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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.  



 12 

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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1 Inleiding 

De programmatische aanpak van mensenhandel komt voort uit twee met elkaar 
samenhangende beleidsthema’s, namelijk de bestrijding van georganiseerde 
criminaliteit en de bestrijding van uitbuiting in de prostitutiebranche. Bij de 
recente aanpak van georganiseerde misdaad in Nederland is veel aandacht voor 
beroepen, bedrijven en instanties die criminaliteit — bewust of onbewust — op 
een structurele wijze faciliteren. In het Programma Versterking Aanpak Georga-
niseerde Misdaad (PVAGM) wordt het belang benadrukt van interventies die de 
onderliggende ‘gelegenheidsstructuur’ van misdaad aanpakken (PVAGM, 2007; 
Van de Bunt & Kleemans, 2007). Om structurele drempels op te kunnen werpen, 
is het nodig dat opsporingsinstanties met elkaar en met andere relevante par-
tijen samenwerken. Deze methodiek sluit aan op het centrale element van de 
‘programmatische aanpak’. Vernieuwend aan deze programmatische aanpak is 
dat een intensieve samenwerking en informatie-uitwisseling tussen verschillen-
de opsporingsdiensten en andere diensten zou moeten plaatsvinden. Daarnaast 
zouden bestuurlijke partners zoals gemeenten sterker betrokken moeten worden 
bij de bestrijding van georganiseerde misdaad. Opsporing van verdachten gaat 
in de programmatische aanpak als het ware hand in hand met het streven naar 
structurele beleidsmatige veranderingen.  
De programmatische aanpak is in 2006 voor het eerst als pilot uitgevoerd op het 
terrein van mensenhandel. De aanpak van mensenhandel in Nederland stond  
al jaren hoog op de agenda van criminaliteitsbestrijders en er lag een grote en 
ernstige strafzaak op stapel omtrent mensenhandel (genaamd Sneep), waar men 
de programmatische aanpak direct op kon toepassen.  
De programmatische aanpak is nieuw, er is nog weinig ervaring met de werk-
wijze en er is nog weinig bekend over de bedoelde en onbedoelde gevolgen van 
de nieuwe aanpak. Om die reden wordt in dit onderzoeksrapport het plan en 
het uitvoeringsproces van de programmatische aanpak bestudeerd, om te be-
zien welke veronderstellingen ten grondslag liggen aan de aanpak, of de pro-
grammatische aanpak op de beoogde wijze is uitgevoerd en met welke gevolgen. 

1.1 Doelstelling en vraagstelling 

De centrale vragen in 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? 
 
Deze vragen kunnen aan de hand van de volgende deelvragen worden uitge-
werkt.  
 
Beleidstheorie 
⎯ Hoe zijn de plannen voor de programmatische aanpak mensenhandel 

ontstaan?  
⎯ Wat is de doelstelling van de programmatische aanpak?  
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⎯ Van welke veronderstellingen gaat men uit? (Waarom wordt gedacht dat de 
in te zetten middelen bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen?)  

⎯ Van welke context wordt uitgegaan?  
⎯ Wat kan op basis van wetenschappelijke literatuur gezegd worden over de 

uitvoeringsaspecten of over de onderliggende veronderstellingen?  
 
Uitvoering  
⎯ Is de programmatische aanpak volgens het oorspronkelijke plan uitgevoerd?  
⎯ In welke opzichten verschilt de uitvoering in de praktijk van de plannen 

zoals die vooraf zijn bedacht?  
⎯ Hoe verloopt de samenwerking? In welke omstandigheden en om welke 

redenen werken ketenpartners wel of niet mee?  
⎯ Hoe waarderen betrokken instanties de programmatische aanpak?  
⎯ Welke knelpunten doen zich voor bij de uitvoering van de programmatische 

aanpak? 
⎯ Welke (bedoelde en onbedoelde) gevolgen heeft de uitvoering van de pro-

grammatische aanpak in de praktijk?  
 
De nadruk ligt in dit onderzoek op de procesevaluatie, op de wijze waarop de 
programmatische aanpak in de praktijk is uitgevoerd. De gevolgen van die 
uitvoering worden beschreven voor zover die binnen de tijdspanne van de 
uitvoering van dit onderzoek kunnen worden gedetecteerd. Hieronder wordt dat 
onder het kopje ‘onderzoeksperiode’ gepreciseerd.  

1.2 Werkwijze  

De bevindingen in dit rapport zijn gebaseerd op open interviews met sleutel-
informanten en op inhoudsanalyse van documenten. Bijlage 3 geeft een over-
zicht van de 43 sleutelinformanten die voor dit onderzoek zijn geïnterviewd.  
 
