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Samenvatting 

Doelstelling, vraagstelling en werkwijze  
 
Bij de recente aanpak van georganiseerde misdaad in Nederland wordt het be-
lang benadrukt van interventies die gericht zijn op de onderliggende ‘gelegen-
heidsstructuur’ van misdaad. Veel aandacht gaat uit naar beroepen, bedrijven 
en instanties die criminaliteit — bewust of onbewust — op een structurele wijze 
faciliteren. Behalve een repressieve aanpak moeten ook structurele drempels 
worden opgeworpen tegen georganiseerde criminaliteit. Daarvoor is het nodig 
dat opsporingsinstanties in sterke mate met elkaar en met andere relevante 
partijen samenwerken. Vanuit deze optiek is door het Openbaar Ministerie de 
‘programmatische aanpak’ ontwikkeld.  
Vernieuwend aan de programmatische aanpak is dat een intensieve samen-
werking en informatie-uitwisseling tussen verschillende opsporingsdiensten  
en andere diensten zou moeten plaatsvinden. Daarnaast zouden bestuurlijke 
partners sterker betrokken moeten worden bij de bestrijding van georganiseerde 
misdaad. Opsporing van verdachten gaat in de programmatische aanpak hand 
in hand met het streven naar structurele beleidsmatige veranderingen. De pro-
grammatische aanpak is in 2006 voor het eerst als pilot uitgeprobeerd op het 
terrein van mensenhandel, bij het opsporingsonderzoek Sneep.  
 
Het plan is om vanuit één specifieke casus de programmatische aanpak te star-
ten. Op basis van een opsporingsonderzoek naar een concrete bestaande dader-
groep, zou de algemene achterliggende problematiek in kaart gebracht kunnen 
worden. Naast het opsporingsonderzoek Sneep (uitgevoerd door de Nationale 
Recherche), zouden ook uiteenlopende deelonderzoeken moeten worden ver-
richt om optimaal zicht te krijgen op de dadergroep. De bevindingen uit de 
(deel)onderzoeken zouden tevens kunnen bijdragen aan vermeerdering van 
kennis over de wijze waarop personen, bedrijven en instanties — bewust of 
onbewust — een faciliterende rol spelen bij de activiteiten van de dadergroep. 
Aanpalende deelonderzoeken zouden kunnen worden uitgevoerd door verschil-
lende regiokorpsen en daarnaast door relevante opsporingspartners zoals de 
KMar, de FIOD-ECD en de SIOD.  
Bij de keuze voor partners die bij de programmatische aanpak worden betrok-
ken, is het plan om gebruik te maken van het zogenaamde ‘barrièremodel’.  
Voor vervoer, vestiging en de juiste papieren moeten prostituees barrières 
nemen op het terrein van entree, huisvesting, identiteit, arbeid en financiële 
kwesties. Daarbij kunnen zij geholpen worden door legaal of illegaal opererende 
actoren. Het opsporingsonderzoek Sneep en de aanpalende deelonderzoeken 
richten zich op de rol die deze actoren spelen bij de facilitering op elk van die 
deelterreinen.  
De informatie uit de verschillende opsporingsonderzoeken en verschillende po-
litieregio’s zou intensief gedeeld moeten worden. Op zo’n wijze wordt getracht 
om meer verdiepende en actuele informatie over het betreffende fenomeen te 
krijgen om er zodoende ‘slagvaardiger’ tegen op te kunnen treden, zowel repres-
sief als preventief.  
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Verder is het plan om tijdens het opsporingsonderzoek bestuurlijke partners  
te betrekken en informatie met hen uit te wisselen. Op basis van informatie  
uit de opsporingsonderzoeken zou het bestuur gewezen kunnen worden op 
lacunes in het overheidsbeleid en op elementen uit de strafdossiers die over-
heidsinstanties op bestuurlijke wijze zouden kunnen aanpakken. Door de Na-
tionale Recherche zullen gedurende het rechercheproces bestuurlijke rappor-
tages worden gemaakt, die (geanonimiseerd) een criminaliteitsbeeld van de 
verdachtengroep schetsten en op grond waarvan bestuurlijke adviezen worden 
opgemaakt. De bestuurlijke rapportages en daarin geformuleerde bestuurlijke 
adviezen zullen dus gericht zijn op overheidsinstanties die onbewust en onbe-
doeld als faciliteerders optreden in het criminele netwerk.  
 
De programmatische aanpak is nieuw, er is nog weinig ervaring met de werk-
wijze en er is nog weinig bekend over de bedoelde een onbedoelde gevolgen  
van de nieuwe aanpak. Om die reden wordt in dit onderzoeksrapport het plan 
en het proces van de programmatische aanpak bestudeerd, om te bezien welke 
veronderstellingen ten grondslag liggen aan de aanpak, of de programmatische 
aanpak op de beoogde wijze wordt uitgevoerd en met welke gevolgen. 
 
De centrale vragen van dit onderzoek luiden:  
Welke beleidstheorie ligt ten grondslag aan de programmatische aanpak mensen-
handel?  
Op welke wijze is de programmatische aanpak mensenhandel in de praktijk uit-
gevoerd? Met welke gevolgen?  
 
