaarden

Dit hoofdstuk beschrijft de wettelijke kaders en de randvoorwaarden om minderjarigen te kunnen
inzetten. Het gaat hierbij over de eisen vanuit het arbeidsrecht, over strafvorderlijke eisen en over de
eisen met betrekking tot geheimhouding (paragraaf 4.1). Aansluitend wordt ingegaan op
randvoorwaarden op het gebied van de werving en begeleiding van jongeren (paragraaf 4.2).

4.1

Wettelijke kaders

Aanbieden van een dienstverband en arbeidsvoorwaarden

In deze verkennende studie is gekeken of het mogelijk is om minderjarigen een (tijdelijk)
dienstverband bij de politie aan te bieden. Hiertoe zijn relevante wetsartikelen bestudeerd (zie ook
referenties). In tabel 4.1 staan de belangrijkste bevindingen met betrekking tot arbeidswetgeving
weergegeven. Per leeftijdsgroep staat vermeld òf jongeren mogen werken, welke werkzaamheden ze
mogen uitvoeren, hoelang ze mogen werken, welke eisen worden gesteld aan de inrichting van de
werkplek en of toestemming van ouders is vereist.
Tabel 4.1: Wettelijke kaders bij indiensttreding en eisen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden
12 jarigen
Wat zijn de
werkzaamheden?
Arbeid bij
alternatieve
sancties

Hoelang mag er
gewerkt worden op
een schooldag?
Hoelang mag er
gewerkt worden op
een
vrije/vakantiedag?
Wat zijn de
vereisten op het
gebied van
begeleiding /
inrichting van de
werkplek?
Is ouderlijke
toestemming
benodigd?
Conclusie

Niet






13 & 14 jarigen
 Klusjes in en
rond het huis;
 Meehelpen in
bedrijf van
ouders;
 Uitvoering
(toneelstuk,
etc.).
Niet

15 jarigen

16 & 17 jarigen

Licht, niet industrieel
Bijna alle soorten werk
werk. Bijvoorbeeld:
Behalve werken met:
 Vakken vullen in een
 Gevaarlijke stoffen;
winkel;
 Overdruk;
 Lichte werkzaamheden  Lawaaiige omgeving.
in de landbouw;
 Bezorgen van kranten
en reclamedrukwerk.
 2 uur per dag
 9 uur per dienst
 12 uur per week
 45 uur per week

 7 uur per dag
 8 uur per dag
 35 uur per
 40 uur per week
Niet
week
 Max. 4 weken
per jaar
Deskundig toezicht.
Ouders moeten ingelicht worden over de aard van het werk en
mogelijke gevaren.
Bij het tekenen van een contract moet de ouder/verzorger ook
tekenen.
Voorschriften zoals genoemd in Arbeidsomstandighedenbesluit
Afdeling 8 Artikel 1.36.

 Deskundig toezicht.
 Voorschriften zoals
genoemd in
Arbeidsomstandighedenbesl
uit Afdeling 8 Artikel 1.36.

Ja

Ja

Ja

Niet nodig, wel aan te raden

Nee

Nee

Ja

Ja
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Het is dus mogelijk om 15-17 jarigen een (tijdelijk) arbeidscontract aan te bieden. Het aanbieden van
een (tijdelijk) dienstverband aan jongeren vanaf 16 jaar verdient de voorkeur, omdat hiervoor minder
eisen en beperkingen gelden.

Bewijsvoering en strafvordering

Als minderjarigen worden gevraagd om crimineel gedrag te signaleren en de politie te assisteren bij
opsporingsonderzoek, is het de vraag in hoeverre het door minderjarigen ingebrachte
bewijsmateriaal in strafzaken rechtsgeldig is. In deze paragraaf wordt de wetgeving ten aanzien van
bewijsmiddelen beschreven.
Het Wetboek van Strafvordering (SV) geeft een opsomming van vijf bewijsmiddelen die een rol
mogen spelen in een strafzaak (artikel 339 SV). Deze bewijsmiddelen zijn: 1) eigen waarneming van
de rechter; 2) verklaringen van de verdachte; 3) verklaringen van een getuige; 4) verklaringen van
een deskundige; 5) schriftelijke bescheiden. Andere bewijsmiddelen zijn niet toegestaan.
Minderjarigen kunnen als getuige optreden in een strafzaak. Voor minderjarige getuigen gelden
grotendeels dezelfde regels als voor volwassen getuigen. Een uitzondering is de beëdiging. Getuigen
jonger dan 16 jaar worden niet beëdigd, maar aangemaand om de waarheid te spreken (artikel 261,
lid 2 SV). Omdat zij niet beëdigd worden maar gemaand, kunnen getuigen jonger dan 16 jaar dus ook
geen meineed plegen. Een rechter moet het gebruik van een getuige jonger dan 16 jaar wel expliciet
motiveren (artikel 360 lid 1 jo. 216a lid 2 SV).
Minderjarigen worden beschouwd als kwetsbare getuigen, omdat zij nog niet volledig ontwikkeld
zijn. De kwetsbaarheid van minderjarigen heeft tot gevolg dat er extra aandacht is voor: 1) het
belang van het kind in het strafproces en 2) de waarheidsvinding. Dat het belang van het kind voorop
moet staan is onder meer vastgelegd in het Verdrag inzake de rechten van het kind en het EUHandvest van de grondrechten van de Europese Unie. Traumatisering en stigmatisering van
minderjarige getuigen moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Ten aanzien waarheidsvinding
wordt algemeen aangenomen dat minderjarigen in staat zijn een waarheidsgetrouwe verklaring af te
leggen, maar dat er tegelijkertijd voorzichtig omgegaan moet worden met de verklaringen van
minderjarigen.
Eventuele nadelige gevolgen voor de minderjarige – kwetsbare – getuige kunnen worden beperkt
door de verklaring van een minderjarige getuige via een ambtsedig opgemaakt proces-verbaal in te
brengen op de terechtzitting. De verklaring van de minderjarige getuige is dan onderdeel van de
schriftelijke bescheiden.
Foto's, films, geluidsopnames enz. kunnen niet rechtstreeks als wettig bewijsmiddel dienen. Deze
kunnen wel tijdens het onderzoek ter terechtzitting – en dus niet meer daarna – aan de rechter
worden getoond en zij vallen dus onder de eigen waarneming van de rechter. Ze kunnen ook in een
proces-verbaal worden beschreven en dan vallen ze onder de schriftelijke bescheiden.
De conclusie is dat bewijsmateriaal dat door minderjarigen in strafzaken wordt ingebracht
rechtsgeldig is. Voorwaarde is natuurlijk wel dat dit bewijsmateriaal wettig is verkregen.
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Omgang met vertrouwelijke informatie en geheimhouding

De mate waarin minderjarigen in aanraking komen met gevoelige en vertrouwelijke informatie hangt
af van de wijze waarop minderjarigen bij politiewerk worden betrokken (zie: hoofdstuk 3). Wanneer
het gaat om het aanleveren van ideeën en adviezen voor de digitale ideeënbus, is de omgang met
vertrouwelijke informatie en geheimhouding geen issue. Wanneer een minderjarige toegang krijgt
tot het gesloten forum van de online community zijn afspraken over de omgang met gevoelige en
vertrouwelijke informatie wèl van belang. Voordat minderjarigen toegang krijgen tot gevoelige en
vertrouwelijke informatie moeten zij gescreend worden en kàn het ondertekenen van een
geheimhoudingsverklaring een vereiste zijn. Nog belangrijker is dat het omgaan met gevoelige en
vertrouwelijke informatie een regulier gespreksonderwerp moet zijn tussen de minderjarige en de
begeleider(s) van de minderjarige. Minderjarigen kunnen in de praktijk namelijk voor situaties of
vragen komen te staan die juridisch misschien geen probleem vormen, maar die de minderjarige wel
voor een moreel dilemma plaatsen. Het bovenstaande geldt zowel voor minderjarigen die de politie
op vrijwillige basis bijstaan als voor minderjarigen die een (tijdelijk) dienstverband aangeboden
krijgen.