Werkwijze beleidstheorie 
Voor het ontrafelen van de beleidstheorie is gebruik gemaakt van twee soorten 
bronnen. 
Allereerst zijn interviews afgenomen met beleidsmakers en functionarissen  
die aan de wieg hebben gestaan van de programmatische aanpak. Via de zoge-
naamde ‘sneeuwbalmethode’ zijn uiteindelijk negen sleutelinformanten geïn-
terviewd die nauw betrokken zijn geweest bij de ideeënontwikkeling. Met hen  
is gesproken over de ontwikkeling, de doelstelling, de beleidscontext en de ver-
onderstellingen die schuilgaan achter de programmatische aanpak.1  
Naast deze interviews zijn documenten geraadpleegd waaruit ideeën, veronder-
stellingen, motivaties en doelstellingen gedestilleerd konden worden.2 Het be-

 
1  Met de volgende personen is gesproken over de ontwikkeling, aanleiding, doelstelling en 

inhoud van de programmatische aanpak: Procureur-generaal; plv. Hoofdofficier van het 
Landelijk Parket; directeur handhavingsbeleid van het Parket Generaal; adviseur politie 
EMM; landelijk Officier van Justitie mensenhandel; medewerker programmabureau Sneep; 
beleidsmedewerker Openbaar Ministerie; senior beleidsmedewerker Ministerie van Justitie 
(DRC); senior beleidsadviseur Ministerie van Justitie (DRC).  

2  Geraadpleegd zijn onder meer: Plan van Aanpak bestuurlijke rapportage Sneep (2006, intern 
ongepubliceerd stuk); digitale nieuwsbrieven programmabureau Sneep (interne ongepubli-
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treft vooral zogenaamde ‘grijze literatuur’ die juist voor het ontrafelen van ach-
terliggende assumpties van beleidsmakers, uitermate geschikt is (vgl. Pawson et 
al., 2005). 
 
Werkwijze uitvoeringsproces  
Het uitvoeringsproces is gereconstrueerd op basis van documentenanalyse en 
open interviews met 43 functionarissen die bij de uitvoering van de program-
matische aanpak zijn betrokken. Alle bij de programmatische aanpak betrokken 
(politie)teamleiders en zaaksofficieren zijn geïnterviewd, evenals alle betrokken 
leidinggevenden van het Landelijk Parket en van de Nationale Recherche. Daar-
naast zijn de burgemeesters van de bij de programmatische aanpak betrokken 
gemeenten geïnterviewd, evenals de betrokken beleidsmedewerkers van deze 
gemeenten. Verder zijn interviews afgenomen met functionarissen van politie 
en justitie die een ondersteunende functie vervulden tijdens de uitvoering van 
de programmatische aanpak (zie bijlage 3 voor een compleet overzicht van de 
sleutelinformanten).  
Bij de analyse en verslaglegging van het empirische materiaal (hoofdstuk 3, 4  
en 5) is informatie uit ieder interview telkens geconfronteerd met informatie  
uit andere interviews. Informatie uit de interviews is tevens aangevuld en ver-
geleken met informatie uit notulen van diverse overleggen, met informatie uit 
beleidsstukken en met informatie uit andere relevante documenten zoals werk-
plannen, correspondentie, tenlasteleggingen en het vonnis van de rechtbank. 
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. In methodologische literatuur wordt in deze 
context ook wel gesproken van ‘triangulatie’.  
 
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).  
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 belangrijk-
ste facetten van de uitvoering van 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 ge-
volgen op (middel-)lange termijn in kaart te brengen. De afronding van de data-
verzameling in het najaar van 2008 brengt met zich mee dat in deze evaluatie 

 
ceerde stukken); Programmatische aanpak mensenhandel en mensensmokkel van Kiemel en 
Ten Kate (JV 2007); Notitie Sneep, Van de Bunt en Van der Laan (2007, intern ongepubliceerd 
stuk). 
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geen uitspraken gedaan kunnen worden over het al dan niet behalen van doel-
stellingen 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. 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 rap-
portage besproken voor zover die tijdens de onderzoeksperiode in beeld komen 
en voor zover deze duidelijk in relatie staan tot de uitvoering van deze pilot van 
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? Hoe zou de situatie eruit hebben gezien zonder 
toedoen van de programmatische aanpak? Het construeren van de situatie zon-
der implementatie van de nieuwe beleidsmaatregel wordt wel het construeren 
van de counterfactual genoemd. Met behulp van een (quasi-) experimenteel 
onderzoeksdesign kan de counterfactual ‘gesimuleerd’ worden (vgl. Willemsen & 
Leeuw, 2007). De gekozen controlegroep laat dan zien hoe er gehandeld zou zijn 
zonder de nieuwe aanpak. In dit onderzoek is het echter niet mogelijk geweest 
de counterfactual op een systematische manier vast te stellen. Het was onmoge-
lijk een nulmeting uit te voeren en de onderzoekssituatie bood evenmin gele-
genheid 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.  
Verder biedt bijlage 1 van dit rapport een overzicht van vier strafrechtelijke 
opsporingsonderzoeken naar mensenhandel, waarvan twee onderzoeken zijn 
uitgevoerd zonder toedoen van de programmatische aanpak. Deze bijlage kan 
geraadpleegd worden als men een beeld wil krijgen van het verloop van opspo-
ringsonderzoek zonder de nieuwe aanpak (zie de volgende paragraaf voor een 
beschrijving van de inhoud van deze bijlage). Door het geringe aantal geanaly-
seerde opsporingsonderzoeken in deze bijlage is het echter niet mogelijk op 
basis hiervan een algemene uitspraak te doen over hoe de situatie zou zijn ge-
weest zonder de nieuwe aanpak.  