De bevindingen in dit rapport zijn gebaseerd op open interviews met functio-
narissen die bij de ontwikkeling en uitvoering van de programmatische aanpak 
zijn betrokken. Met 43 informanten zijn interviews gehouden (politiefunctio-
narissen, opsporingsfunctionarissen, beleidsmedewerkers en medewerkers en 
bestuurders van gemeenten. Zie bijlage 3 voor een overzicht van de sleutelinfor-
manten). De interviews zijn aangevuld met inhoudsanalyse van documenten 
(plannen van aanpak, nieuwsbrieven, werkplannen, beleidsnota’s, notulen van 
vergaderingen, strafdossiers, tenlasteleggingen, vonnis rechtbank). Bij de analyse 
van het empirische materiaal is informatie uit ieder interview telkens geconfron-
teerd met informatie uit andere interviews en met informatie uit documenten. 
Zodoende is geprobeerd een zo compleet en genuanceerd mogelijk beeld te krij-
gen van het verloop van het uitvoeringsproces. Door het gebruik van meerdere 
bronnen die allemaal gericht zijn op één onderzoekseenheid, is de betrouwbaar-
heid van bevindingen vergroot. 
 
Onderzoeksperiode 
De interviews met sleutelinformanten zijn afgenomen tussen december 2006 en 
november 2008 (met het zwaartepunt in de periode augustus 2007 - september 
2008). In deze periode zijn ook alle relevante documenten verzameld. Een deel 
van de sleutelinformanten is tijdens de onderzoeksperiode meerdere malen ge-
sproken over deelaspecten van de uitvoering en over ontwikkelingen in het veld. 
De onderzoeksperiode overlapt grotendeels met de periode waarin de program-
matische aanpak werd uitgevoerd en waarin de opsporingsonderzoeken werden 
afgesloten en voor de rechter kwamen (in eerste aanleg).  
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In dit evaluatieonderzoek wordt de periode vanaf de start van de programmati-
sche aanpak tot een aantal maanden na openbaarmaking van de bestuurlijke 
rapportage gereconstrueerd. Dat betekent dat zicht is gekregen op de belang-
rijkste facetten van de uitvoering van de pilot met de programmatische aanpak 
en op een aantal (korte termijn) gevolgen van die uitvoering.  
Door de tijdspanne van het onderzoek is het echter niet mogelijk om ook de 
gevolgen op (middel-)lange termijn in kaart te brengen. De afronding van de 
dataverzameling in het najaar van 2008 brengt met zich mee dat in deze eva-
luatie geen uitspraken gedaan kunnen worden over het al dan niet behalen van 
doelstellingen die betrekking hebben op veranderingen op lange termijn, zoals 
het opwerpen van structurele en duurzame drempels tegen mensenhandel. Om 
dat te achterhalen zou op een later tijdstip systematisch in kaart moeten worden 
gebracht of en op welke wijze beleid duurzaam is geïmplementeerd, en met 
welke gevolgen. Deze evaluatie is om die reden primair gericht op het plan en 
de uitvoering van de programmatische aanpak. De gevolgen van de uitvoering 
worden in deze rapportage besproken voor zover die tijdens de onderzoeks-
periode helder in beeld komen en voor zover deze duidelijk in relatie staan tot 
de uitvoering van deze pilot met de programmatische aanpak.  
 
‘Counterfactual’  
Bij het benoemen van (korte termijn) gevolgen van de programmatische aanpak, 
dient de vraag gesteld te worden of de uitkomsten daadwerkelijk een gevolg zijn 
van de nieuwe aanpak. Wat zou er zijn gebeurd zijn als de programmatische 
aanpak niet zou zijn uitgevoerd? In dit onderzoek is het niet mogelijk geweest 
deze ‘counterfactual’ op een systematische manier vast te stellen. Het was on-
mogelijk een nulmeting uit te voeren en de onderzoekssituatie bood evenmin 
gelegenheid om een goede vergelijkbare (natuurlijke) controlesituatie te kiezen.  
Wel is in deze rapportage bij de beschrijving van de bevindingen getracht om, 
daar waar mogelijk, elke keer een vergelijking te maken met de situatie zoals die 
zich ‘normaliter’ voor zou doen bij strafrechtelijk opsporingsonderzoek en bij 
samenwerking en informatie-uitwisseling tussen partners. Die vergelijkingen 
zijn gebaseerd op informatie afkomstig van sleutelinformanten, aangevuld met 
informatie uit literatuur over rechercheonderzoek. Daar waar in de empirische 
hoofdstukken een vergelijking wordt gemaakt met de ‘gangbare’ situatie (dus 
zonder toepassing van de programmatische aanpak), wordt aangegeven waar 
die vergelijking op is gebaseerd.  
 
Als het gaat om de positie en functie van de opgevoerde personen in deze rap-
portage, maken we in de tekst een grove tweedeling: enerzijds spreken we van 
professionals (personen die werkzaam zijn op de werkvloer van de opsporing: 
teamleiders, analisten, zaaksofficieren), anderzijds van leidinggevenden die deel 
uitmaken van de stuurgroep (hoofdofficieren, afdelingshoofden, korpschefs, 
directeuren) en meestal verbonden zijn aan het Landelijk Parket of de Nationale 
Recherche. De reden van deze tweedeling is dat deze personen verschillende 
rollen vervullen bij de uitvoering van de programmatische aanpak.  
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Beleidstheorie achter de programmatische aanpak  
 
Als we willen weten waarom overheidsbeleid wel of niet effectief is, is het van 
belang aandacht te besteden aan de veronderstelde ‘theorie’ die aan het beleid 
ten grondslag ligt. De keuze voor een bepaalde interventie of beleidsstrategie 
gaat gepaard met (impliciete) veronderstellingen over de werking van de inter-
ventie. Kennis van de juistheid van die assumpties biedt inzicht in de vraag  
hoe een bepaald programma werkt en waarom het wel of niet op de gewenste 
manier werkzaam is. 
Daarom is het voor deze evaluatie allereerst van belang om te ontrafelen wat de 
veronderstellingen zijn die ten grondslag liggen aan de programmatische aan-
pak. Hoe wordt de aanpak verondersteld te werken volgens de bedenkers van  
de nieuwe aanpak? Wat is de impliciete ‘theorie’ achter de beleidsmaatregelen? 
Waarom denken betrokken beleidsmakers en functionarissen dat de nieuwe 
aanpak tot de beoogde resultaten gaan leiden?  
De veronderstellingen zijn in vier chronologische stappen uitgewerkt. Na de 
eerste stap ontstaan twee sporen: een strafrechtelijk spoor en een bestuurlijk 
spoor.  
 