4.2

Randvoorwaarden

Werving

Hoe minderjarigen moeten worden geworven, hangt af van het doel dat de politie heeft met de inzet
van minderjarigen. Om twee uitersten te schetsen: gaat het om het geven van informatie en advies
voor de digitale ideeënbus of om als buddy van een politiemedewerker op gezette tijden meelopen
met politiewerk (zie: hoofdstuk 3)? Een belangrijke afweging hierbij is het (tijdelijk) in dienst nemen
van minderjarigen. Uit gesprekken met respondenten komt naar voren dat dit niet de voorkeur
geniet. Ook de te werven doelgroep (leeftijd, expertise, motivatie) is afhankelijk van de taak die de
minderjarigen gaan uitvoeren. Respondenten geven aan dat vooral niet te snel in
leeftijdsbeperkingen gedacht moet worden.
Het werven van minderjarigen begint met het opstellen van een plan van aanpak. Hierbij moet
geredeneerd worden vanuit de bijdragen die minderjarigen kunnen leveren in plaats vanuit de
structuur van de politieorganisatie. Aan het idee om minderjarigen van buiten de politie in te
schakelen voor politiewerk, moet de politieorganisatie wellicht nog wel wennen. De politie heeft de
neiging om zich werk toe te eigenen en dit zelf uit te voeren, terwijl dit werk – onder voorwaarden –
niet zelden ook kan worden gedelegeerd. Een voorbeeld is het verzamelen en/of duiden van digitale
sporen. Essentieel is dat de politie een antwoord formuleert op de vraag wat de politie wil met de
inzet van minderjarigen en waar de grootste meerwaarde kan liggen van deze inzet. In het plan van
aanpak moeten de volgende onderdelen aan bod komen: informatievoorziening, werving, managen
van verwachtingen en terugkoppeling.
De wervingsinformatie om minderjarigen aan te trekken moet een realistisch beeld geven van de
taken waarbij de politie om medewerking vraagt. Minderjarigen moeten op de hoogte zijn van het
doel van de taken, het beleid en het globale functioneren van de politieorganisatie. De informatie
moet daarnaast gericht zijn op de doelgroep minderjarigen of een specifieke groep minderjarigen in
combinatie met de taak waarvoor geworven wordt: 'framen' vanuit het perspectief van
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minderjarigen. Voor minderjarigen is het ondersteunen van de politie wellicht aantrekkelijker
wanneer een beeld wordt gecreëerd van exclusiviteit of wanneer hun bijdrage lokaal impact heeft.
Er zijn uiteenlopende mogelijkheden om minderjarigen te werven. Hier volgt een opsomming:
 Vraaghetdepolitie.nl start dit jaar een landelijke reclamecampagne. Een eventuele
wervingscampagne voor gericht op minderjarigen zou hierbij aan kunnen sluiten;
 Minderjarigen kunnen worden gemotiveerd om bij te dragen aan politiewerk door bekende
vloggers, zoals Enzo Knol, in te zetten. De reclamecampagne van vraaghetdepolitie.nl maakt
eveneens gebruik van vloggers;
 Er kan gebruik worden gemaakt van digital advertising om minderjarigen gericht te werven
via internet/social media. Voorbeelden zijn banners en pop-ups op populaire jongerensites;
 Minderjarigen kunnen worden benaderd op online platforms waar zij elkaar ontmoeten. Te
denken valt aan online fora, populaire apps of games;
 Minderjarigen kunnen worden geworven via scholen, bijvoorbeeld via de digitale
schoolkrant. Voorgesteld is om te werven bij MBO-opleidingen Handhaving, Veiligheid en
Toezicht;
 De politie heeft via verschillende kanalen contact met minderjarigen. Het gaat bijvoorbeeld
om wijk- en jeugdagenten. Van deze contacten kan gebruik worden gemaakt om
minderjarigen te werven;
 Er is geopperd om jonge hackers die bekend zijn bij politie en justitie te werven, wellicht zelfs
in de vorm van een alternatieve sanctie.
Het werven van minderjarigen is waarschijnlijk niet eenvoudig. Het inzetten van minderjarigen bij het
ondersteunen van politiewerk is een nieuw concept, zowel voor de politie als voor minderjarigen.
Daarnaast zijn minderjarigen die mogelijk van grote waarde zijn voor de politie waarschijnlijk lastig
bereikbaar en beperkt bereid om de politie te ondersteunen. Wellicht zal de werving in het begin
stroef verlopen en daarom wordt geadviseerd om kleinschalig te beginnen en op basis van opgedane
ervaringen en de input van minderjarigen de werving onder minderjarigen verder uit te breiden.
Als minderjarigen worden geworven om bij te dragen aan gedigitaliseerd politiewerk, is het van groot
belang om de verwachtingen van minderjarigen te managen. Zoals eerder aangegeven geniet het in
dienst nemen van minderjarigen bij de politie niet de voorkeur. Minderjarigen die gemotiveerd zijn
om de politie te helpen, zijn vaak minderjarigen die uiteindelijk graag bij de politie willen werken.
Hoewel de politieorganisatie idealiter zo zou moeten worden ingericht dat extern talent kan worden
aangenomen, is dit momenteel niet het geval. Het moet de minderjarigen dus duidelijk worden
gemaakt dat het helpen van de politie geen politiebaan garandeert. Het opzetten van een poule met
minderjarigen moet dus nadrukkelijk niet worden gebracht als een wervingscampagne voor
politiepersoneel.
In het verlengde van voorgaande geldt dat naarmate minderjarigen nauwer samenwerken met de
politie, het risico bestaat dat zij ‘afknappen’ op de organisatie. Het handelen van minderjarigen is
dynamisch, open, snel en niet hiërarchisch. Het handelen van de politie – bijvoorbeeld door trage
processen en verouderde systemen – is veel statischer. Verder is de politie voorzichtig met het delen
van informatie en politiewerk gaat niet altijd snel. Daarnaast is de politie hiërarchisch georganiseerd.
Anders gezegd, de politiecultuur botst met de cultuur van minderjarigen. Het is daarom van belang
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om een genuanceerde visie te ontwikkelen op minderjarigen als ondersteuners van de politie en te
investeren in gelijkheid tussen de minderjarigen en de betrokken politiemedewerkers. Dit betekent
dat niet alleen de verwachtingen van minderjarigen gemanaged moeten worden, maar ook die van
de betrokken politiemedewerkers en de politieorganisatie.
Verder is van belang om ervoor te zorgen dat minderjarigen die zich melden om de politie te helpen
ook ergens ‘in de organisatie landen’. Als dat niet gebeurt en het contact tussen de politie en de
minderjarigen verwatert, daalt de motivatie van minderjarigen. Het is dus van belang om het contact
met minderjarigen actief te onderhouden, bijvoorbeeld via chats of door eens per jaar een fysieke
bijeenkomst te organiseren. Ook moeten minderjarigen gevoed worden met informatie en
opdrachten, want zij moeten wel wat te doen hebben.
Voor het behouden van minderjarigen kunnen de ervaringen van minderjarigen periodiek
geëvalueerd worden. Hoe kijken de minderjarigen tegen de organisatie aan? Wat kan er in hun ogen
beter of anders? Als er naar de minderjarigen wordt geluisterd, ontstaat er duidelijkheid en
draagvlak. Hierdoor kan er rekening gehouden worden met de wensen en behoeften van de
minderjarigen. De informatie moet dan wel teruggekoppeld worden in de organisatie. Het is ook
belangrijk om informatie te krijgen van eventuele drop-outs. Mochten minderjarigen weggaan, moet
er worden gevraagd waarom. De verkregen informatie kan gebruikt worden om andere
minderjarigen te behouden.
Om minderjarigen te werven, moet er dus een plan van aanpak opgesteld worden, waarin naast een
heldere visie en afgebakende doelen minimaal de volgende onderdelen aan bod komen:
informatievoorziening, werving, managen van verwachtingen en terugkoppeling. Bij werving moet
het perspectief van minderjarigen centraal staan. Cultuurverschillen tussen minderjarigen en de
politie(organisatie) vragen om gestructureerde aandacht en daarom moeten de verwachtingen van
zowel minderjarigen als politiemedewerkers gemanaged worden.
Begeleiding

Begeleiding van minderjarigen is afhankelijk van de wijze waarop zij bij politiewerk worden
betrokken (zie: hoofdstuk 3). Begeleiding is bijvoorbeeld nodig wanneer minderjarigen toetreden tot
het gesloten forum van de online community, deelnemen aan een hackathon of meelopen als buddy
van een politiemedewerker. Begeleiding kan zowel online als offline plaatsvinden en is òf gericht op
een groep òf op een individu. Bij de begeleiding van minderjarigen moet rekening worden gehouden
met de behoeften van minderjarigen: respect en waardering, zelfstandigheid en het kunnen
ontwikkelen van eigen talenten/ideeën. Daarnaast moet niet vergeten worden dat minderjarigen
zeer van elkaar kunnen verschillen in ontwikkeling, ervaring, zelfstandigheid, sociale achtergrond en
sensitiviteit. Het laatste is zeker belangrijk, omdat minderjarigen in aanraking kunnen komen met
gevoelige informatie. Dit betekent dat het begeleiden van minderjarigen in ieder geval vraagt om
maatwerk. Daarnaast zijn de volgende voorwaarden van belang:





begeleiden op basis van gelijkwaardigheid;
zorg dragen voor een persoonlijk kennismakingsgesprek;
plannen van tijd voor (dagelijkse) vervolggesprekken;
aanwijzen van vaste aanspreekpunten;
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doelen en taken duidelijk uitleggen;
initiatieven van minderjarigen als uitgangspunt nemen;
niet vanzelfsprekend aannemen dat minderjarigen begrijpen wat er uitgelegd wordt;
flexibel omgaan met het doen en laten van minderjarigen;
oog hebben voor mogelijk traumatische ervaringen;
inschakelen van een kinderpsycholoog indien nodig.

Het gaat erom een balans te vinden tussen 'mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik het wel' en
'als je dit af hebt, hoor je wat je hierna moet doen'. Begeleiding – en ook terugkoppeling (zie
paragraaf 4.2 over werving) – is namelijk een zinvolle investering in het duurzaam ondersteunen van
de politie door minderjarigen.
Politiemedewerkers die minderjarigen begeleiden moeten voldoende tijd en ruimte krijgen voor deze
begeleiding. Begeleiden kan er niet 'even tussen door'. Dit moet ook duidelijk zijn voor collega's.
Politiemedewerkers die minderjarigen begeleiden moeten ook ruimte krijgen om met andere
begeleiders ervaringen uit te wisselen. Tot slot is het verstandig om alleen politiemedewerkers die
'feeling' hebben met minderjarigen een taak tot begeleiding te geven.
Om optimaal gebruik te maken van de wisselwerking tussen minderjarigen, begeleiders en
politieorganisatie is het verstandig om een begeleidingsstructuur tot stand te brengen.
Bij het begeleiden van minderjarigen is maatwerk dus essentieel, maar dit betekent niet dat de
begeleiding ad hoc georganiseerd kan worden: een begeleidingsstructuur waarvan naast betrokken
politiemedewerkers ook een kinderpsycholoog deel uitmaakt is een voorwaarde.
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5 Aandachtspunten
Dit hoofdstuk beschrijft enkele onderwerpen die bijzondere aandacht verdienen bij het inzetten van
minderjarigen door de politie. Deze aandachtspunten hebben vooral betrekking op verschillen tussen
jong en oud, verwachtingenmanagement en cultuurverschillen.

Politieorganisatie

De politiemedewerkers waarmee wij hebben gesproken, omschrijven de politie als een overwegend
traditionele, hiërarchische en bureaucratische organisatie, waarbinnen nieuwe werkwijzen niet
zonder slag of stoot worden omarmd. In het verlengde daarvan zou het huidige personeelsbeleid te
rigide zijn en onvoldoende aansluiten op de ideeën van jongeren over (flexibele)
werkomstandigheden, netwerken, en loopbaanontwikkeling. Om jongeren te werven en voor langere
tijd bij de politie te betrekken, is het dus belangrijk om vooraf verwachtingen over en weer af te
stemmen. Zoals eerder vermeld (zie p. 7) kunnen jongeren de politie adviseren over de werving van
nieuw personeel, over nieuwe skills en vaardigheden, en over nieuwe manieren van werken in een
veranderende wereld.
Tijdens de groepsgesprekken met politiemedewerkers werd ook genoemd dat de politie qua digitale
infrastructuur en technologische middelen niet up-to-date zou zijn. De technologieën die op de
werkvloer worden gebruikt, moeten volgens hen nodig worden aangepast aan wat we in ons
persoonlijke leven gebruiken. Jongeren zijn early adopters en zien up-to-date technologie veelal als
een belangrijke factor bij het kiezen van een werkplek. Het verschil tussen de verwachtingen van
jongeren en de realiteit waarmee ze op de werkvloer worden geconfronteerd, zou dus moeten
worden verkleind.

‘Onder de pet’

Voor jongeren die met internet zijn opgegroeid, is het vanzelfsprekend dat zij laagdrempelig,
anoniem en zonder kosten, toegang hebben tot een grote hoeveelheid uiteenlopende informatie die
afkomstig is uit allerhande bronnen (zie ook bijlage 1). Het gemak waarmee jongeren informatie
verwerven, gebruiken en weer delen, zorgt ervoor dat een gemiddelde jongere andere opvattingen
heeft over het omgaan met informatie dan een gemiddelde politiemedewerker. Gechargeerd:
jongeren willen vooral ‘sharen’, terwijl in de politieorganisatie de nadruk ligt op vertrouwelijkheid en
gevoelige zaken soms zelfs bewust ‘onder de pet’ worden gehouden.