1.3 Opbouw van het rapport  

In hoofdstuk 2 wordt het ontstaan, het doel en de inhoud van de programma-
tische aanpak beschreven. Aan het slot van dat hoofdstuk wordt een aantal 
beleidsstappen en bijbehorende veronderstellingen geformuleerd die tezamen 
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de beleidstheorie vormen. Die veronderstellingen liggen — volgens de ideeën 
over de programmatische aanpak — ten grondslag aan een succesvolle uitvoering 
van de aanpak. In de laatste paragraaf van hoofdstuk 2 bespreken we een aantal 
factoren die volgens wetenschappelijke literatuur van invloed zijn op succesvolle 
samenwerking.  
In hoofdstuk 3, 4 en 5 wordt beschreven hoe de programmatische aanpak in de 
praktijk is uitgevoerd en hoe de samenwerking, communicatie en aansturing 
daarbij verliep. In hoofdstuk 3 en 4 wordt het strafrechtelijke spoor beschreven, 
in hoofdstuk 5 het bestuurlijke spoor. Bij de beschrijving van het feitelijke pro-
ces komen zowel bedoelde als onbedoelde en onvoorziene gevolgen van ver-
schillende elementen van de programmatische aanpak aan de orde. In hoofd-
stuk 6 worden conclusies getrokken aan de hand van de geformuleerde stappen 
en veronderstellingen uit hoofdstuk 2. Voor elk van de veronderstelde stappen 
in het beleidsproces wordt nagegaan of en hoe deze in de praktijk is uitgevoerd 
en met welk gevolg. Daar waar nuttig vergelijken we de uitkomsten met de be-
sproken literatuur over de succesfactoren bij samenwerking.  
 
Bijlage 
Ter aanvulling van deze evaluatie worden in bijlage 1 van dit rapport verschil-
lende strategieën in opsporingsonderzoek naar mensenhandel beschreven, aan 
de hand van informatie uit vier opsporingsonderzoeken. Binnen het strafrech-
telijke opsporingsonderzoek Sneep zijn bepaalde keuzes gemaakt voor de in-
richting van het opsporingsonderzoek en is gekozen voor een bepaalde opspo-
ringsstrategie (al dan niet beïnvloed door de programmatische aanpak). Om te 
bezien welke andere mogelijkheden er zijn om een opsporingsonderzoek naar 
mensenhandel in te richten, worden in bijlage 1 — naast Sneep — nog drie on-
derzoeken naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen beschreven. De 
keuzes die met betrekking tot de aanpak van de opsporing binnen deze vier op-
sporingsonderzoeken zijn gemaakt, verschillen op een aantal punten van elkaar.  
De modus operandi van de verdachten komt bij de bespreking van de opspo-
ringsonderzoeken aan de orde evenals de keuze voor verschillende opsporings-
middelen die zijn ingezet om de verdachten strafrechtelijk te vervolgen. Door 
het analyseren van de totstandkoming van deze keuzes en de gevolgen hiervan 
voor het verloop van de onderzoeken, kan uit elk opsporingsonderzoek een 
strategie gedestilleerd worden.  
De bijlage geeft een beeld van de dilemma’s die zich voordoen bij de opsporing 
van mensenhandel en schetst op die manier een beeld van de context waarin 
deze pilot naar mensenhandel is uitgevoerd.  
 
Anonimisering van bevindingen 
Om herkenbaarheid van organisaties en personen te verminderen, wordt in de 
empirische hoofdstukken van dit rapport (vanaf paragraaf 3.2) niet verwezen 
naar namen van organisaties van de betrokken partners. Evenmin zullen de 
namen of specifieke functies of posities van personen genoemd worden. Het 
gaat bij deze procesevaluatie immers niet om een beoordeling van diensten, 
organisaties of personen, maar om inzicht in algemene mechanismen en pro-
cessen. Alle betrokken partners die door het College van PG’s zijn benaderd om 
deelonderzoeken voor hun rekening nemen, scharen we in hoofdstuk 3, 4 en 5 
onder de noemer ‘partner’. Daarnaast zullen we, daar waar nodig, spreken van 
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LP/ NR (Landelijk Parket / Nationale Recherche) als we het hebben over de ini-
tiatoren en aanjagers van de programmatische aanpak.  
Als het gaat om de positie en functie van de opgevoerde personen, maken we 
eveneens een grove tweedeling: enerzijds spreken we van professionals (men- 
sen die werkzaam zijn op de werkvloer van de opsporing: teamleiders, analisten, 
zaaksofficieren), anderzijds van leidinggevenden die deel uitmaken van de stuur-
groep (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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2 De 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 (Pawson & Tilley, 1997). De keuze voor een bepaalde inter-
ventie of beleidsstrategie gaat gepaard met (impliciete) veronderstellingen over 
de werking van de interventie. 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 (vgl. Pawson et al., 2005). Zonder dat 
inzicht blijft een interventie een ‘black box’ en kunnen geen verklaringen wor-
den gegeven voor het falen of slagen van een interventie. Daarom is het voor 
deze evaluatie allereerst van belang om te ontrafelen wat de veronderstellingen 
zijn die ten grondslag liggen aan de programmatische aanpak.  
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?  
Daarnaast is het van belang na te gaan in welke context de nieuwe aanpak ver-
ondersteld wordt werkzaam te zijn (Pawson & Tilley, 1997). De vraag is onder 
welke omstandigheden de effecten van het beleid worden verwacht.  
De veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de programmatische aanpak 
staan centraal in dit hoofdstuk, evenals de context waarbinnen het beleid geacht 
wordt te werken. Maar eerst wordt het ontstaan en het doel van de programma-
tische aanpak beschreven.  