Veronderstelling 1 
Het voor het voetlicht brengen van concrete informatie uit het strafdossier over 
daders, hun activiteiten en de aangebrachte schade, leidt bij aanpalende instanties 
tot bewustwording van de ernst van het probleem en tot betrokkenheid.  
De eerste stap in de programmatische aanpak is het betrekken van instanties  
die medeverantwoordelijk zijn voor de bestrijding van het probleem.  
Een manier om het betreffende probleem, in dit geval mensenhandel, op de 
agenda van andere instanties te krijgen, is het zichtbaar maken van de ernst van 
het probleem. Door concrete voorbeelden uit het strafdossier voor het voetlicht 
te brengen van andere instanties zoals de FIOD-ECD, de SIOD en gemeenten, 
zouden deze zich sterker bewust worden van de problematiek. Hiermee zou 
betrokkenheid bij de aanpak ervan gerealiseerd kunnen worden. 
 
Veronderstelling 2 
Bewustzijn en betrokkenheid van aanpalende opsporingsinstanties leiden tot ac-
tieve medewerking aan informatieverzameling, door het uitvoeren van deelonder-
zoeken. 
Bewustwording van de ernst van het probleem zou partners ertoe bewegen 
verantwoordelijkheid te nemen en actief bij te dragen aan het verzamelen van 
informatie over de verdachtengroep en de actoren die hen faciliteren, zowel 
legale als illegale actoren.  
 
Veronderstelling 3 
De uitvoering van deelonderzoeken op deelterreinen door opsporingspartners leidt 
tot informatie over verdachten en over de bewuste en onbewuste faciliteerders van 
de verdachtengroep. 
Door de informatievergaring en deelonderzoeken van partners krijgt men zicht 
op bewuste en onbewuste faciliteerders van de verdachtengroep en daarnaast 
(meer) zicht op de verdachtengroep.  
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Veronderstelling 4 
Informatie over illegale faciliteerders (afkomstig uit deelonderzoeken), leidt tot 
informatie-uitwisseling tussen betrokken opsporingspartners; 
informatie over legale faciliteerders (afkomstig uit deelonderzoeken), leidt tot infor-
matie-uitwisseling tussen opsporingspartners en bestuurlijke partners (bestuurlijke 
spoor).  
De door ketenpartners vergaarde kennis over bewuste en onbewuste faciliteer-
ders zal worden gedeeld met relevante partners. Kennis die wordt verzameld 
over bewuste faciliteerders en andere verdachten zal worden gedeeld met an-
dere opsporingspartners en zal worden opgenomen in strafrechtelijk onderzoek.  
Als het gaat om kennis over de wijze waarop overheidsinstanties (bijvoorbeeld 
gemeenten) een faciliterende rol spelen bij de criminele activiteiten, zal die 
kennis gedurende het opsporingsonderzoek worden gedeeld met bestuurlijke 
partners, in de vorm van bestuurlijke rapportages, waarin bestuurlijke adviezen 
worden gegeven.  
 
In dit rapport is onderzocht in hoeverre en op welke wijze de hierboven be-
schreven veronderstelde stappen zich in de praktijk tijdens de pilot hebben 
voorgedaan. Eerst wordt gekeken of de uitvoering conform de plannen heeft 
plaatsgevonden. Vervolgens is gekeken naar de gevolgen van de (al dan niet) 
uitgevoerde stappen en de juistheid van de veronderstellingen.  
 
 
Het betrekken van opsporingspartners  
  
Informatie uit het opsporingsonderzoek Sneep is in deze pilot gebruikt om men-
senhandel een ‘concreet gezicht’ te geven. Het College van PG’s heeft afgevaar-
digden van geselecteerde opsporingsinstanties (KMar, de SIOD, de FIOD-ECD, 
MOT/BLOM, BOOM, de regiopolitie van Alkmaar, Utrecht en Amsterdam) uit-
genodigd voor een informatiebijeenkomst over de strafzaak. Afgevaardigden 
krijgen aan de hand van details uit het strafdossier (foto’s, camerabeelden, 
verhalen, citaten) een beeld gepresenteerd van de ernst van de mensenhandel-
problematiek. Na de presentatie zijn alle afgevaardigden van mening dat hier 
sprake is van een groot maatschappelijk probleem. Ook zeggen alle genodigden 
dat ze bereid zijn mee te werken aan de bestrijding van het probleem.  
De eerste veronderstelling (concrete informatie uit het strafdossier leidt tot be-
wustwording en betrokkenheid van ketenpartners), is volgens plan uitgevoerd 
en blijkt juist bij deze pilot. Het leed van slachtoffers zoals dat naar voren komt 
in het strafdossier heeft als ‘vliegwiel’ gefungeerd en draagvlak gecreëerd voor 
de nieuwe aanpak.  
 
