‘Kan ik óók op die lijst komen…?’ (5 reacties)
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Deze zomer was hij 40 jaar in dienst bij JenV. In die lange periode
bouwde hij een enorme kennis op, waar het gaat om uiteenlopende
vormen van criminaliteit, hoe je deze kunt voorkomen en hoe je ze
het beste kunt aanpakken. Wat werkt en wat werkt beslist niet?
Deze ‘kennisparels’ is Jaap de Waard nu successievelijk aan het
delen met collega’s van binnen én buiten JenV. De animo is groot.
En dat is goed. Immers: “Hier kunnen we ontzettend veel van leren.”
Het idee om zijn kennis breder te gaan delen, deed de senior
beleidsmedewerker bij de Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding op in de dagelijkse praktijk. “Al jaren word ik
met enige regelmaat benaderd door collega’s of externe partners, met
de vraag: kun je me misschien helpen aan een goed artikel, een samenvattende studie, een evaluatie, van die
of die interventie? Ook neem ik vaak zelf het initiatief, als ik op een interessante studie stuit: dat lijkt me wel
iets voor Jantje of Marietje, die precies met dit onderwerp bezig zijn. Ik heb gemerkt dat, wat ik dan maar
noem, het ‘collectieve geheugen’ binnen JenV niet al te groot is. Soms lijkt het zelfs geheel afwezig. Veel van
de kennis die ik deel, is namelijk niet nieuw. Maar ze is in het verleden nooit goed gedeeld of toegankelijk
gemaakt. En een van mijn stokpaardjes luidt: niet verspreide kennis, is nutteloze kennis.”

Systematischer en grootschaliger
Toen Covid-19 de collega’s van het Bestuursdepartement noopte om thuis te werken, achtte De Waard het
moment rijp om zijn initiatief systematischer en grootschaliger aan te pakken. “Ik had ineens geen reistijd
meer, maar ik blijf een vroege vogel. Om zeven uur ’s ochtends zat ik thuis achter mijn pc al te vissen naar
‘kennisparels’: meta-onderzoeken die een goed, samenvattend beeld geven van een bepaalde vorm van
criminaliteit. Wat weten we daarvan, qua omvang en ernst? Welke maatregelen – preventief en repressief –
zijn er in verschillende landen al genomen om die problematiek aan te pakken? Dan maak je een selectie:
welke van die studies geven voor dit moment de beste, meest actuele kennis rond dat fenomeen en de aanpak
daarvan? Die zet ik bij elkaar in een mailing, schrijf er een inleidend verhaal bij en verstuur het geheel naar de
groep ‘abonnees’: beleidsmedewerkers en professionals in de uitvoering op het terrein van criminaliteit en
rechtshandhaving.”

Website
Inmiddels staat de teller van het abonneebestand op zo’n 1500. “And still counting”, vult De Waard aan.
Omdat hij ook nog steeds regelmatig vragen krijgt over (onderwerpen uit) eerder verstuurde kennisparels,
besloot hij alle – inmiddels ruim 275 – verstuurde parels ook netjes chronologisch te rangschikken op de
website Probleemgericht werken aan High Impact Crime. En daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Wekelijks
worden er zo’n 1000 kennisparels van deze site gedownload. ‘Populaire’ actuele onderwerpen zijn volgens De
Waard de recrutering van jongeren om hand- en spandiensten te verrichten in de georganiseerde criminaliteit
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(“variërend van het uithalen van ladingen cocaïne tot de betrokkenheid bij een liquidatie”), alles op het terrein
van jeugdcriminaliteit in den brede en – ook heel gewild – studies naar de effectiviteit van verschillende
politiestrategieën, zoals ‘hotspot policing’, ‘problem oriented policing’ en ‘community policing’.

Onderwerpen zat
Zelfs na 275 toegankelijk gemaakte kennisparels, zit De Waard voorlopig niet om geschikte onderwerpen
verlegen. De zee waaruit hij zijn parels opvist is immers ruim bemeten. “Dan hebben we het dus over studies
naar maatregelen en interventies gericht op de aanpak van allerlei fenomenen op dat ongelooflijk brede
terrein van criminaliteit en rechtshandhaving. En daarbinnen dan weer de hele range bestrijkend van
preventie, opsporing, vervolging, berechting, afstraffing en nazorg. En dat zowel vanuit de daderkant, als die
van het slachtoffer. Daar kun je wel even mee vooruit. Ik schat dat ik nog materiaal heb liggen voor zeker nog
een jaar lang zo’n drie à vier kennisparels per week. En in de tussentijd verschijnen er natuurlijk ook weer
nieuwe, actuele studies, die weer interessante andere inzichten kunnen opleveren over thema’s die al eens
aan bod zijn geweest.”

Minder daders en slachtoffers
Voorlopig zijn de abonnees dus nog niet verlost van de matineuze piepjes (“meestal tussen 7.00 en 7.30 uur”),
waarmee een nieuwe kennisparel zich aankondigt in hun mailbox. “Maar daar hebben ze ook zelf om
gevraagd”, lacht De Waard. “Nog steeds vragen individuele geïnteresseerden, maar ook instanties: ‘Kan ik óók
op die lijst komen?’ Met de kennisparels denk ik dat we onze JenV-collega’s bij beleid en in de uitvoering, maar
ook onze externe partners die bij de aanpak van criminaliteit zijn betrokken, op een goede manier faciliteren
bij hun belangrijke werk. Met als uiteindelijk doel, uiteraard, een bijdrage leveren aan het – verder terugdringen van zowel daderschap als slachtofferschap.”
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