2.1 Doel en inhoud van de programmatische aanpak 

Met enige regelmaat vindt overleg plaats tussen afgevaardigden van het Open-
baar Ministerie en andere overheidsactoren over de bestrijding van zware cri-
minaliteit en de knelpunten daarbij. Reguliere opsporingsmethoden werken bij 
de bestrijding van criminele organisaties vaak onvoldoende, onder meer door 
het gebrek aan bruikbare aangiften of getuigenverklaringen. Ook is informatie 
versnipperd aanwezig bij allerlei diensten en politieregio’s, waardoor de bewijs-
garing wordt belemmerd. En hoewel speerpunten van de Nationale Recherche 
regelmatig op beleidsniveau aan de orde kwamen in overleggen tussen de de-
partementen van Justitie, Binnenlandse Zaken en andere overheidsinstanties, 
voelden veel potentiële partners geen ‘urgentie’ om concreet mee te werken aan 
de bestrijding van de problemen.3 Ze konden zich, volgens een medewerker van 
 
3 Voor de periode 2004-2008 hanteerde de Nationale Recherche de volgende speerpunten: 

terrorisme en andere extreme vormen van ideologisch gemotiveerde misdaad, handel in 
cocaïne en heroïne, productie van en handel in synthetische drugs, mensenhandel en men-
sensmokkel, handel in en gebruik van vuurwapens en explosieven, en witwassen. Voor 2008-
2012 zijn deels dezelfde, deels nieuwe speerpunten geformuleerd: witwassen (onder meer  
via investeringen in vastgoed), mensenhandel en -smokkel, terrorisme en andere extreme 
vormen van ideologisch gemotiveerde misdaad, grootschalige hennepteelt, handel in cocaïne 
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het OM, uiteindelijk geen concreet beeld vormen van de ernst van de proble-
matiek. Sterke betrokkenheid bij de oplossing van het probleem bleef daardoor 
achterwege. De afstand bij het Openbaar Ministerie tussen het beleidsniveau 
(abstract) en het operationele niveau (concrete casuïstiek) ervaarde men, met 
andere woorden, als veel te groot. Besprekingen tussen instanties bleven vaak 
‘in hoge mate in abstractie hangen’, aldus een van de geïnterviewde justitiefunc-
tionarissen.  
 
In een informele ‘brainstorm’ van afgevaardigden van het college van PG’s en de 
DG Rechtshandhaving van het ministerie van Justitie, een zogenaamde ‘benen-
op-tafel-sessie’ medio 2006, werd ook gesproken over de wijze waarop zware 
criminaliteit effectiever zou kunnen worden aangepakt door politie en justitie. 
De afgevaardigden van het OM stelden dat het strafrecht niet langer toereikend 
was voor het bestrijden van de hedendaagse criminaliteitsproblematiek rondom 
thema’s als witwassen, wietteelt en mensenhandel. Het zouden problemen zijn 
die wat aanpak betreft boven het strafrecht uitstijgen en waarvoor de medewer-
king van andere, niet strafrechtelijke overheidsinstanties noodzakelijk is, als 
men het probleem tenminste echt fundamenteel aan zou willen pakken. Uit-
eenlopende partijen — zowel strafrechtelijke als bestuurlijke — zouden daarom 
sterker betrokken moeten raken bij de informatievergaring én bij de informatie-
uitwisseling omtrent de speerpunten van de Nationale Recherche. 
Daarmee samenhangend zou men minder moeten werken vanuit één strafzaak 
maar meer vanuit een thema, ofwel vanuit een criminologisch fenomeen. Men 
zou effectiever op kunnen treden als alle beschikbare informatie over één cri-
minaliteitsvorm actiever en sneller bijeen zou worden gebracht, zo was de ge-
dachte. In deze context werd de term programmatische aanpak voor het eerst 
gebruikt.  
 