De afgevaardigden van de opsporingspartners zeggen hun medewerking toe en 
nemen, samen met afgevaardigden van het Landelijk Parket en de Nationale 
Recherche, zitting in de ‘stuurgroep’ van de programmatische aanpak. De stuur-
groep zal regelmatig bijeenkomen (onder voorzitterschap van de plaatsvervan-
gend hoofdofficier van het Landelijk Parket) om de start en voortgang van de 
verschillende opsporingsonderzoeken te bespreken en de onderzoeken op el-
kaar af te stemmen. De stuurgroep streeft ernaar de deelnemende organisaties 
‘binnen boord te houden’ en neemt beslissingen als zich ergens in het onder-
zoeksveld een probleem voordoet. 
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Hoewel alle afgevaardigden tijdens de startbijeenkomst volmondig ‘ja, wij doen 
mee’ roepen, komt de medewerking van partnerorganisaties in de praktijk niet 
altijd van de grond. Soms wordt wel meegewerkt, maar op een andere manier 
dan aanvankelijk gedacht. En soms komt de medewerking pas na veel moeite  
en vertraging tot stand. Hoe valt die discrepantie tussen de toezegging door  
de stuurgroepleden en het uitblijven van medewerking op de werkvloer te ver-
klaren?  
In de eerste plaats is het plan om partners vanuit hun specifieke kennis alge-
meen fenomeen-onderzoek te laten verrichten naar een deelaspect, niet goed 
van de grond gekomen. Voor de professionals die belast zijn met de uitvoering 
van de deelonderzoeken is het onduidelijk wat er van hen wordt verlangd. Van-
uit een opsporingsachtergrond zijn zij gewend strafrechtelijk onderzoek te ver-
richten naar concrete subjecten en doelen, maar nu wordt hen iets anders 
gevraagd, namelijk medewerking aan het ‘het brede beeld’. De brede formule-
ring van de opdracht veroorzaakt onduidelijkheid. De deelonderzoeken naar 
‘het algemene fenomeen’ krijgen gaandeweg meer de vorm van concrete op-
sporingsonderzoeken naar individuele verdachten die als pooier werkzaam zijn. 
Meer in het algemeen is het voor professionals bij de start van de opsporings-
onderzoeken vaak niet duidelijk wat de programmatische aanpak inhoudt. Ze 
horen verschillende, soms ook tegenstrijdige verhalen en hun specifieke taak 
daarin is hen niet duidelijk. Het ontbreken van duidelijkheid over taken en uit-
voering kan een ontmoedigende uitwerking hebben op de deelnemende part-
ners, die snel weer over blijken te gaan op hun vertrouwde traditionele manier 
van werken.  
In de tweede plaats is een gebrekkige communicatie tussen leidinggevenden en 
professionals soms debet aan moeizame medewerking van opsporingspartners. 
Verwarring en onwetendheid over taken, taakverdeling en doelstellingen kan 
soms worden toegeschreven aan deze gebrekkige interne communicatie binnen 
de organisatie van een betrokken partner.  
In de derde plaats hangt het belang dat door betrokken partners gehecht wordt 
aan medewerking, samen met prioriteiten van de eigen organisatie of eigen af-
deling binnen de organisatie. De start van een onderzoek kan vertraging oplo-
pen als teamleiders van politie twijfelen aan de ‘opbrengst’ van het deelonder-
zoek voor de eigen organisatie of de eigen afdeling. Opsporingsmedewerkers 
van deelnemende partners kunnen hindermacht uitoefenen als zij niet over-
tuigd zijn van het nut van medewerking voor de eigen organisatie, waardoor de 
start van het onderzoek vertraging oploopt. In een enkel geval wordt het uitvoe-
ren van een deelonderzoek door betrokken partners, ondanks eerdere toezeg-
gingen, in zijn geheel geweigerd vanwege het niet passen binnen de doelstelling 
van de eigen organisatie.  
Een spiegelbeeldige reactie zien we ook, namelijk de meerwaarde van actieve 
medewerking aan de programmatische aanpak voor de eigen organisatie, de 
eigen afdeling of de eigen ‘persoon’. Het gaat dan om het opdoen van nieuwe 
ervaringen door het meewerken aan een groot landelijk onderzoek of om de 
status die gepaard gaat met de medewerking.  
 
Het is, met andere woorden, zaak dat sprake is van wederzijds belang bij de 
samenwerking. Bewustwording van het probleem en de intentie iets bij te dra-
gen aan de oplossing is niet voldoende om werkelijk over te gaan tot de uitvoe-
ring van deelonderzoeken. Kortom, veronderstelling 2 blijkt in de praktijk van 
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deze casus niet juist te zijn, omdat de actieve medewerking van partners aan  
de programmatische aanpak ook (enig) voordeel op moet leveren voor de eigen 
organisatie of voor individuele medewerkers. Medewerking van partners blijkt 
vooral goed van de grond te komen als de medewerking aan de programmati-
sche aanpak meerwaarde heeft voor de betreffende organisatie.  
Het uitblijven van fenomeenonderzoek en deelonderzoeken naar faciliteerders 
heeft uiteraard gevolgen voor de daaropvolgende stappen. De uitvoering van 
deelonderzoeken en actieve medewerking van ketenpartners, blijkt niet auto-
matisch te leiden tot meer kennis over faciliteerders (veronderstelling 3). Met 
name kennis over bedrijven of instanties die onbewust een rol zouden spelen,  
is door de uitgezette deelonderzoeken niet of nauwelijks naar boven gekomen. 
 