Box 5.1 Illustratief voorbeeld over verschillen in omgang met informatie
In februari 2016 vond in de meldkamer van Rotterdam een hackaton plaats. Jongeren kregen diverse
opdrachten waarmee ze in groepjes aan de slag gingen. Tijdens de dag werd door de jongeren volop gefilmd,
gefotografeerd en gebruik gemaakt van social media. Het verschil tussen de wijze waarop jongeren die
deelnamen aan de hackaton met informatie omgingen en hun begeleiders vanuit de politie is typerend. Na
afloop wilde de politie een vergadering beleggen om te bespreken òf en zo ja hoe de informatie zou kunnen
worden gedeeld. Jongeren daarentegen hadden het beeldmateriaal al gemonteerd tot een flitsend filmpje. Dit
was online gezet, al vele keren bekeken en doorgestuurd aan derden.
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Teenager = Crime Fighter?!

In dit rapport is eerder gesproken over jongeren (lees: minderjarigen) als digital natives. In
tegenstelling tot de generaties voor hen, zijn ze opgegroeid in een tijdperk waarin computers en
smartphones overal aanwezig zijn en waarin ze overal en altijd toegang hebben tot internet. Oudere
generaties gaan er soms vanuit dat jongeren ieder onderdeel van de gedigitaliseerde samenleving
begrijpen en beheersen. Uit verschillende onderzoeken komt echter naar voren dat dit niet juist is.
Zo zijn er jongeren die alleen basisfuncties beheersen, jongeren die vooral gamen, jongeren die
vooral bezig zijn met online sociale contacten en jongeren die zelf content maken en dit met anderen
delen. De ene digital native weet dus bijvoorbeeld veel van games, maar weinig van social media en
andersom. Wanneer er wordt gekeken naar informatievaardigheden – het kunnen zoeken,
selecteren, evalueren en toepassen van informatie – dan blijkt uit onderzoek dat volwassenen hier
beter in zijn dan jongeren. Daarnaast blijkt dat volwassenen zich hierin onderschatten en dat
jongeren zich overschatten.
Jongeren zouden ook kunnen multitasken, dat wil zeggen veel dingen te gelijk kunnen doen. Een
voorbeeld is tegelijkertijd kunnen appen, tv kijken en met iemand een gesprek voeren. Uit onderzoek
blijkt dat dit op een misverstand berust: als taken of activiteiten niets met elkaar te maken hebben,
gaat dit ten nadele van de efficiëntie. Jongeren kunnen wel veel sneller dan volwassenen switchen
tussen verschillende taken, zeker als die met elkaar te maken hebben.
Jongeren leren ook op een andere manier dan eerdere generaties: via uitproberen ofwel 'trial and
error'. Als het bijvoorbeeld gaat om leren hoe een nieuwe smartphone werkt, blijkt dit ook efficiënter
dan het lezen van de handleiding. En als 'trial and error' niet het gewenste resultaat geeft, dan zijn er
altijd anderen online aan wie je je probleem kunt voorleggen (#durftevragen). Dit wordt ook wel
'netwerkleren' genoemd.
Tot slot nog een opmerking over jongeren en hun ontwikkeling. Vaak wordt gesteld dat bepaalde
hersengebieden van jongeren nog niet volgroeid zijn. Uit onderzoek komt naar voren dat dit niet juist
is: alleen de communicatie tussen de verschillende hersengebieden is nog in ontwikkeling, anders
gezegd: verloopt nog niet optimaal. De meeste probleemoplossingsfuncties ontwikkelen zich tussen
het vierde en twaalfde levensjaar. Complexe manipulatietechnieken – bijvoorbeeld het
schematiseren van fasen of probleemonderdelen – verlopen goed rond het 15e – 16e levensjaar. Het
aflezen van emoties gaat pas goed rond het 18e levensjaar. Planning en flexibiliteit ontwikkelen zich
tot in de late adolescentie. Langetermijngerichtheid – bijvoorbeeld het afwegen van risico's – treedt
pas op tussen het 20e en 25e levensjaar. De hele frontale cortex is uitontwikkeld rond het 25e
levensjaar. Omdat het brein van jongeren nog in ontwikkeling is – en zij nog niet redeneren vanuit
vaststaande denkkaders – zijn zij creatiever dan volwassenen en kunnen zij door oefening al jong
uitblinken op een bepaald gebied, bijvoorbeeld ICT.
Naast dat niet alle jongeren even digitaal vaardig zijn, verschillen zij in bepaalde opzichten ook van
volwassenen: ze leren anders, kunnen snel switchen, zijn creatiever en zij kunnen door oefening een
bepaald talent optimaal ontwikkelen. Tegelijkertijd kunnen volwassenen beter omgaan met
informatie, zijn zij emotioneel evenwichtiger en overzien zij langetermijnconsequenties beter. Een
dialoog tussen volwassen politiemedewerkers en jongeren met belangstelling voor ICT en politiewerk
zou kunnen leiden tot onverwachte creatieve oplossingen.
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Risico van contra-observatie

Doordat de politie de hulp van vrijwilligers inroept en deze ‘in de in de keuken laat kijken’, geldt het
risico van contra-observatie5. Het delen van informatie en het gericht vragen van ondersteuning aan
derden kan nieuwe kennis opleveren en wellicht ook capaciteitswinst, maar de politie stelt zich
hiermee ook kwetsbaar op: informatie kan mogelijk worden misbruikt en onderzoeken zouden
kunnen worden gefrustreerd. Vrijwilligers krijgen nadere informatie over het politiewerk (lopende
onderzoeken, strategieën en middelen), maar ook over de bij een casus betrokken politiemensen
(naam, adres, uiterlijk). Daarnaast kunnen berichten worden onderschept (telefoon, mail) en kan
toegang worden verkregen tot databestanden van de politie. Het risico van contra-observatie geldt
op de eerste plaats bij zogenaamde buddy-projecten, waar (minderjarige) vrijwilligers meelopen met
een politiemedewerker. Maar ook het beschikbaar stellen van casuïstiek in een online community –
zonder verificatie van de betreffende deelnemers – kan problemen opleveren: mensen die direct of
indirect bij de uitvoering van een misdrijf zijn betrokken, krijgen informatie die de pakkans mogelijk
verkleint. Om afbreukrisico’s te voorkomen is het dus belangrijk om steeds een afweging te maken of
informatie met derden kan worden gedeeld en zo ja, onder welke condities. Tegelijkertijd is er tijdens
een focusgroep opgemerkt dat het meelezen door criminelen ook nuttig kan zijn in
opsporingsonderzoek: de door hen achtergelaten digitale sporen als IP-adressen, berichten of ‘tags’
kunnen relevante leads voor de opsporing zijn.

Kosten-batenanalyse

Tot slot is als mogelijk bezwaar aangedragen dat het veel capaciteit kost om de door minderjarigen
aangedragen informatie te filteren en op waarde te schatten. Politiecapaciteit is schaars, dus er moet
worden afgewogen of de baten van de inzet van minderjarigen opwegen tegen de kosten. Bij
structurele inzet van minderjarigen en dus structurele input, moet de back office ook op duurzame
wijze worden georganiseerd. Er kunnen dan bijvoorbeeld politiemedewerkers fulltime worden
aangesteld die de samenwerking met de minderjarigen coördineren.
Kortom, als aan minderjarigen wordt gevraagd om een actieve bijdrage te leveren aan het veiliger
maken van internet en het tegengaan van cybercrime, is het belangrijk om ook na te denken over de
follow-up van al hun (digitale) meldingen en aangiftes. Hoewel de politie is gebaat bij het versterken
van haar informatiepositie, moet worden voorkomen dat het inzetten van minderjarigen leidt tot een
veelheid aan nieuwe ‘plankzaken’. Het inzetten van minderjarigen levert dus niet per direct ‘winst’
op, maar vraagt ook om een investering. Zo moet worden geïnvesteerd in onder andere voorlichting,
begeleiding en verwachtingenmanagement over het geven van een zinvol vervolg aan de door
minderjarigen ingebrachte input.

5

Contra-observatie wordt in de thesaurus van de politieacademie aangeduid als: ‘activiteiten door criminele
groepen die gericht zijn op het ontdekken, controleren, misleiden of anderszins tegengaan van observatie door
politie en justitie’.
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6 Ervaringen in binnen- en buitenland
In dit hoofdstuk beschrijven we kort een aantal initiatieven in binnen- en buitenland waarbij
jongeren worden ingezet om te assisteren bij of te adviseren over (digitale) veiligheidsvraagtukken.
De informatie in dit hoofdstuk is gebaseerd op deskresearch en op aanvullende gesprekken,
telefonisch of per mail, met projectleiders en andere betrokkenen bij een project (zie bijlage 2: het
verzoek tot informatie).

6.1

Inzet van jongeren in Nederland

Digiraad

Digivaardig & Digiveilig is een publiek-privaatprogramma (overheid, bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties) om adequaat te kunnen omgaan met alle uitdagingen van een
digitaliserende samenleving. Veilig internet voor kinderen is een van de focusgebieden binnen de
programmalijn Digiveilig. Om ook jongeren een stem te geven in het discours over een veilig internet
is in 2006 de Digiraad opgericht. De raad maakt als youth panel ook onderdeel uit van het Safer
Internet Programme van de Europese Commissie die voorschrijft dat iedere lidstaat een
jongerenraad dient te hebben die adviseert op het gebied van veilig internet.
De Digiraad bestaat uit scholieren en studenten in de leeftijd van 12 tot 21 jaar. De Digiraad geeft
vanuit eigen ervaringen input over ontwikkelingen en trends op digitaal gebied en brengt advies uit
over het veiliger maken van internet voor jongeren. De leden van de raad discussieerden de
afgelopen jaren mee tijdens bijeenkomsten in binnen- en buitenland, maakten TV-rapportages,
gingen op bezoek bij ministers en kamerleden en gaven advies aan diverse bedrijven en instanties.
Een concreet resultaat van de Digiraad is de ontwikkeling van Meldknop.nl. Dit is een in 2012
geïntroduceerde website die ondersteuning biedt aan jongeren die vervelende dingen op internet
hebben meegemaakt.
Inzet vloggers bij vraaghetdepolitie.nl

In 2011 heeft de politie een jongerensite over veiligheid gelanceerd: www.vraaghetdepolitie.nl. Het
doel van de website is tweeledig: veiligheid bespreekbaar maken onder jongeren en als politie
laagdrempelig aanspreekbaar zijn. Jongeren kunnen op de site terecht voor antwoorden op vragen
over (hun) veiligheid. Hiertoe is onder andere een chatfunctie ingesteld. In 2016 is besloten om de
website nog beter onder de aandacht van jongeren te brengen door het inschakelen van bekende
jeugdige YouTube-vloggers6. In 2016 zullen twaalf vlogs worden gemaakt, drie per kwartaal, waarin
elke vlogger op geheel eigen wijze een veiligheidsthema uitlicht.