Tegelijkertijd was het idee om vanuit één specifieke casus de programmatische 
aanpak te starten. Op basis van onderzoek naar een concrete bestaande dader-
groep, zou de algemene achterliggende problematiek in kaart gebracht kunnen 
worden. Ook zouden op zo’n wijze instanties in beeld komen die mede verant-
woordelijk zouden kunnen zijn voor de bestrijding van de problematiek. Door 
de speerpunten van de Nationale Recherche niet alleen in abstracte termen te 
beschrijven maar deze een concreet ‘gezicht’ te geven, zou de betrokkenheid 
van andere instanties vergroot kunnen worden. Er wordt door betrokken justi-
tiefunctionarissen in deze context wel gesproken van een ‘vliegwiel’ dat zowel 
ander aanpalend opsporingsonderzoek aanjaagt als andere overheidsinstanties. 
De programmatische aanpak is dus enerzijds gericht op een criminologisch 
fenomeen en niet zozeer op één strafzaak, anderzijds wordt het startpunt van 
die programmatische aanpak wel gevormd door een specifieke strafzaak en een 
groep verdachten.  
 

 
en heroïne, en productie van en handel in synthetische drugs. Deze prioriteiten worden de 
laatste jaren mede bepaald door het Nationaal dreigingsbeeld zware of georganiseerde crimi-
naliteit (DNRI, 2004; KLPD, 2008). 
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Informatie-uitwisseling  
Concreet wil dat zeggen dat naast het ‘traditionele’ opsporingsonderzoek door 
de Nationale Recherche, ook uiteenlopende deelonderzoeken zouden moeten 
worden verricht 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. Ook een financieel onderzoek zou onderdeel 
moeten uitmaken van de aanpak.  
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’ en effectiever tegen op te kunnen treden, 
zowel repressief als preventief. Een belangrijk element daarbij vormt het inwin-
nen en uitwisselen van informatie over bewuste en onbewuste faciliteerders; 
beroepen, bedrijven en (overheids-)instanties die zich goed lenen als gelegen-
heidsstructuur voor georganiseerde criminaliteit.4  
 
Verder is het plan om al 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 beleid en op elementen uit de strafdossiers die gemeenten op bestuurlijke 
wijze zouden kunnen aanpakken. Door de Nationale Recherche zal gedurende 
het rechercheproces bestuurlijke rapportages worden gemaakt, die (geanonimi-
seerd) een gedetailleerd criminaliteitsbeeld van de verdachtengroep schetst 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 onbedoeld als faciliteerders optre-
den in het criminele netwerk, bijvoorbeeld gemeenten of Kamers van Koophan-
del.5 Vervolgens zullen de instanties middels de bestuurlijke rapportages regel-
matig op de hoogte gehouden worden van zwakke plekken in hun werkproces-
sen, waar de criminele organisatie op een of andere manier gebruik van maakt. 
Naar aanleiding van deze bestuurlijke rapportages kunnen instanties maatrege-
len nemen om verder misbruik te bemoeilijken of te voorkomen. Het idee bij  
de programmatische aanpak is om niet pas achteraf het bestuur te betrekken  
— zoals gebruikelijk bij een bestuurlijke rapportage van de politie — maar het idee 

 
4  Het huidige kabinetsbeleid voor de aanpak van georganiseerde misdaad (PVAGM) heeft ook 

expliciet tot doel om onderliggende gelegenheidsstructuren — structurele factoren die deze 
misdaad bedoeld of onbedoeld faciliteren — aan te pakken. Informatie uit de opsporing en 
vervolging kan een rol spelen bij het identificeren van bewuste of onbewuste facilitators en 
daarmee van gelegenheidsstructuren (Van de Bunt & Kleemans, 2007; PVAGM, 2007). 

5  In de notitie Programma Sneep (2006, intern ongepubliceerd stuk) wordt dat, onder het kop-
je ‘bestuurlijke advisering’, als volgt geformuleerd: ‘Aan de hand van misstanden die uit de 
opsporingsonderzoeken naar voren komen, wordt voor de bestuurlijke rapportage onder-
zocht welke overheidsinstellingen volgens het staande prostitutie- en mensenhandelbeleid 
een rol (hadden moeten) spelen bij het voorkomen of uitbannen hiervan. Een bestudering 
van de instrumenten die de overheid ter beschikking staat en de manier waarop deze instru-
menten in de praktijk worden toegepast, zal moeten leiden tot aanbevelingen voor het beleid 
op nationaal of op gemeentelijk niveau.’ 
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is om al tijdens het opsporingsonderzoek informatie te delen met gemeenten en 
andere relevante partners. 
Andersom is het plan om gedurende het opsporingsonderzoek bestuurlijke in-
formatie over de verdachtengroep (uit bestuursrechtelijk onderzoek, bijvoor-
beeld over vergunningen) uit te wisselen met opsporingspartners. Op zo’n wijze 
kan bestuurlijke informatie worden gebruikt voor het opsporingsonderzoek. 
 