 
Invloed van de programmatische aanpak op de opsporing 
 
Medewerkers van de opsporingsonderzoeken kregen op verschillende wijze te 
maken met elementen van de programmatische aanpak. In de interviews die we 
hebben afgenomen, kunnen we vier aspecten onderscheiden. 1) de informatie-
uitwisseling; 2) de uitbreiding van het netwerk; 3) de inperking van de autono-
mie en 4) de informatieverstrekking aan media. 
 
Meerwaarde van informatie-uitwisseling 
Door professionals wordt gewezen op de meerwaarde van de informatie-uitwis-
seling tussen verschillende lopende opsporingsonderzoeken. Het gaat dan voor-
al om tactische informatie, dat wil zeggen feitelijke informatie over verdachten 
die nieuwe aanknopingspunten biedt voor het lopende onderzoek, informatie 
waarmee het opsporingsonderzoek verder op weg geholpen kan worden. De 
informatie-uitwisseling werd ook gebruikt om informatie die gebaseerd is op 
één bron, te verifiëren met informatie uit een andere bron uit een ander deel-
onderzoek. De tactische informatie is in de praktijk vooral uitgewisseld tussen 
analisten.  
 
Uitbreiding van het netwerk 
De overleggen die in het kader van de programmatische aanpak plaatsvinden, 
bieden professionals gelegenheid om het eigen netwerk uit te breiden. Door  
de programmatische manier van werken zijn met name teamleiders in contact 
gekomen met medewerkers van andere opsporingsdiensten. Die persoonlijke 
kennismaking zorgt ervoor dat gemakkelijker en sneller dan voorheen contact 
kan worden gezocht met andere organisaties. De verschillende overleggremia  
op de werkvloer die in het kader van de programmatische aanpak plaatsvinden, 
dragen bij aan een groter netwerk van professionals. Ook op lange termijn en  
bij toekomstig opsporingsonderzoek zou dat voordelen kunnen bieden voor de 
samenwerking tussen mensen van verschillende organisaties. 
 
Beperking van de autonomie  
Naast de meerwaarde zoals ervaren door professionals, zorgde de programma-
tische aanpak ook voor het uiteenlopen van belangen van ‘het programma’ en 
de stuurgroep enerzijds en de belangen van de afzonderlijke tactische opspo-
ringsonderzoeken anderzijds. Die belangentegenstelling uit zich primair in een 
beperking van het autonome handelen van professionals.  
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Nu is het bij opsporingsonderzoek van het Landelijk Parket (dat sterk in de 
schijnwerpers staat van politiek en samenleving), wel gebruikelijk dat door lei-
dinggevenden van het LP wordt meegekeken naar het verloop van het onder-
zoek. Ook kan er bemoeienis zijn met het onderzoek, met name als het gaat  
om het beeld dat naar buiten wordt gebracht over de strafzaak.  
De mate waarin in de onderhavige opsporingsonderzoeken bemoeienis is ge-
weest met het tactische opsporingsonderzoek, is volgens veel sleutelinforman- 
ten echter uitzonderlijk. De geringere beslissingsbevoegdheid treft in hoofdzaak 
het opsporingsteam van de strafzaak Sneep, maar uitvoerders van andere deel-
onderzoeken krijgen hier ook mee te maken. Onvrede die professionals uiten 
over de programmatische aanpak is voor een groot deel te herleiden tot de 
intensieve bemoeienis van leidinggevenden met beslissingen op operationeel 
niveau, zoals het moment van aanhouden of het moment waarop bijzondere 
opsporingsmiddelen zijn ingezet.  
Deze frictie tussen leidinggevenden en professionals kan in verband gebracht 
worden met de introductie van een nieuwe manier van werken en met het (nog) 
ontbreken van een gemeenschappelijk gedeelde visie. Op het belang bij veran-
deringsprocessen van ‘verticale communicatie’ en van het bewerkstelligen van 
een gemeenschappelijke visie wordt later in deze samenvatting nader ingegaan.  
 
Openheid in de media 
De top van het Openbaar Ministerie heeft bewust media-aandacht gezocht voor 
aanhoudingen van de verdachten in de strafzaak Sneep. Met de publiciteit wil 
ze het onderwerp mensenhandel op de agenda van partners zetten en de ernst 
van het probleem voor een breed voetlicht brengen.  
Professionals van de verschillende deelonderzoeken menen dat sommige naar 
buiten gebrachte informatie zo gedetailleerd is, dat het daderkennis zou bevat-
ten waardoor het de uitvoering van de nog lopende opsporingsonderzoeken  
kan bemoeilijken. Daarnaast wijzen professionals op de mogelijke ongewenste 
gevolgen van de gedetailleerde informatie voor de slachtoffers.  
 
 
Betrekken van bestuurlijke partners 
 
Afgevaardigden van de top van het OM hebben in 2007 op zowel bestuurlijk als 
ambtelijk niveau meerdere malen overleg gevoerd met gemeenten. Daarnaast is 
als onderdeel van de programmatische aanpak een bestuurlijke rapportage op-
gesteld, waarin een beeld van mensenhandel wordt geschetst én beleidsaanbe-
velingen worden gedaan voor overheidsinstanties die mogelijk een rol kunnen 
spelen bij het opwerpen van structurele drempels tegen mensenhandel. 
 