6

Een vlog – ofwel een video weblog – is een online videodagboek van een jongere (de vlogger). De vlogs
worden op YouTube geplaatst, zodat iedereen die dat wil kan meekijken naar de dagelijkse beslommeringen
van een vlogger. Bekende vloggers zijn Enzo Knol, Beautygloss en Dylan Heagens. Deze vloggers zijn zeer
populair onder jongeren en zij hebben meer dan 300.000 abonnees.
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Vlogs (videoblogs) zijn enorm populair onder jongeren. Vermoedelijk omdat jongeren het prettig
vinden om op een laagdrempelige manier een inkijkje te hebben in het dagelijks leven van
leeftijdsgenoten. Hoe gaan zij met problemen om? Welke kleren dragen ze? Wat vinden ze cool? Hoe
gaan ze om met andere jongeren? In vlogs zetten jongeren zich af tegen hun ouders, zijn ze bezig
met hun uiterlijk of feesten ze met vrienden. Kortom, jongeren herkennen zich in de situaties van de
vloggers en leren op deze manier over normen en waarden. Aangezien jongeren massaal naar vlogs
kijken, is het interessant om populaire vloggers als social influencers in te zetten. Dit gebeurt al veel
in de reclame- en marketingwereld. In 2016 maakt ook de politie voor het eerst gebruik van vloggers
om zo door te dringen tot de doelgroep van tien- tot achttienjarigen. Aan het einde van 2016 kan
worden geëvalueerd of de inzet van vloggers daadwerkelijk een bijdrage heeft geleverd aan het
bespreekbaar maken van onderwerpen als sexting, loverboys of cyberpesten (doelbereik, aantal
hits).

Hackatons

In Nederland zijn twee hackatons georganiseerd waarbij jongeren aan de slag zijn gegaan met
actuele veiligheidsvraagstukken. Beide hackatons waren in samenwerking met de Politie Eenheid
Rotterdam. In deze paragraaf beschrijven we de ervaringen met deze hackatons en de opbrengsten
ervan.
In november 2014 hebben de Politie Eenheid Rotterdam en het ministerie van Veiligheid en Justitie
een 24 uur durende hackathon georganiseerd onder de naam #24HPolJus. De organisatie van de
hackathon is begeleid door Jong & Je Wil Wat, een bureau gespecialiseerd in jongerencommunicatie.
Tijdens een hackathon werken teams aan een aantal duidelijk omschreven cases (zie paragraaf 3. 4).
De aanleiding voor de hackathon was de constatering dat strafrecht voor jongeren te onduidelijk en
te ontoegankelijk is, zowel in algemene zin als voor cybercrime in het bijzonder. Tijdens #24HPolJus
hebben 25 jongeren tussen de 14 en 22 jaar met verschillende achtergronden en expertise gewerkt
aan vijf verschillende vraagstukken in de vorm van cases. Ze werkten hierbij in een ongedwongen
sfeer samen met de politie. Hieronder volgen in het kort de cases met daarbij de hoofdvraag:






Vraaghetdepolitie.nl: Hoe kan de doorontwikkeling van deze website aansluiten bij de
toekomstige ontwikkelingen van het internet en de doelgroep jongeren?
Politie2020: Hoe ziet het werk van de wijkagent er in 2020 uit?
Veilig op het internet: Hoe kan onveiligheid op het internet verminderd worden en hoe kan
voorkomen worden dat jongeren daders of slachtoffers worden?
VOG: Hoe kunnen jongeren bereikt worden met informatie over de VOG, zodat jongeren
betere keuzes kunnen maken?
Jeugdstrafrecht: Hoe kan het ministerie van Veiligheid en Justitie jongeren informeren over
wat strafbaar is en wat niet en de kans verkleinen dat ze daders worden?

Alle ideeën moesten conceptueel en schriftelijk uitgewerkt worden. In het verslag van de hackathon
#24HPolJus staan de opbrengsten beschreven. Voorbeelden zijn het opzetten van een compleet
nieuwe site voor vraaghetdepolitie.nl (nieuwe look & feel) en een app waarmee burgers
gebruiksvriendelijk rechtstreeks informatie aan de wijkagent kunnen geven. In het verslag staan
verder de volgende conclusies:
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een hackathon levert creatieve basisideeën op;
de basisideeën vragen nog wel om een verdere uitwerking (follow-up) waarbij jongeren een
adviserende rol zouden moeten krijgen;
de ideeën van jongeren hebben de volgende kenmerken: digitale informatie staat centraal,
overzichtelijkheid bij gebruik digitale middelen, pakkende namen en prikkelende informatie,
learning by doing (bijvoorbeeld via een quiz), praktische informatie gekoppeld aan relevantie
en interesse jongeren, korte lijntjes vanuit politie met burgers en andersom;
jongeren innoveren anders dan volwassenen/organisaties: veel ideeën spuien, samen
sparren, snel schakelen, snel en met veel energie ideeën uitwerken;
jongeren weten weinig van strafrecht.

De hackaton in 2014 leverde veel positieve energie op. Uit een interview dat wij hadden met een van
de organisatoren, kwam naar voren dat zelfs de meest sceptische politiemedewerker aangenaam
verrast was door de opbrengsten van de hackaton en door de dynamische en onbevangen werkwijze
van de deelnemende jongeren. Het werken ‘from scratch’ in plaats vanuit bestaande denkkaders of
organisatorische randvoorwaarden, leidde tot allerlei nieuwe inzichten.
Box 6.1: Quote van een vijftienjarige deelnemer7
In november heb ik deelgenomen aan #24PolJus, een hackathon op het hoofdbureau van politie in
Rotterdam. We gingen 24 uur lang in vijf teams op basis van vijf cases aan de slag. Mijn team koos
voor de case 'online veiligheid'. In 24 uur hebben we een concept uitgewerkt voor een applicatie die
jongeren op een leuke manier informeert over veiligheid op het internet. Omdat tijdens de hackathon
weinig tijd was voor slaap werden regelmatig power-talks gegeven om ons wakker te houden.
Daarnaast was genoeg cafeïne beschikbaar.

In februari 2016 organiseerde de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Politie Eenheid Rotterdam
in samenwerking met bureau Jong & Je Wil Wat nogmaals een hackathon, met de titel:
#24Hmeldkamer. Samen met medewerkers van de meldkamer werkten 25 jongeren aan vijf
problemen/cases. Doel was het 'future proof' maken van de meldkamer. De hackathon bestond uit
vijf fasen: inzichten verzamelen, conceptontwikkeling, concepten uitwerken, feedback, idee
versterken. Hieronder volgen in het kort de cases met daarbij de hoofdvraag/opdracht:





7

Slimmer melden: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat melden in de toekomst ook op andere
manieren mogelijk is dan alleen telefonisch?
Wanneer doe je wat: Bedenk een campagne waarmee de meldkamer Rotterdam en de
Veiligheidsregio Rotterdam jongeren kunnen informeren over wat ze zelf kunnen doen en
wanneer je 112 of 0900 belt;
Band met burger: Hoe kunnen de meldkamer en de Real Time Intelligence Centra
omstanders inzetten bij het verstrekken van informatie en het verlenen van hulp in het
tijdsbestek van 1 uur na de melding?

Bron: http://www.lccourant.nl/nieuws/1/na-hackathon-van-24-uur-op-de-foto-met-opstelten/146
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Omgaan met verandering: Bedenk een concept hoe de Meldkamer als organisatie
futureproof kan worden en zodat de mensen hierin mee gaan.
Big data: Hoe kunnen we een overzicht creëren van informatie uit systemen van de
meldkamer en openbare bronnen, zodat de centralist overzicht heeft bij een melding?

Van tevoren is een lijst opgesteld van de skills/vaardigheden die nodig waren om met de cases aan
de slag te gaan: trendwatching, conceptontwikkeling, productontwikkeling, communicatie,
programmeren, kennis van veiligheid, film/fotografie, game design, presenteren/pitchen, grafisch
design en web design. De deelnemende jongeren beschikten over een of meer skills en in de teams
die aan de slag gingen met een bepaalde casus waren jongeren met de relevante skills
vertegenwoordigd.
Omdat de hackathon #24Hmeldkamer kort geleden plaatsvond, is er nog geen verslag beschikbaar
met de opbrengsten en conclusies. We hebben wel een interview gehad met de organisatoren (een
representant vanuit Politie Rotterdam en een vertegenwoordiger van het communicatiebureau Jong
en Je Wil Wat). Hieruit komt naar voren dat ook deze hackaton een succes was: de vijf opdrachten
zijn door de deelnemers op een creatieve manier uitgewerkt en het vermoeden bestaat dat de
conceptproducten die de hackaton heeft opgeleverd, zullen bijdragen aan een verbetering van de
bereikbaarheid van de meldkamer en aan de kwaliteit van de dienstverlening. Ook hier was
overigens weer sprake van enige koudwatervrees onder enkele medewerkers van de meldkamer.
Volgens de organisatoren is de aanvankelijke scepsis echter omgeslagen in enthousiasme, toen
duidelijk werd hoe voortvarend de jongeren hun opdracht aanpakten.

Responsible Disclosure

Hacken, ofwel computervredebreuk, is het opzettelijk en wederrechtelijk binnendringen in een
geautomatiseerd werk. Hacken is in Nederland (art. 138ab Sr) strafbaar gesteld. Toch zijn hackers
niet per definitie uit op financieel gewin of het toebrengen van schade aan computers en/of
informatienetwerken. Er zijn ook hackers – de zogenaamde white hats – die vooral worden gedreven
door nieuwsgierigheid. Alweer dertig jaar geleden publiceerde een jeugdige hacker onder zijn
bijnaam ‘The Mentor’ een manifest waarin hij nieuwsgierigheid als de belangrijkste drijfveer van
hackers noemt (zie box 6.2). De betreffende hacker schreef het manifest direct na zijn arrestatie voor
het binnendringen in het computernetwerk van zijn middelbare school.