Mensenhandel  
Het OM heeft ervoor gekozen deze methodiek uit te proberen op het terrein van 
mensenhandel, als pilot, en wel om een aantal redenen. In de eerste plaats staat 
de aanpak van mensenhandel in Nederland sinds enige jaren hoog op de agen-
da van criminaliteitsbestrijders en rechtshandhavers. In uiteenlopende beleids-
nota’s over het onderwerp wordt het belang onderstreept van een structurele 
informatie-uitwisseling tussen toezichthoudende, handhavende en opsporings-
instanties. De samenhang tussen verschillende faciliteerders zou door die infor-
matie-uitwisseling beter in kaart kunnen worden gebracht.  
De tweede reden voor de keuze voor mensenhandel als pilot van de program-
matische aanpak, is dat er in 2006 een grote, ingewikkelde en ernstige strafzaak 
op stapel staat omtrent vrouwenhandel, een zaak waar men de nieuwe methode 
direct op zou kunnen toepassen. Dat onderzoek draagt de naam Sneep en is 
gericht op een internationaal opererende criminele groep die zich schuldig zou 
maken aan de handel van vrouwen uit onder andere Oost-Europa. Verder zou 
de groep betrokken zijn bij de handel in harddrugs en het witwassen van cri-
minele winsten. Het rechercheonderzoek Sneep is op 1 april 2006 gestart. Bijna 
een jaar later, op 7 februari 2007, worden 12 verdachten aangehouden en in 
verzekering gesteld.6  
 
Het barrièremodel 
Bij de keuze voor ketenpartners die bij de programmatische aanpak worden 
betrokken, is het plan om gebruik te maken van het zogenaamde ‘barrièremo-
del’.7 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. Zo kijkt de SIOD naar het arbeidsaspect en BOOM naar de finan-
ciële aspecten. Op grond van de inzichten uit die deelonderzoeken, zouden be-
stuurlijke ‘barrières’ opgeworpen kunnen worden.  

 
6  In juni 2008 worden zes verdachten door de rechtbank veroordeeld voor mensenhandel, vijf 

daarvan worden ook veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. In hoofdstuk 
4 van dit rapport wordt nader ingegaan op het opsporingsonderzoek en in de laatste para-
graaf van dat hoofdstuk ook op het vonnis van de rechtbank. Een gedetailleerde beschrijving 
van de verdachtengroep is opgenomen in bijlage 1 van dit rapport. 

7  Het barrieremodel is oorspronkelijk — in een andere beleidscontext — ontwikkeld door de 
SIOD. 
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2.2 Context  

De programmatische aanpak wordt in deze pilot toegepast op het terrein van 
mensenhandel. In de concrete strafdossiers gaat het om vrouwenhandel en be-
treft het vrouwen die, al dan niet gedwongen, in de prostitutie werkzaam zijn en 
daar worden uitgebuit en/of mishandeld door de handelaren. Daders en slacht-
offers uit de concrete strafzaak concentreren zich in de raamprostitutiebranche 
op de Amsterdamse Wallen en daarnaast ook in de prostitutiesector in Alkmaar 
en Utrecht. De beleidscontext van de interventie wordt in deze pilot daarom in 
de eerste plaats gevormd door het prostitutiebeleid van de overheid, zowel het 
prostitutiebeleid van de lokale overheid als dat van de landelijke overheid.  
 
Verder is er een aantal specifieke, contextgebonden elementen in deze pilot van 
de programmatische aanpak als het gaat om de opsporing. Het betreft hier geor-
ganiseerde misdaad gericht op mensenhandel en daarom wordt de opsporings-
context in belangrijke mate gevormd door knelpunten ten aanzien van aangiften 
en het doorlaatverbod, twee elementen die mensenhandel wat opsporing betreft 
specifiek maken ten opzichte van andere vormen van criminaliteit. Vanwege het 
belang van deze contextgebonden elementen gaan we hier iets uitvoeriger op in.  
Mensenhandel in de prostitutiesector is een complex delict en verschilt op een 
aantal punten van andere vormen van ernstige georganiseerde criminaliteit. 
Door deze verschillen is de inrichting van opsporingsonderzoek op een aantal 
punten anders dan bijvoorbeeld een opsporingsonderzoek naar drugssmokkel. 
Een eerste punt dat mensenhandelzaken complex maakt is dat slachtoffers van 
mensenhandel vaak geen aangifte durven te doen of dat niet willen doen (ze 
voelen zich bijvoorbeeld geen slachtoffer). Dit kan te maken hebben met angst 
voor of juist emotionele verbondenheid met de handelaren, maar ook met het 
feit dat ze toch enige inkomsten genereren waardoor ze er belang bij hebben 
om de situatie ongewijzigd te laten (BNRM, 2007: 128; Kleemans, 2009: 411). Als 
zij wel aangifte doen, gaat het vaak om het woord van de verdachten tegenover 
dat van de slachtoffers (BNRM, 2007: 138).  
Een tweede kenmerk van mensenhandelzaken is dat men bij de opsporing re-
kening moet houden met het ‘doorlaatverbod’ dat bestaat om slachtoffers te 
beschermen. Dit verbod houdt in dat er bij een verdenking van mensenhandel 
nooit mag worden doorgelaten, in de zin van het laten voortduren van het de-
lict. Zelfs zwaarwegende opsporingsbelangen, zoals de tracering en aanhouding 
van leidinggevenden van een organisatie en het achterhalen van de structurele 
werkwijze, leiden niet tot opheffing van die verplichting.8 Dit leidt er in som-
mige gevallen toe dat vroeg- of zelfs voortijdig moet worden ingegrepen, waar-
door breder onderzoek naar organisatoren, leidinggevenden en de werkwijze 
kan worden gefrustreerd (BNRM, 2002: 146).  
Hoe bij de strafrechtelijke opsporing wordt omgegaan met deze specifieke ken-
merken van mensenhandel verschilt per strafzaak. In bijlage 1 van dit rapport 
worden vier onderzoeksstrategieën beschreven, aan de hand van vier strafzaken 