Bestuurlijke rapportage  
De bedoeling was dat de bestuurlijke rapportage vooral een beschrijving zou 
geven van de dadergroep en de werkwijze van de groep, zodat verschillende 
bestuurlijke partners daar inzage in zouden krijgen. Maar in de praktijk blijkt 
dat informatie uit het strafdossier Sneep onvoldoende inzicht biedt in de rol van 
legale, onbewuste faciliteerders zoals Kamers van Koophandel of gemeentelijke 
toezichthouders. Ook uit de deelonderzoeken is weinig kennis naar boven geko-
men over onbewuste faciliteerders. De bevindingen uit de strafrechtelijke op-
sporingsonderzoeken bieden daardoor onvoldoende aanknopingspunten om 
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bestuurlijke adviezen op te stellen. (Met bestuurlijke adviezen wordt in de con-
text van de programmatische aanpak gedoeld op beleidsaanbevelingen voor 
overheidsinstellingen op nationaal en gemeentelijk niveau). 
De NR-onderzoekers besluiten om zelf aanvullend onderzoek te verrichten dat 
parallel loopt aan het opsporingsonderzoek Sneep en richten zich primair op de 
signalering van mensenhandel door overheidsdiensten die een controlerende, 
toezichthoudende taak hebben. Een van de conclusies is dat gemeenten een 
zeer beperkte rol vervullen bij de signalering van mensenhandel. Verder wordt 
geconcludeerd dat als er wel bruikbare signalen zijn van mensenhandel, dat 
lang niet altijd leidt tot opsporing en vervolging.  
Gemeentefunctionarissen zijn verbaasd over het ‘late’ tijdstip waarop ze op de 
hoogte zijn gesteld van de inhoud van het rapport. Het opsporingsonderzoek 
Sneep loopt al ruim een jaar en het overleg tussen de gemeenten en het OM  
is dan al een aantal maanden aan de gang. Ook OM-functionarissen menen 
achteraf dat het bestuur te laat is betrokken bij de programmatische aanpak en 
de informatie-uitwisseling omtrent de strafzaak Sneep.  
 
De term ‘bestuurlijke rapportage’ blijkt op verschillende manieren te worden 
geïnterpreteerd. Terwijl het voor betrokken stuurgroepleden duidelijk is dat een 
rapport verschijnt met daarin bestuurlijke adviezen, denken gemeentefunctiona-
rissen bij het begrip ‘bestuurlijke rapportage’ aan een ‘bestuurlijk dossier’ waar-
in concrete informatie staat over bijvoorbeeld namen of adressen van raamex-
ploitanten, horecagelegenheden of verhuurders van appartementen. Met die 
operationele informatie zouden zij vergunningen tegen het licht kunnen houden 
en op een bestuursrechtelijke manier bij kunnen dragen aan de bestrijding van 
mensenhandel. Die uitwisseling van operationele informatie met het bestuur 
heeft tijdens deze pilot niet plaatsgevonden.  
 
Invloed op het lokale politieke beleidsproces 
Gemeentefunctionarissen zijn positief over de programmatische aanpak als het 
gaat om de agendering van mensenhandelproblematiek. Het gaat dan om de 
wijze waarop de aanpak van mensenhandel op de politieke agenda is gezet en 
als gevolg daarvan kan rekenen op brede politieke steun, zowel op lokaal als op 
landelijk niveau. Door de programmatische aanpak lijkt er meer aandacht voor 
het issue mensenhandel in de vergunde prostitutiesector en staat het onderwerp 
hoger op de agenda van politici.  
De informatie-uitwisseling op ambtelijk-bestuurlijk niveau heeft daar volgens 
bestuurlijke partners toe bijgedragen, evenals de bestuurlijke adviezen die op 
grond daarvan zijn opgesteld. Daarnaast wijzen gemeentefunctionarissen op  
de gegenereerde mediaberichtgeving als het gaat om de politieke aandacht voor 
het onderwerp. De top van het OM heeft direct na de aanhoudingen (van ver-
dachten uit de strafzaak Sneep) via krant en televisie informatie over de straf-
zaak naar buiten gebracht, om zo de ernst van het probleem voor een breed 
voetlicht te brengen. Die media-aandacht voor de strafzaak Sneep heeft volgens 
gemeentefunctionarissen een positieve invloed uitgeoefend op het verloop van 
het lokale beleidsproces; er lijkt nu meer politieke steun en een groter maat-
schappelijk draagvlak dan voorheen voor de aanpak van de prostitutiesector  
en de daaraan gelieerde criminaliteit. Gemeenten lijken dus baat te hebben bij 
de gegenereerde media-aandacht: het helpt hen de besluitvoering sneller te 
laten plaatsvinden.  
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Belang van gemeenschappelijke visie  
 