Box 6.2: Citaat uit The Conscience of a Hacker (1986) door The Mentor (pseudoniem)
Another one got caught today; it's all over the papers. ‘Teenager Arrested in Computer Crime Scandal’, ‘Hacker
Arrested after Bank Tampering’. Damn kids. They're all alike. But did you, in your three-piece psychology and
1950's techno brain, ever take a look behind the eyes of the hacker? Did you ever wonder what made him tick,
what forces shaped him, what may have moulded him? I am a hacker, enter my world. Mine is a world that
begins with school. I'm smarter than most of the other kids, this crap they teach us bores me. Damn
underachiever. They're all alike.
I made a discovery today. I found a computer. Wait a second, this is cool. It does what I want it to. If it makes a
mistake, it's because I screwed it up. Not because it doesn't like me, or feels threatened by me, or thinks I'm a
smart ass, or doesn't like teaching and shouldn't be here.
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And then it happened, a door opened to a world, rushing through the phone line like heroin through an addict's
veins, an electronic pulse is sent out, a refuge from the day-to-day incompetencies is sought, a board is found.
This is it... this is where I belong. I know everyone here. Even if I've never met them, never talked to them, may
never hear from them again. I know you all. […]
This is our world now... the world of the electron and the switch, the beauty of the baud. We make use of a
service already existing without paying for what could be dirt-cheap if it wasn't run by profiteering gluttons, and
you call us criminals. We explore... and you call us criminals. We seek after knowledge... and you call us
criminals. We exist without skin colour, without nationality, without religious bias... and you call us criminals.
You build atomic bombs, you wage wars, you murder, cheat, and lie to us and try to make us believe it's for our
own good, yet we're the criminals.
Yes, I am a criminal. My crime is that of curiosity. My crime is that of judging people by what they say and think,
not what they look like. My crime is that of outsmarting you, something that you will never forgive me for. I am
a hacker, and this is my manifesto. You may stop this individual, but you can't stop us all. After all, we're all
alike.
+++ The Mentor +++

Jeugdige hackers, zoals in bovengenoemd voorbeeld, kunnen dus op onbegrip stuiten en zelfs
worden gestraft. Responsible Disclosure stimuleert hackers om hun computervaardigheden op een
positieve manier te gebruiken, in plaats van ze te straffen. Responsible Disclosure is een initiatief om
het vertrouwen tussen overheden, organisaties, scholen en bedrijven enerzijds en goedwillende
hackers anderzijds te bevorderen. Het werkt als volgt: een organisatie publiceert een helder beleid
over wat hackers kunnen verwachten als ze een beveiligingsprobleem in het informatiesysteem of
product van die organisatie melden. In dit beleid geeft de organisatie aan hoe gereageerd wordt op
de melding, hoe deze afgehandeld wordt en hoe snel het beveiligingsprobleem verholpen wordt.
Daarnaast laat de organisatie duidelijk weten hoe hackers het probleem kunnen melden. Zo wordt
vaak gevraagd om meldingen van kwetsbaarheden alleen via een versleutelde verbinding aan te
leveren. De goedwillende hacker kan zo een organisatie helpen haar beveiliging te verbeteren zonder
zelf het risico te lopen dat deze organisatie juridische stappen zal nemen.
Responsible Disclosure komt steeds meer in zwang. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)
publiceerde in 2013 een leidraad voor overheidsinstanties die door steeds meer gemeenten
geïmplementeerd wordt.8 Er zijn al gemeentes die van hackers nuttige tips hebben gekregen over de
informatiebeveiliging. Ook steeds meer bedrijven zien de toegevoegde waarde van een Responsible
Disclosure beleid en gaan over tot invoering.
In 2015 heeft Deloitte Nederland een ‘HackLab High School’ ontwikkeld, specifiek voor jeugdige
hackers (12-16 jaar). Door binnen het voortgezet onderwijs een Responsible Disclosure beleid te
voeren, kunnen onderwijsinstellingen de dreiging van hackende leerlingen omzetten in een aanwinst
voor hun informatiebeveiliging. Leerlingen worden gestimuleerd om spelenderwijs hun digitale
vaardigheden te ontwikkelen, zonder dat ze hiervoor bestraft worden. Tegelijkertijd is er aandacht
voor privacy en het verantwoord leren omgaan met gevoelige informatie. Het is wel belangrijk om
heldere afspraken met leerlingen te maken. Zo mag het zoeken naar lekken geen onnodige schade
8

Zie: www.ncsc.nl/actueel/nieuwsberichten/leidraad-responsible-disclosure.html
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aan informatiesystemen toebrengen, mag gevonden informatie niet met anderen worden gedeeld en
moeten gevonden kwetsbaarheden direct worden gemeld, zonder deze eerst te misbruiken. Om het
‘gratis’ melden van lekken in informatiesystemen te bevorderen, kan het verstandig zijn om een
beloning aan te bieden. Een door een blogger aangedragen voorbeeld van een ludiek cadeau is een
T-shirt met de tekst ‘I hacked [bedrijf of school x] and all I got is this lousy T-shirt!’. Naast een
materiële beloning kan publieke waardering eveneens waardevol zijn. Als een (jeugdige) hacker dit
zelf wil, kan hij/zij in alle publicaties over het lek een eervolle vermelding krijgen. Het is overigens
onduidelijk hoeveel Nederlandse scholen al een Responsible Disclosure beleid hebben
geïmplementeerd. Ook is er nog geen evaluatie geweest van het fenomeen de ‘HackLab High School’.
Politie Nederland heeft (nog) geen Responsible Disclosure beleid. Met uitzondering van de eerder
genoemde hackatons, is aan jeugdige hackers nog nooit gevraagd om op een verantwoorde wijze
kwetsbaarheden in politiesystemen te melden. De opgedane ervaringen met Responsible Disclosure
op middelbare scholen kunnen als basis worden gebruikt om een vergelijkbaar beleid voor de politie
op te zetten. Het is ook mogelijk om ethisch hacken als alternatieve strafafdoening te introduceren.

6.2

Inzet van jongeren in het buitenland

Voor deze verkennende studie is ook gekeken of er in het buitenland al ervaringen zijn opgedaan met
het inzetten van minderjarigen door de politie op het gebied van internetveiligheid. Dit bleek niet het
geval te zijn: we hebben zelfs geen enkel voorbeeld gevonden. We hebben wel enkele projecten
gevonden waar minderjarigen worden ingezet als klankbordgroep om (met volwassenen) mee te
denken over digitalisering en uitdagingen in de nabije toekomst – dit soort projecten zijn
vergelijkbaar met de in paragraaf 6.1 beschreven Digiraad in Nederland. Deze projecten zijn meestal
geïnitieerd en bekostigd vanuit de landelijke overheid en/of de Europese Commissie en ze zijn vaak
van tijdelijke duur. Deze projecten zijn dus niet specifiek gericht op politiewerk, hoewel meestal wel
wordt nagedacht over online veiligheid. Soms ligt het accent op het voorlichten van volwassenen,
bijvoorbeeld over online trends. Soms ligt het accent op het voorlichten van leeftijdsgenoten (peerto-peer coaching). Jongeren worden in het laatste geval getraind om andere jongeren voor te lichten
over internetveiligheid en hen te laten nadenken over hun eigen gedrag op internet. Van dit type
projecten geven we in deze paragraaf twee voorbeelden: Lila Kommisionen (Zweden) en Make IT
Safe (Duitsland, België, Oostenrijk, Engeland en Nederland).

Lila Kommissionen (Zweden)

De Zweedse overheid wil haar positie als leidend ICT-land behouden (zie: Digital Agenda Sweden,
2011) en heeft daarom een digitaliseringswerkgroep opgericht om beter te kunnen anticiperen op
toekomstige ICT-ontwikkelingen. Deze werkgroep bestaat voornamelijk uit wetenschappers op het
gebied van informatica en informatierecht. Ter aanvulling op deze werkgroep is in 2013 de ‘Lilla
Kommissionen’ (in het Nederlands: de kleine commissie) opgericht. Deze commissie bestaat uit
geselecteerde whizzkids die fungeren als klankbordgroep voor de eerder genoemde werkgroep en
die de Zweedse overheid adviseren over (toekomstige) digitaliseringsvraagstukken. De Lila
Kommissionen komt met enige regelmaat bijeen en heeft al enkele concrete adviezen uitgebracht
over benodigde digitale vaardigheden in de 21e eeuw. Enkele adviezen zijn opgevolgd en deze
hebben onder andere geleid tot meer aandacht in het onderwijs voor digitale geletterdheid. De Lila
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Kommissionen werkt weliswaar niet specifiek ten dienste van de politie, maar de inbreng van deze
jongeren wordt positief gewaardeerd en heeft al tot enkele beleidsmaatregelen geleid.

Make IT Safe (Duitsland, België, Oostenrijk, Engeland en Nederland)

In 2013 is ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual
Purposes) een tweejarig project gestart, getiteld ‘Make IT Safe’, waarin minderjarigen worden
getraind om leeftijdsgenoten te kunnen voorlichten over online veiligheidsrisico’s. Het project Make
IT Safe is dus gericht op peer-to-peer educatie over internetveiligheid. Dit heeft als doel om jongeren
te laten nadenken over hun eigen gedrag op internet en daarmee te voorkomen dat ze slachtoffer
worden van online misstanden of weten waar ze hulp kunnen zoeken wanneer dit wel het geval is.
Het project Make IT Safe is uitgevoerd in vijf landen (Duitsland, België, Oostenrijk, Engeland en
Nederland) en werd gefinancierd door het DAPHNE-programma van de Europese Unie.
Peer-to-peer educatie - leren door en voor jongeren - blijkt in de praktijk een succesvol concept.
Jongeren zijn eerder geneigd kennis of advies te aanvaarden van een groeps- of leeftijdgenoot. Bij
peer learningprojecten draait het hoofdzakelijk om het leerproces en de uitwisseling van ideeën. De
methode is daarom erg geschikt voor internetgerelateerde problemen: jongeren praten hier met
elkaar veel makkelijker over en jongeren maken veelal ook op een andere manier gebruik van
internet en social media dan volwassenen.
In Nederland zijn in het kader van Make IT Safe 68 minderjarigen opgeleid tot voorlichter. Zij hebben
gedurende twee jaar bijna duizend jongeren bereikt met voorlichting op scholen over onder andere
online pesten, sexting, webcammisbruik en grooming. Daarnaast zijn er in co-creatie met jongeren
flyers ontwikkeld om ook ouders te informeren over online risico’s. Deze flyers zijn in vijftien talen
vertaald.

Op de tweede plaats hebben we een aantal projecten gevonden waar minderjarigen na een intake
een tijdelijk dienstverband of contract bij de politie krijgen aangeboden. Na indiensttreding krijgen
de minderjarigen meestal eerst een training of kortdurende opleiding, waarna ze onder begeleiding
van ervaren (volwassen) politiemedewerkers allerhande politiewerkzaamheden uitvoeren. Opvallend
is dat al deze activiteiten vrijwel uitsluitend te maken hebben met offline (on)veiligheid. We hebben
geen enkel voorbeeld gevonden, waar jongeren specifiek worden geraadpleegd over vraagstukken
die samenhangen met digitalisering en/of cybercrime. De coördinatoren van de projecten waarmee
we (telefonisch en/of per mail) contact hebben gehad, waren overigens allemaal zeer geïnteresseerd
in de resultaten en vervolgstappen van deze verkennende studie. Allen zien mogelijkheden om
jongeren ook op digitaal gebied in te zetten en zij willen graag geïnformeerd worden over
(toekomstige) ervaringen hiermee in Nederland. Buitenlandse projecten die we in deze paragraaf
kort toelichten zijn: Youth in Policing Initiative (Canada), Youth and Police Initiative (Verenigde
Staten) en het Volunteer Cadets Project (Engeland).
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Youth in Policing Initiative – YIPI (Canada)