 
8  Op 26 november 1998 werd de motie Rouvoet over het doorlaten van personen aangenomen 

(TK 1998-1999, 25 403, nr. 30). In een brief van de Minister van Justitie van 12 april 1999 (TK 
1998-1999, 25403, nr. 35) wordt uiteengezet dat wanneer sprake is van mensenhandel (mens-
onwaardige omstandigheden) in geen enkel geval mag worden afgezien van aanhouding. 
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naar mensenhandel. De bijlage plaatst het opsporingsonderzoek Sneep in de 
context van de opsporing van mensenhandel.  
 
Tot slot kunnen we de mate waarin de criminele organisatie lokaal of interna-
tionaal opereert beschouwen als contextvariabele. De verdachten opereren in 
meerdere regio’s en landen en die transnationaliteit van zowel verdachten als 
slachtoffers zal mede richting geven aan de keuze voor opsporingspartners. Bij 
aanvang van de programmatische aanpak en van het opsporingsonderzoek gaat 
men uit van een internationaal opererende bende en van prostituees die als ille-
gale vreemdelingen het land binnenkomen.  

2.3 Veronderstelde stappen in het beleidsproces 

Het streven naar vervolging en bestraffing van de daders en bewuste faciliteer-
ders gaat in de programmatische aanpak hand in hand met het streven naar 
structurele beleidsmatige veranderingen. Het centrale element in de program-
matische aanpak is het betrekken van partners die bijdragen aan informatie-
vergaring en informatie-uitwisseling, op verschillende bestuurlijke en organi-
satorische niveaus. Voordat de informatie-uitwisseling op succesvolle wijze 
plaatsvindt en tot gewenste resultaten leidt, wordt een aantal stappen in het 
beleidsproces verondersteld. Deze veronderstellingen bepalen het proces dat 
schuilgaat achter de uitvoering van programmatische aanpak. We werken ze 
hieronder chronologisch in vier stappen uit. Na de eerste veronderstelde stap 
ontstaan feitelijk twee sporen: een strafrechtelijk spoor en een bestuurlijk spoor. 
Ook die sporen horen elkaar wederzijds te beïnvloeden.  
 
Veronderstelling 1 
⎯ Het voor het voetlicht brengen van concrete informatie uit het strafdossier 

over daders, hun activiteiten en de aangebrachte schade (in dit geval met 
het leed van slachtoffers), leidt bij aanpalende instanties tot bewustwording 
van de ernst van het probleem en tot betrokkenheid.  

 
Schematisch:  

 
  
 

De eerste stap in de programmatische aanpak is het betrekken van instanties die 
medeverantwoordelijk zijn voor de bestrijding van het probleem. Niet alleen de 
Nationale Recherche maar ook allerlei aanpalende (opsporings)instanties en 
bestuurlijke partners zouden betrokken moeten worden bij de informatiever-
garing en informatie-uitwisseling, en zouden zogezegd ‘mede-eigenaar’ van  
het probleem moeten worden. 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, zouden deze 
sterker bewust worden van de problematiek. Hiermee zou betrokkenheid bij de 
aanpak ervan gerealiseerd kunnen worden. Een van de door ons gesproken OM-
functionarissen spreekt in dit geval over ‘wat bloed laten zien aan het bestuur’.  
 

 
1. Informatie uit strafdossier 

Bewustzijn en betrokkenheid 
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Veronderstelling 2 
⎯ Bewustzijn en betrokkenheid van aanpalende opsporingsinstanties leiden 

tot actieve medewerking aan informatieverzameling, door het uitvoeren van 
deelonderzoeken. 

 
Schematisch:  

 
  
 

Bewustwording van de ernst van het probleem zou partners ertoe moeten bewe-
gen 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. Deelnemende partners nemen elk een facet van het 
probleem voor hun rekening en voeren een deelonderzoek uit, met name om 
zicht te krijgen op faciliteerders. Daarnaast zou met de deelonderzoeken ook 
extra informatie kunnen worden vergaard over deelaspecten van de verdachten-
groep, bijvoorbeeld over financiële aspecten.  
 
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. 

 
Schematisch: 

 
  
 

Door de informatievergaring en deelonderzoeken van partners krijgt men zicht 
op faciliteerders van de verdachtengroep en daarnaast (meer) zicht op de ver-
dachtengroep.  
 
Veronderstelling 4 
⎯ Informatie over illegale faciliteerders (afkomstig uit deelonderzoeken) leidt 

tot informatie-uitwisseling tussen betrokken opsporingspartners (strafrech-
telijke spoor). 