De reconstructie van het uitvoeringsproces van de programmatische aanpak laat 
één gevolg van de aanpak zien dat als ‘onbedoeld’ en ‘ongewenst’ gekenschetst 
kan worden. Het betreft de uiteenlopende belangen van leidinggevenden (de 
stuurgroep) van de programmatische aanpak enerzijds en professionals van de 
opsporingsonderzoeken anderzijds, zoals hiervoor al aan de orde is gekomen. 
Het uiteenlopen van belangen op sommige aspecten komt niet zozeer voort uit 
de inhoudelijke kenmerken van de programmatische aanpak, maar is met name 
gerelateerd aan de organisatiestructuur van de aanpak, zoals die zich althans 
manifesteert in deze eerste pilot.  
Leidinggevenden en professionals zijn beiden gemotiveerd om mensenhandel  
te bestrijden. Toch lijken de belangen op bepaalde punten uiteen te lopen. Bij 
de bestrijding van mensenhandel richt de stuurgroep haar aandacht primair op 
het succesvol ten uitvoer brengen van de programmatische aanpak (vanuit de 
politieke wil om het issue te agenderen en structurele duurzame drempels op  
te werpen), terwijl de professionals gefocust zijn op de ‘klassieke’ strafrechte- 
lijke opsporing (vanuit de wil om juridisch bewijs en een juridische veroorde- 
ling van verdachten rond te krijgen). Bij de uitvoering van deze pilot van de 
programmatische aanpak lijkt een gemeenschappelijke visie te ontbreken. Het 
verschil tussen de visie van leidinggevenden en professionals is onvoldoende 
overbrugd, het lijkt alsof men telkens niet goed op de hoogte is van de doelstel-
ling, de werkwijze en motieven van de andere partij. Communicatie tussen pro-
fessionals en stuurgroep — de verticale communicatie — is tijdens de uitvoering 
van de programmatische aanpak onvoldoende tot stand gebracht, waardoor 
beide partijen te weinig inzicht hebben gekregen in elkaars motieven en visie. 
Juist bij veranderingsprocessen is het van belang dat de visie over aanpak en 
doelstelling breed en overtuigend wordt uitgedragen binnen de organisatie. 
Voor de communicatie tussen leidinggevenden en professionals is de rol van 
een functionaris die in de schakelpositie zit tussen leiding en werkvloer, van 
groot belang, zo komt uit de studie van Visser et al. (2008) naar voren. Een rol 
daarbij is weggelegd voor leidinggevenden die opereren tussen de werkvloer en 
de leiding van een organisatie. Hun rol in de communicatie tussen stuurgroep 
en professionals is van belang om zowel het perspectief van opsporingsteams 
als dat van leidinggevenden voor het voetlicht van de ander te brengen. Een 
eenzijdig top down proces zou dan plaats kunnen maken voor een wisselwer- 
king tussen een top down en een bottom up benadering. Bij de uitvoering van  
de programmatische aanpak heeft geen van de betrokkenen deze verbindende 
rol expliciet op zich genomen.  
 
 
Sterke en zwakke punten in de uitvoering 
 
Sterke punten in de uitvoering  
In het onderzoek komt een aantal uitvoeringsaspecten van de programmatische 
aanpak naar voren die een positieve invloed uitoefenen op de samenwerking 
tussen partners en op de maatschappelijke bewustwording van de mensenhan-
delproblematiek. In de eerste plaats hebben de diverse overleggen die in het 
kader van de programmatische aanpak plaatsvonden, ervoor gezorgd dat tac-
tische informatie over verdachten werd uitgewisseld tussen de verschillende 
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lopende opsporingsonderzoeken. Maar de diverse overleggen blijken nog een 
andere functie te hebben, namelijk de mogelijkheid om het eigen netwerk uit te 
breiden. Dit is een onbedoeld positief gevolg van de programmatische aanpak. 
De verschillende overleggremia op de werkvloer die in het kader van de pro-
grammatische aanpak plaatsvinden, dragen bij aan een groter netwerk van pro-
fessionals. De horizontale communicatie tussen deelnemende partners is tijdens 
de programmatische aanpak goed tot stand gekomen. Ook op de lange termijn 
en bij toekomstig opsporingsonderzoek zou dat voordelen kunnen bieden voor 
de samenwerking tussen mensen van verschillende organisaties.  
In de tweede plaats is door de programmatische aanpak het onderwerp men-
senhandel onder de aandacht gebracht van relevante organisaties en ketenpart-
ners. Concrete informatie uit de strafzaak Sneep is tijdens bijeenkomsten voor 
het voetlicht gebracht van andere opsporings- en bestuurlijke instanties en  
heeft bijgedragen aan bewustwording van de ernst van de mensenhandel-
problematiek. Daarnaast is ook informatie uit de strafzaak Sneep naar buiten 
gebracht via krant en televisie. Als gevolg daarvan is in gemeenten nu meer aan-
dacht voor het onderwerp mensenhandel in de vergunde prostitutiesector; het 
onderwerp staat hoger op de agenda van politici en de aandacht lijkt te zorgen 
voor een versnelling van het lokale politieke beleidsproces. Aannemelijk is dat 
de door de programmatische aanpak gegenereerde aandacht een aanjagend 
effect heeft op de ontwikkeling van nieuwe wetgeving en op nieuwe of reeds 
langlopende (lokale) beleidsplannen die gericht zijn op de bestrijding van men-
senhandel.  
 
Knelpunten in de uitvoering 
Op een aantal punten is de programmatische aanpak niet volgens het beoogde 
plan uitgevoerd. In de eerste plaats is de uitvoering van ‘algemeen fenomeen-
onderzoek’ niet van de grond gekomen. De uitvoering van deelonderzoeken 
door betrokken partners heeft niet of nauwelijks geleid tot meer informatie over 
bewuste of onbewuste faciliteerders. Dit kan samenhangen met de aard van de 
onderhavige strafzaak en het onderhavige verschijnsel (mensenhandel), het kan 
ook verband houden met de complexiteit van wat onder ‘fenomeenonderzoek’ 
verstaan wordt. Het begrip kan binnen de context van de opsporing ‘controver-
sieel’ genoemd worden, omdat sinds 1992 al discussie en onduidelijkheid be-
staat over de precieze betekenis en werkwijze (o.a Parlementaire Enquêtecom-
missie Opsporingsmethoden, 1996). Ook in de context van de programmatische 
aanpak blijkt het begrip op verwarring en onbegrip te stuiten.  
In de tweede plaats is het vroegtijdig betrekken van bestuurlijke partners bij de 
aanpak niet goed tot stand gekomen. Daardoor heeft geen informatievergaring 
door gemeenten plaatsgevonden ten behoeve van het strafrechtelijke onderzoek 
Sneep. Ook is geen operationele informatie uit het opsporingsonderzoek uitge-
wisseld met het bestuur. Bestuursrechtelijk optreden, bijvoorbeeld ten aanzien 
van vergunningen van faciliteerders zoals raamexploitanten of woningverhuur-
ders, is achterwege gebleven.  
 