In 2005 vonden in Toronto meerdere geweldsincidenten plaats waarbij 27 mensen werden gedood
(‘Toronto’s Summer of Gun’). Deze incidenten vormden de aanleiding tot het YIPI-project: het actief
betrekken van risicojongeren bij politiewerk. Jongeren krijgen de mogelijkheid om te solliciteren voor
een baan bij de politie. Dit is voor acht weken, gedurende de zomervakantie. Jongeren krijgen in deze
periode eerst een trainingsweek, met onder andere een EHBO-cursus en een cursus sociale hygiëne,
en worden aansluitend actief betrokken bij allerlei politieactiviteiten. Doel is om de band tussen
politie en jongeren te verbeteren, jongeren werkervaring te laten opdoen, van elkaar te leren en
wederzijds respect te vergroten. YIPI is geïnitieerd door het ministerie van Children and Youth, de
politieraad van Toronto en de politie zelf, aanvankelijk als een driejarig project. Tijdens het eerste
jaar van YIPI in 2006 namen 150 jongeren deel aan het project. De bevindingen van zowel de
jongeren als de politiemedewerkers waren toen zo positief dat is besloten om het project te
continueren. Vanaf 2012 kunnen jongeren ook deelnemen aan een ‘after school program’: dit
programma is qua tijd meer gespreid, maar komt inhoudelijk overeen met het zomerprogramma. In
navolging op het YIPI-project in Toronto zijn er gelijksoortige initiatieven over heel Canada gestart,
zoals in Ottawa, Halton en Cobourg. Landelijk gezien heeft YIPI op dit moment zo’n 500
minderjarigen voor het parttime programma en zo’n 1300 voor het zomerprogramma. In een enkel
geval is een deelnemer aan YIPI doorgestroomd naar een reguliere baan bij de politie.
YIPI laat alleen jongeren toe in de leeftijd tussen de 15 en 18 jaar, zonder criminele achtergrond, die
op een school staan ingeschreven en onderwijs volgen, Canadees staatsburger zijn en die legaal
mogen werken. De politie werft jongeren door scholen, verenigingen en buurthuizen te bezoeken.
Hier geven ze informatie over het programma. Bij interesse start een sollicitatieprocedure. Jongeren
kunnen zich online aanmelden door een aantal vragen te beantwoorden en hun CV te uploaden. Als
een jongere voldoet aan de toelatingscriteria wordt hij of zij uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
Uiteindelijk wordt een contract tussen de minderjarige en de politie afgesloten. YIPI vraagt ouderlijke
toestemming voor deelname aan de diverse activiteiten via een formulier dat door
ouders/verzorgers moet worden ondertekend. In het formulier is ook een aansprakelijkheidsclausule
opgenomen.
De ervaringen met YIPI zijn overwegend positief. Uit het evaluatierapport (2011) komt naar voren dat
de doelen grotendeels zijn behaald. Het volgende citaat, tot slot, is illustratief voor het succes van
YIPI: “The program facilitates positive personal relationships between the youth and members of the
Toronto Police Service. For a program which was initially met with a great deal of resistance from
certain segments of the Police Service and the public, this is a remarkable achievement. In my opinion,
any opportunity you have to allow youth and police to work alongside each other, it is mutually
beneficial. The youth are a great asset to have in terms of their work ethic and enthusiasm. They are a
great tool to conduct outreach to other youth.” (Richard Araujo, Coordinator YIPI at Toronto Police
Service).
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Youth and Police Initiative - YPI (Verenigde Staten)

Een soortgelijk project als het Canadese YIPI-project is ook in de Verenigde Staten uitgevoerd, onder
de titel: Youth and Police Initiative (YPI). YPI is in 2004 gestart naar aanleiding van een substantiële
stijging van het aantal geweldsincidenten met jeugdige daders en met jeugdige slachtoffers. Het ging
daarbij vooral om wapengeweld (shootings) op scholen en in bepaalde buurten. Het YPI-project wil
door het tijdelijk in dienst nemen van jongeren, zogenaamde high-risk youth, het contact tussen
politiemensen en jongeren verbeteren, het wederzijds vertrouwen herstellen en jongeren te leren
omgaan met dagelijkse conflicten. Uiteindelijk doel is het veiliger maken van de leefomgeving van
jongeren en het terugdringen van (jeugd)criminaliteit.
Jongeren die deelnemen aan YPI krijgen een intake en vervolgens wordt een contract afgesloten voor
hun werkzaamheden, waarin ook een clausule is opgenomen over vertrouwelijke omgang met
gegevens en aansprakelijkheid. Het ‘werken’ voor de politie heeft vooral een educatief karakter:
jongeren leren om samen te werken, krijgen trainingen, leren sociale vaardigheden en beter om te
gaan met agressie. Door gezamenlijk te werken en activiteiten te ondernemen stijgt het wederzijds
respect. Volgens het North American Family Institute – de initiatiefnemer van YPI – is het project
succesvol. Het project is gestart in Baltimore en daarna volgden ook andere grote steden als Boston
en NewYork. Het is lastig om vast te stellen of YPI daadwerkelijk een effect heeft op het verminderen
van criminaliteit, maar jongeren die aan het project hebben deelgenomen, alsook hun begeleiders
vanuit de politie zijn positief over hun ervaringen en vinden dat ze veel van elkaar hebben geleerd.

Volunteer Cadets Project – VPC (Engeland)

Het Volunteer Police Cadets (VPC) project is in 1988 begonnen in Londen. Inmiddels is het project
geïntroduceerd in bijna alle grote steden in Groot-Brittannië en zijn er meer dan 8000
vrijwilligers/cadetten actief. Jongeren in de leeftijd van 13-18 jaar kunnen cadet worden. Jongeren
die cadet willen worden kunnen zich aanmelden en na kennismaking, intake en toestemming van
ouders kunnen zij toetreden. Er wordt dan geen contract getekend, maar deelname aan VPC is te
omschrijven als het lidmaatschap van een club.
Van cadetten wordt verwacht dat zij minimaal 3 uur per maand vrijwilligerswerk doen, bijvoorbeeld
misdaadpreventie, ondersteunen van sociale activiteiten in de eigen buurt of toezicht houden bij
evenementen. Tijdens het vrijwilligerswerk dragen de cadetten een duidelijk herkenbaar uniform. De
cadetten komen daarnaast één keer per week bijeen en dan krijgen zij les over veiligheid,
politieprocedures, sociaal gedrag, wetgeving, EHBO. Ook is er veel aandacht voor teambuilding.
Cadetten worden in de gelegenheid gesteld om hun communicatieve, leidinggevende en
presentatievaardigheden te ontwikkelen. Ook kunnen zij meedingen naar de Duke of Edinburgh
Award, een gerenommeerde prijs voor onder andere vrijwilligerswerk, en een vrijwilligerscertificaat
behalen dat hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot.
De doelstellingen van VPC zijn: promoten van de band tussen politie en jongeren, aanmoedigen van
goed burgerschap, ondersteunen van politie, inspireren tot participatie aan de eigen gemeenschap.
Het succes van VPC is gebaseerd op onderzoek naar het werken met jonge mensen met zeer
verschillende achtergronden, inclusief risicojongeren. Belangrijk zijn het responsiviteitsprincipe – de
motiverende werking van het matchen van jongeren met professionals – en pro sociaal modelleren –
het voordoen en belonen van sociaal gedrag door rolmodellen.
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Uit een evaluatierapport van 2015 kwam naar voren dat jongeren uitermate positief zijn over hun
relatie met de politie na deelname aan het VPC project. Een andere bevinding uit het rapport was dat
het VPC project te veel afhankelijk is van het initiatief van een beperkt aantal politiemedewerkers.
Navolging van voorbeelden van 'good practice' is essentieel om de handelsbekwaamheid en het
zelfvertrouwen van politiemedewerkers die werken met jongeren te verbeteren.

Tot slot hebben we enkele plannen en visiedocumenten gevonden, die met het oog op de
digitaliserende samenleving een aanzet geven tot reorganisatie binnen de politieorganisatie en die
pleiten voor de inzet van (minderjarige) vrijwilligers bij de aanpak van cybercrime. Geen van deze
plannen is vooralsnog van de grond gekomen. Het laat in elk geval wel zien dat de uitdagingen waar
de Nederlandse politie voor staat ook in de ons omringende landen aan de orde zijn.
SMART politie (België)

In België is in 2014 door Politie Gent het visiedocument ‘SMART politie: digitaal in, industrieel uit’
geschreven. Hierin staan ideeën over het ‘smart’ worden van de politie: de politie moet beter
samenwerken, meten, analyseren, rekenschap geven en technologie integreren. In het document
staat dat de politie traditioneel de neiging heeft een afwachtende houding aan te nemen en zich te
verschuilen achter verouderde regels en gewoonten. Digitalisering noopt echter tot innovatie, het
doorbreken van bepaalde denkpatronen en het opzetten van een nieuw wervingsbeleid om ‘de war
for talent’(p.9) te kunnen winnen en meer jongeren binnen te halen. Opgemerkt wordt dat slechts
1,6 procent van alle Belgische rechercheurs jonger is dan 30 jaar. In het verlengde hiervan wordt
geopperd om te zorgen voor jonge instromers met digitale kennis en vaardigheden die op hun beurt
weer kunnen leren van oudere en ervaren rechercheurs.

Vrijwilligers tegen cybercrime (Groot-Brittannië)

In het verlengde van uitgevoerde en nog uit te voeren politiehervormingen, zijn er in GrootBrittannië vergaande plannen om de rol van vrijwilligers bij de uitvoering van politietaken te
versterken èn om de veranderde rol van vrijwilligers in de wet vast te leggen. Vrijwilligers met
relevante kennis en vaardigheden moeten onder meer betrokken worden bij de opsporing van
cybercrime. Zij moeten hiervoor dan ook de benodigde bevoegdheden krijgen. De plannen moeten
bijdragen aan de flexibilisering van en binnen de politieorganisatie. De consultatiefase van de
plannen is inmiddels afgerond.

Kid cops against cybercrime (Groot-Brittannië)

In maart 2016 heeft de president van de Police Superintendents Association van Engeland en Wales
de aanzet gegeven voor een debat over de verlaging van de rekruteringsleeftijd voor
politiemedewerkers naar 16 jaar. Volgens het plan van de president is het aanstellen van
minderjarige agenten noodzakelijk om cybercriminelen één stap voor te blijven. De ontwikkelingen
op ICT-gebied gaan immers zo snel dat iemand van bijvoorbeeld twintig jaar al een achterblijver kan
zijn. Zestienjarigen die beschikken over ICT-vaardigheden zouden als leerling-agent een
dienstverband kunnen aangaan. In Groot-Brittannië kunnen jongeren nu pas vanaf 18 jaar bij de
politie gaan werken. Een flexibel aannamebeleid is nodig om cybercriminelen aan te kunnen pakken.
Een nevendoel is het tegengaan van de vergrijzing bij de politie.
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7 Conclusies
In dit afsluitende hoofdstuk geven we een overzicht van de voornaamste conclusies. Tevens geven
we een advies over een op te zetten pilot.

Inzet op basis van vrijwilligheid

Arbeidsrechtelijk is het mogelijk om 15-17 jarigen een (tijdelijk) arbeidscontract bij de politie aan te
bieden. Bij een dienstverband aan jongeren vanaf 16 jaar gelden minder eisen en beperkingen.
Tijdens deze studie werd echter duidelijk dat het in dienst nemen van minderjarigen bij de politie
niet de voorkeur geniet. Dit heeft te veel haken en ogen, vooral op organisatorisch gebied. Beter is
om gebruik te maken van intrinsiek gemotiveerde minderjarigen die op vrijwillige basis bij willen
dragen aan politiewerk.

Aandacht voor cultuurverschillen

Bij het inzetten van minderjarigen voor politiewerk, zowel als vrijwilliger als in dienstverband, zal
aandacht besteed moeten worden aan cultuurverschillen. De politieorganisatie is immers vrij
traditioneel, statisch en top-down georganiseerd, terwijl jongeren doorgaans op een andere manier
denken en doen. Jongeren hebben andere opvattingen over het omgaan met informatie dan een
gemiddelde politiemedewerker: jongeren willen vooral delen, terwijl in de politieorganisatie de
nadruk ligt op vertrouwelijkheid.

Verwachtingenmanagement

Politiemedewerkers kunnen de bijdragen van jongeren onderschatten. Vaak is er sprake van
koudwatervrees om jongeren in te zetten voor politiewerk. Jongeren kunnen hun bijdragen
overschatten. Zij denken mogelijk dat er onmiddellijk een baan voor hen in het verschiet ligt. Om
optimaal gebruik te maken van jongeren moeten de verwachtingen van zowel de jongeren als die van
de betrokken politiemedewerkers en de politieorganisatie worden gemanaged.
Begeleiding

Politiemedewerkers die minderjarigen begeleiden moeten voldoende tijd en ruimte krijgen voor
begeleiding. Begeleiden kan er niet 'even tussen door': het creëren van een veilig klimaat kost tijd.
Dit moet ook duidelijk zijn voor collega's. Politiemedewerkers die minderjarigen begeleiden moeten
ook ruimte krijgen om met andere begeleiders ervaringen uit te wisselen. Tot slot is het verstandig
om alleen politiemedewerkers die 'feeling' hebben met minderjarigen een taak tot begeleiding te
geven. Om optimaal gebruik te maken van de wisselwerking tussen minderjarigen, begeleiders en
politieorganisatie is het verstandig om een begeleidingsstructuur tot stand te brengen waar ook een
kinderpsycholoog onderdeel van is.
Follow-up

Als aan jongeren wordt gevraagd om een actieve bijdrage te leveren aan het veiliger maken van
internet en het tegengaan van cybercrime, is het belangrijk om ook na te denken over de follow-up
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van al hun inbreng: ideeën, (digitale) meldingen en aangiftes. Met de ideeën van jongeren moet ook
daadwerkelijk iets gedaan worden, anders is het risico groot dat ze afhaken. Dit doet afbreuk aan het
uitgangspunt van het betrekken van jongeren bij politiewerk. Daarnaast moet worden voorkomen
dat (digitale) meldingen en aangiftes van minderjarigen leiden tot een veelheid aan nieuwe
‘plankzaken’. De capaciteit van de politie is immers beperkt. Het inzetten van minderjarigen levert
dus niet per direct ‘winst’ op, maar vraagt ook om een investering. Zo moet worden geïnvesteerd in
onder andere voorlichting, begeleiding en verwachtingenmanagement over het geven van een zinvol
vervolg aan de door minderjarigen ingebrachte input.

Opbrengst

Op basis van onze inventarisatie van diverse initiatieven in binnen- en buitenland waarbij jongeren
worden ingezet om te assisteren bij politiewerk en/of te adviseren over (digitale)
veiligheidsvraagtukken, kunnen we concluderen dat het inzetten van minderjarigen loont. Vooral
met peer-to-peer coaching zijn positeve resultaten behaald. Ook hebben minderjarigen tijdens onder
andere hackatons vele innovatieve ideeën aangedragen. Doordat jongeren werken ‘from scratch’ in
plaats vanuit bestaande denkkaders of organisatorische randvoorwaarden, leidt dit veelal tot allerlei
nieuwe inzichten.

Nieuw concept

Het concept ‘Teenage Crime Fighters’ is relatief nieuw. Er is weliswaar ervaring opgedaan met het
betrekken van jongeren bij veiligheidsvraagstukken, maar het gaat om kleine, vaak incidentele
projecten die (nog) niet ingebed zijn in de politiestructuur. Het is belangrijk dat het concept ‘Teenage
Crime Fighters’ zorgvuldig en met een duidelijke visie wordt uitgewerkt, waarbij moet worden
gekeken naar de verhouding tussen het te bereiken doel en de hiervoor in te zetten middelen.
Starten met een kleinschalige pilot verdient daarom de voorkeur.

Pilot in een gecontroleerde omgeving

Op basis van de resultaten van deze verkennende studie adviseren wij om een pilotproject op te
zetten waarbij jongeren in een experimenteeromgeving diverse taken uitvoeren. Deze pilot zou dan
kunnen bestaan uit een fysieke èn online community waar jongeren in de leeftijd van 16 tot 18 jaar
basisideeën aandragen voor de aanpak van actuele online veiligheidsvraagstukken (cases) die
worden aangeleverd door de politie. Het gaat om: wat moet je weten, wat kun je doen en hoe kun je
samenwerken. Dit kan bijvoorbeeld tijdens fysieke bijeenkomsten die vijf keer per jaar plaatsvinden
èn in een gesloten forum. Mogelijke cases zijn sexting, identiteitsdiefstal en encryptie. De resultaten
en inzichten van jongeren worden 1) door de politie uitgewerkt en uitgevoerd en 2) gepubliceerd op
het open forum van de community. Doel van het laatste is het stimuleren van peer-to-peer coaching
over internetveiligheid. Na evaluatie van de pilot kan het project eventueel landelijk worden
geïmplementeerd.
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Bijlage 1

‘Wij, kinderen van het Web’

Onderstaand tekstblok is een vertaling van een manifest dat in 2012 is geschreven door Piotr Czerski,
een Poolse blogger. Het geeft een adequaat beeld van de denkbeelden van iedereen die op een
vanzelfsprekende manier met internet is opgegroeid. ‘Wij, kinderen van het web’ duidt de
generatiekloof tussen zij die zijn opgegroeid in een tijd van dataschaarste, en zij die gewend zijn aan
een totale vrijheid van dataverkeer; overal en op elke plek. Het stuk geeft aan welke veranderingen
internet heeft teweeggebracht en wat dit betekent. De volledige Engelse tekst is te vinden op:
http://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/02/we-the-web-kids/253382/.