De uitvoering van de programmatische aanpak is op sommige punten wel en op 
andere punten niet goed verlopen. Duidelijk wordt dat deze pilot heeft bijgedra-
gen aan agendavorming en aan sterkere bewustwording van de mensenhandel-
problematiek. Een sterker bewustzijn bij partners leidt echter niet vanzelfspre-
kend tot actieve deelname van partners en ook niet vanzelfsprekend tot extra 
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informatie over faciliterende actoren. Ook leidt agendavorming niet vanzelfspre-
kend tot concrete bestuursrechtelijke maatregelen tegen faciliteerders, daarvoor 
moet het bestuur immers beschikken over tactische informatie uit het opspo-
ringsonderzoek.  
Maar dat betekent nog niet dat het geen goed idee is om bij de aanpak van ge-
organiseerde misdaad de pijlen in sterke mate te richten op bedrijven en in-
stanties die een faciliterende rol spelen. De vraag die echter wel gesteld moet 
worden, is met welke elementen uit de programmatische aanpak nu extra in-
formatie naar boven komt over faciliteerders en gelegenheden, en welke inter-
venties zich goed lenen om de blootgelegde gelegenheidsstructuur aan te pak-
ken. Van belang bij de beantwoording van die vragen zal ook elke keer de speci-
fieke context zijn waarbinnen de programmatische aanpak wordt uitgevoerd.  
 
 
Context van de programmatische aanpak  
 
De programmatische aanpak is in deze pilot toegepast op het terrein van men-
senhandel. De hypothetische vraag kan gesteld worden of de stappen in een 
andere context dezelfde resultaten op zullen leveren. Of is te verwachten dat bij 
andere vormen van georganiseerde criminaliteit ook andere veronderstellingen 
plausibel zullen zijn? We beperken ons hier tot de bespreking van twee veron-
derstellingen; één die wel en één die niet correct blijkt te zijn tijdens deze pilot 
mensenhandel. 
 
De eerste veronderstelling (het vergroten van bewustzijn van partners door het 
zichtbaar maken van de ernst van de problematiek) blijkt in de context van 
mensenhandel correct te zijn. De ernst van mensenhandelproblematiek is geïl-
lustreerd aan de hand van aangrijpend beeldmateriaal en schrijnende verhalen 
van slachtoffers; benaderde partners stemden daarna meteen in met medewer-
king. De vraag is of deze werkwijze ook bij andere vormen van criminaliteit het 
gewenste resultaat op zal leveren. Bestaan er ook aangrijpende beelden en ver-
halen van slachtoffers van bijvoorbeeld hennepteelt of vastgoedfraude? Het lijkt 
aannemelijk dat de toegebrachte (maatschappelijke) schade bij vastgoedfraude 
en hennepteelt abstracter is en het slachtofferschap wellicht ook minder con-
creet en minder zichtbaar. Dit zou consequenties kunnen hebben voor de 
juistheid van deze veronderstelling op andere terreinen van georganiseerde 
misdaad. 
 
De derde veronderstelling (deelonderzoeken leveren zicht op faciliteerders) 
blijkt in de context van mensenhandel niet juist te zijn. Het gebrek aan zicht op 
faciliteerders bij deze pilot kan mogelijk worden toegeschreven aan specifieke 
kenmerken van mensenhandel, in het bijzonder aan de modus operandi van de 
verdachtengroep uit Sneep.  
De vraag is of in opsporingsonderzoek naar andere vormen van georganiseerde 
criminaliteit wellicht meer kennis naar boven komt over bewuste en onbewuste 
faciliteerders. Bij vastgoedfraude kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de be-
trokkenheid van allerlei beroepen en instanties zoals notarissen, taxateurs, ma-
kelaars en projectontwikkelaars. Aannemelijk is, dat die faciliteerders in straf-
dossiers in beeld zullen komen, als verdachten of onbewuste faciliteerder. Bij 
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hennepteelt kan bijvoorbeeld gedacht worden aan kwekers, energieleveranciers 
en opslagbedrijven.  
De mate waarin faciliteerders in een strafdossier naar voren komen, lijkt afhan-
kelijk te zijn van de context. Afhankelijk van de criminele organisatie en de vorm 
van criminaliteit zullen meer of minder specifieke faciliteerders en instanties 
getraceerd kunnen worden. Het is daarom aan te bevelen de selectie van keten-
partners niet zo sterk op basis van een van te voren opgesteld theoretisch (bar-
rière-)model uit te voeren, maar sterker vanuit de concrete kennis die reeds 
bestaat over de verdachtengroep of het fenomeen, bijvoorbeeld de kennis uit 
reeds aanwezige startinformatie.  
Kortom, bij aanvang van de programmatische aanpak zal van het betreffende 
delict en de betreffende criminele organisatie(-s) eerst een analyse gemaakt 
moeten worden van de mogelijke en concrete betrokkenheid van personen en 
instanties. Op grond daarvan kan dan worden nagedacht over partners die be-
trokken worden en de wijze waarop deze partners concreet een bijdrage zouden 
kunnen leveren.  
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