Wij, kinderen van het web
Door Piotr Czerski (2012). Vertaald door Stijn Meurkens. Engelse titel: We, the web kids.
Er is waarschijnlijk geen ander woord dat zo vaak misbruikt is door de media als ‘generatie’. Ik heb een keer
geprobeerd om de ‘generaties’ te tellen die de afgelopen tien jaar zijn uitgeroepen, sinds de uitvinding van de
‘Generatie Niks’; ik geloof dat het er minimaal twaalf waren. Ze hadden één ding gemeen: ze bestonden alleen
op papier. De realiteit heeft ons nooit voorzien van een tastbare, betekenisvolle, onvergetelijke impuls, een
gezamenlijke ervaring die ons voor altijd zou scheiden van de generaties voor ons. We waren er naar op zoek,
maar in plaats daarvan kwam de verandering ongemerkt, met kabeltelevisie, mobiele telefoons, en vooral: het
Internet. Pas vandaag de dag kunnen we echt begrijpen hoeveel er de afgelopen vijftien jaar veranderd is.
Wij, de kinderen van het netwerk; wij, die zijn opgegroeid met het Internet en op het Internet, zijn een
generatie die op een wat bijzondere manier aan de criteria voor die term voldoet. We hebben geen impuls
vanuit de werkelijkheid meegekregen, maar meer een metamorfose van die werkelijkheid zelf. Wat ons
verbindt is geen gezamenlijke, beperkte culturele context, maar het geloof dat we die context zelf kunnen
definiëren en dat die een gevolg is van vrije keuze.
[…]
1.
Wij zijn opgegroeid met het Internet en op het Internet. Dat is wat ons anders maakt: dat is wat het cruciale, en
vanuit jullie gezichtspunt: verrassende, verschil maakt: wij ‘surfen’ niet, en het Internet is voor ons geen ‘plek’
of ‘virtuele ruimte’. Het Internet is voor ons niet iets dat buiten de werkelijkheid ligt, maar maakt er onderdeel
van uit: een onzichtbare, maar altijd aanwezige laag, verweven met de fysieke omgeving. Wij maken geen
gebruik van het Internet, wij leven op en met het Internet. Als we onze Bildungsroman aan je moesten
voorlezen, zouden we kunnen zeggen dat er een internetaspect was aan elke ervaring die ons gevormd heeft.
We hebben vrienden en vijanden gemaakt online, we hebben onze proefwerken voorbereid online, we hebben
feesten en studiesessies gepland online, we zijn online verliefd geworden en hebben het online ook weer
uitgemaakt. Het Web is voor ons geen technologie die we moesten leren of die we in de vingers hebben
moeten krijgen. Het Web is een proces dat continu plaatsvindt en dat continu, voor onze ogen, verandert; met
ons en door ons. Technologieën verschijnen en verdwijnen vervolgens weer in de periferie, websites worden
gebouwd, bloeien en komen te overlijden, maar het Web gaat door, omdat wij het Web vormen; wij,
communicerend met elkaar op een manier die voor ons heel normaal is, intenser en efficiënter dan ooit
tevoren in de geschiedenis van de mensheid.
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Omdat we opgevoed zijn op het Web, denken we anders. De mogelijkheid om informatie te vinden is voor ons
even primair als de mogelijkheid om een station of postkantoor in een onbekende stad te vinden voor jou is.
Als we iets willen weten - de eerste symptomen van waterpokken, de oorzaken voor het zinken van de
‘Estonia’, of of onze waterrekening verdacht hoog is - nemen we beslissingen met de zekerheid van iemand die
de weg vindt met een TomTom. We weten dat we de informatie die we nodig hebben op veel plekken gaan
vinden, we weten hoe we er moeten komen, we weten hoe we hun geloofwaardigheid moeten beoordelen.
We hebben geleerd te accepteren dat we geen eenduidig antwoord gaan vinden, en uit alle verschillende
resultaten kunnen we de meest waarschijnlijke versie destilleren, door de minst geloofwaardige resultaten te
af te wijzen. We selecteren, we filteren, we onthouden, en we zijn bereid om de verkregen kennis in te
wisselen voor betere, wanneer die voorbij komt.
Voor ons is het Web een soort van gedeeld collectief geheugen. We hoeven geen onnodige details te
onthouden: datums, sommen, formules, clausules, straatnamen, gedetailleerde definities. Voor ons is het
genoeg om een samenvatting te hebben, de kern die nodig is om de informatie te verwerken en verbanden te
leggen met andere kennis. Mochten we de details nodig hebben, dan kunnen we die binnen een paar seconde
opzoeken. Op eenzelfde manier hoeven we ook niet overal experts in te zijn; we weten waar we mensen
kunnen vinden die gespecialiseerd zijn in wat we zelf niet weten, en die we kunnen vertrouwen. Mensen die
hun expertise willen delen, niet om er geld mee te verdienen, maar vanuit een gedeelde overtuiging dat
informatie alleen maar bestaat als het in beweging is, dat het vrij wil zijn, dat we allemaal profiteren van het
uitwisselen ervan. Elke dag: bij het studeren, op het werk, bij het oplossen van alledaagse problemen, als we
onze interesses najagen. We weten hoe we moeten concurreren en we vinden het leuk om dat te doen, maar
onze competitie, ons verlangen om anders te zijn, is gebaseerd op kennis, op de mogelijkheid om informatie te
interpreteren en te verwerken, en niet op de monopolisatie ervan.
2.
Deelnemen aan het culturele leven is ons niet vreemd: de wereldwijde cultuur is de fundamentele bouwsteen
voor onze identiteit, belangrijker voor het definiëren van wie we zijn dan tradities, geschiedkundige verhalen,
sociale status, afkomst, of zelfs de taal die we spreken. Uit de overvloed aan culturele uitingen kiezen we die,
die het beste bij ons passen. We bekijken ze, we werken eraan mee, we recenseren ze, we publiceren onze
recensies op websites die voor dat doel gemaakt zijn, en die ons ook suggesties geven voor andere albums,
films of games die we leuk zouden kunnen vinden. Sommige films, series of video’s kijken we samen met
collega’s of met vrienden vanuit de hele wereld; onze belangstelling voor andere is alleen gedeeld met een
kleine groep mensen die we wellicht nooit de hand zullen schudden. Daarom vinden we dat cultuur
tegelijkertijd globaliseert en individualiseert. Daarom willen we er vrije toegang tot.
Dit betekent niet dat we eisen dat alle kunstuitingen gratis beschikbaar voor ons moeten zijn, hoewel we dat
wat we zelf maken over het algemeen gewoon weggeven. We begrijpen dat creativiteit tijd, geld en moeite
kost, ondanks de stijgende toegankelijkheid van technologieën die film- of geluidskwaliteit die tot dusverre
gereserveerd was voor professionals, voor iedereen beschikbaar maken. We zijn bereid om te betalen, maar de
gigantische bedragen die de distributeurs vragen lijken ons ruim overschat. Waarom zouden we betalen voor
het verspreiden van informatie die ook gemakkelijk en foutloos gekopieerd kan worden, zonder enig
kwaliteitsverlies? Als we alleen de informatie krijgen, willen we ook een prijs die daarmee in verhouding is. We
zijn bereid om meer te betalen, maar dan verwachten we toegevoegde waarde: een interessante verpakking,
een gadget, betere kwaliteit, de mogelijkheid om direct te kunnen kijken zonder eerst op het downloaden van
het bestand te moeten wachten. We zijn in staat om waardering te tonen en we willen de artiest belonen
(sinds geld niet meer bestaat uit bankbiljetten, maar een reeks getallen op een scherm is geworden, is betalen
meer een symbolische vorm van uitwisseling geworden, waar beide partijen beter van zouden moeten
worden), maar de verkoopdoelstellingen van grote bedrijven interesseren ons niet. Het is niet ons probleem
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dat hun markt in de traditionele vorm niet meer bestaat, en dat ze nooit de uitdaging zijn aangegaan om ons te
bereiken met meer dan we al gratis konden krijgen, maar hebben besloten om hun ouderwetse manieren te
verdedigen.
En dan nog iets: we willen niet betalen voor onze herinneringen. De films die ons doen denken aan onze
kindertijd, de muziek die ons tien jaar geleden vergezelde: in het netwerk van het collectieve geheugen zijn dit
slechts herinneringen. Er aan terugdenken, ze uitwisselen en ze bewerken, dat is voor ons net zo normaal als
de herinnering aan ‘Casablanca’ voor jullie is. We vinden de films die we als kind keken online terug, en we
laten ze zien aan onze kinderen, net zoals jullie ons verhalen vertelden over Pinkeltje en Dik Tromp. Kan je je
voorstellen dat iemand je daarvoor zou beschuldigen van het overtreden van de wet? Wij ook niet.
3.
We zijn het gewend dat onze rekeningen automatisch worden betaald, zo lang ons banksaldo dat toestaat; we
weten dat we voor het openen van een bankrekening, of voor het wisselen van telefoonprovider, alleen maar
online een formulier hoeven in te vullen en een contract moeten ondertekenen dat een koerier komt
bezorgen; dat zelfs een reis naar de andere kant van Europa, met een korte citytrip halverwege, in twee uurtjes
geregeld kan worden. Daarom raken we, als gebruikers van de overheid, steeds meer geïrriteerd door zijn
Spartaanse interface. We begrijpen niet waarom meerdere formulieren nodig zijn voor een belastingaangifte,
samen meer dan honderd vragen. We begrijpen niet waarom we ons formeel eerst op ons oude adres moeten
uitschrijven om ons ergens anders in te kunnen schrijven, alsof gemeentes niet met elkaar kunnen
communiceren zonder dat wij daarbij helpen (alsof het nog niet absurd genoeg is dat iemand een permanent
adres zou moeten hebben.)
Er zit geen spoor in ons van de nederige bereidheid die onze ouders bezaten, die ervan overtuigd waren dat
administratieve zaken van het hoogste belang waren, en die het communiceren met de overheid zagen als een
grote verworvenheid. Wij voelen dat respect niet, geworteld door de afstand tussen de eenzame burger en de
majestueuze hoogte waarop de besturende klasse staat, nauwelijks zichtbaar door de wolken. Onze kijk op de
sociale structuur is anders dan die van jullie: de maatschappij is een netwerk, geen hiërarchie. Wij zijn het
gewend om met iedereen een dialoog aan te kunnen gaan, ook een professor of een popster, en we hebben
geen kwalificaties nodig die gerelateerd zijn aan sociale status. Het succes van de interactie hangt er alleen
maar van af of de inhoud van onze boodschap als interessant en een antwoord waard wordt beoordeeld. En als
we, dankzij samenwerking, voortdurende onenigheid of het verdedigen van onze argumenten, vinden dat onze
meningen over een aantal zaken simpelweg beter zijn, waarom zouden we dan geen serieuze dialoog met de
overheid mogen verwachten?
[..].
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Bijlage 2

Brief aan politie

Aan dit project hebben twee student-assistenten meegewerkt. Zij hebben onder begeleiding van
medewerkers van het lectoraat Cybersafety een verkennende studie uitgevoerd naar ‘good practices’
in het buitenland. In onderstaand tekstblok staat de brief die door hen is verstuurd aan een aantal
initiatieven waar de politie gebruik maakt van minderjarigen voor advisering en/of assistentie.

Dear Sir/Madam,
We are students at NHL University of Applied Sciences in Leeuwarden, the Netherlands, and we are doing a
BBA course on Safety and Security Management. At this moment, we are doing an internship at the Cyber
Safety Research Group. Our thesis is about whether youth can be a part of the police force to help the police
fight cybercrime and to help the police force with research on the Internet. For instance, to retrieve stolen
goods at online auction sites, like eBay. This internship is commissioned by the Dutch Police.
After doing some desk research we found a website about your volunteer police cadet project in the United
Kingdom. Because we are doing research into the possibility of the police hiring youth for fighting crimes, we
have a few questions about your project. There are a lot of questions that needs to be answered. If you have
time for this, we would appreciate if you could give a written response to the questions below.











How do you recruit the youths?
o Are there any criteria to select the youth?
o How does this work?
o How do you acquire parental consent?
o Is there a contract between the minors and/or their parents and the police?
o How many youngsters did you effectively recruit?
What are your experiences with working with youths in practice? (f.i. with regard to supervision and
guidance, self-dependency, reliability)
Could you describe the main activities of the recruited youths?
Do you utilize youth within the area of cybercrime? Could you give some examples?
What is the quality of the input they provide?
How useful is the provided information? Could you give us some examples of good practices?
How do you protect/guide the recruited youths when they are (whether or not accidentally)
confronted with classified information?
Is there a possibility to look through some evaluation reports about your project or policy documents?
Could you give the Dutch police some advice when starting up a “Teenage Crime Fighters on the
Internet” project?

We realize that there are a lot of questions to answer. Therefore, we suggest that we can have an interview by
using Skype. We are also willing to interview relevant actors of your project in real time. Naturally, we will
maintain the confidentiality of your information.
Thank you for reading this email and for answering the question.
Yours faithfully,
[..]

45

Bijlage 3

Deelnemers focusgroepen

Naam
Abercrombie, Lisette

Araujo, Ricardo
Hoek van Dijke, Nina
Dijkinga, Sander
Dunnen, Manon den

Geritz, Desiree
Giessen, Wim van de
Groenhagen, Nienke
Grootenboer, Arnoud
Harmelink, Kristian
Heide, Pieter van de
Hendriks, Annya

Klein, Ton

Kreukniet, Jan Paul
Lende, Edmond van der
Linde, Maurits van de
Parks, Alan
Posthumus, Edwin
Thehu, Bas
Veenhuis, Thijs
Vierra, Gavin

Functie (en relatie tot jeugd / digitaal)
Internetrechercheur politie Amsterdam. Mede door haar
achtergrond als medewerker bij Hyves is zij specialiste op het gebied
van jongeren en social media
Coördinator van het project Youth in Policing Initiative, Toronto
Police Service, Canada
Directeur van Jong & Je Wil Wat, communicatieadviesbureau voor
jongeren
Districtsrecherche Groningen/Haren, digitale opsporing
Onderzoekt digitale ontwikkelingen en implicaties daarvan voor
politiewerk. In het verleden betrokken bij het opstellen van beleid
om vrijwilligers met digitale expertise in te zetten bij de politie
Wijkagent. Actief op Twitter, redactielid voor het Facebook account
van team Zeeburg (Amsterdam). Chatter op vraaghetdepolitie.nl
Politie Hoogeveen, DRIO
Operationeel Specialist A, Team Digitale Opsporing, Eenheid Noord
Social media coördinator Rotterdam. Tevens actief in landelijke
projectgroep jeugd en social media
Schoolagent (‘wijkagent’ op middelbare scholen) in Den Haag.
Coördinator van de landelijke chatfunctie op vraaghetdepolitie.nl.
Digitaal specialist, districtsrecherche Friesland
Kinder- en jeugdpsycholoog (NIP), gespecialiseerd in diagnostiek en
behandeling van brede leer- en gedragsproblematiek bij kinderen.
Werkt met EMDR-therapie aan trauma- en angstverwerking.
Psycholoog en gepromoveerd in de onderwijskunde. Werkt als
onderzoeker-adviseur bij Oberon op het gebied van onderwijs en
jeugdzorg en is sinds 2014 tevens lid van de directie.
Extern, helpt de politie bij het vormgeven van challenges voor
jongeren, zoals de Politie app challenge en de Meldkamer challenge
Team Digitale Opsporing, Eenheid Noord
Jeugdagent Assen, gespecialiseerd in social media
Volunteer Police Cadet Coordinator, Northumbria Police, UK
Team Digitale Opsporing, Eenheid Noord
Internetrechercheur politie Amsterdam. Vaak is jeugd betrokken in
de onderzoeken die hij op internet verricht
DRIO, regionale informatie
Projectleider internet TDE Amsterdam
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