⎯ Informatie over legale faciliteerders (afkomstig uit deelonderzoeken) leidt 
tot informatie-uitwisseling tussen opsporingspartners en bestuurlijke part-
ners (bestuurlijke spoor). 

 
Schematisch:  

 
  
 
 

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 ande-
re 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 ken-

 
2. Bewustzijn en betrokkenheid 

Uitvoering deelonderzoeken 
 

 
3. Uitvoering van deelonderzoeken 

Informatie over faciliteerders 
en verdachten  

 
4. Informatie over faciliteerders en 

verdachten 

Informatie- uitwisseling 
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nis gedurende het opsporingsonderzoek worden gedeeld met bestuurlijke part-
ners, in de vorm van bestuurlijke rapportages, waarin bestuurlijke adviezen 
worden gegeven.  
 
De uitkomsten van de informatie-uitwisseling kunnen, tot slot, op de volgende 
wijze leiden tot strafrechtelijke en bestuurlijke resultaten.  
 
Uitkomsten van het strafrechtelijke spoor 
⎯ Informatie-uitwisseling over bewuste faciliteerders en verdachten leidt tot 

extra bewijsgaring, wat leidt tot overtuigend strafrechtelijk bewijs tegen de 
verdachtengroep en hun faciliteerders.  

⎯ Strafrechtelijk bewijs tegen de verdachten en hun bewuste faciliteerders 
leidt tot een strafrechtelijke veroordeling en bestraffing van de verdachten, 
wat leidt tot het tegenhouden van de activiteiten van de criminele groepe-
ring. 

 
Uitkomsten bestuurlijke spoor 
⎯ Informatie-uitwisseling over onbewuste faciliteerders (bestuurlijke adviezen) 

leidt tot structurele aanpassing van beleid. 
⎯ Structurele aanpassing van beleid leidt tot een verbetering van bestuurlijke 

maatregelen, wat leidt tot duurzame drempels tegen mensenhandel. 
 
Deze procesevaluatie richt zich op de veronderstelde stappen 1 tot en met 4 van 
het hierboven beschreven proces van de programmatische aanpak.  
 
De veronderstelde beleidsstappen die in deze paragraaf op basis van interviews 
en beleidsstukken zijn ontrafeld, kunnen we tot slot samenvatten in het volgen-
de schema. Na de eerste stap kunnen we de daarop volgende stappen splitsen  
in een strafrechtelijk en een bestuurlijk spoor. Hoewel deze sporen elkaar in 
werkelijkheid voortdurend wederzijds horen te beïnvloeden — dat is immers de 
kern van de programmatische aanpak — brengen we voor een goed begrip van 
de achterliggende assumpties, een analytische scheiding aan.  
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Schema Veronderstelde stappen die ten grondslag liggen aan de programma-
tische aanpak 

 
Informatie uit concrete strafzaak over ernst problematiek 
 

Strafrechtelijk 
spoor  

Bestuurlijk spoor

1

Bewustwording en betrokkenheid  
opsporingspartners  

Bewustwording en betrokkenheid  
bestuurlijke partners 

2 

Uitvoering van deelonderzoeken door 
opsporingspartners  

Informatievergaring door bestuurlijke 
partners  

3 

Informatie over 
illegale faciliteerders 
(en andere verdachten) 

Informatie over 
legale faciliteerders 

Informatie over 
illegale faciliteerders 
(en andere verdachten) 

Informatie over  
legale faciliteerders  
 

Informatie-uitwisseling met  
opsporingspartners 

Informatie-uitwisseling met bestuurlijke partners 
(bestuurlijke adviezen, bestuurlijke rapportage) 

4 4 

Strafrechtelijk bewijs tegen 
verdachten en illegale faciliteerders; 
veroordeling en straffen 

Tegenhouden van activiteiten van de 
criminele groepering 
(in dit geval de criminele groep 
mensenhandelaren) 

Structurele aanpassingen beleid 

Duurzame bestuurlijke drempels tegen 
criminaliteit  
(in dit geval mensenhandel) 

 
 
 
In dit rapport onderzoeken we in hoeverre en op welke wijze de hierboven be-
schreven veronderstelde stappen zich in de praktijk ook voordoen. Eerst kijken 
we of de uitvoering conform de plannen heeft plaatsgevonden. Op welke wijze 
wordt de programmatische aanpak in de praktijk uitgevoerd? In welke opzichten 
verschilt de uitvoering van de vooraf bedachte plannen? Hoe verloopt het be-
trekken van partners, de informatievergaring en informatiedeling in de praktijk?  
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Vervolgens kan gekeken worden naar de gevolgen van de (al dan niet) uitgevoer-
de stappen, ofwel naar de output. Door het ontrafelen van de veronderstellingen 
en deze te vergelijken met de feitelijke uitvoering van de programmatische aan-
pak, kan achterhaald worden in welke fase en op welke punten veronderstel-
lingen correct zijn en of er wellicht nog andere, onbedoelde (positieve of nega-
tieve) gevolgen zijn van de aanpak. Als de output op bepaalde punten niet wordt 
bereikt, kan dat worden toegeschreven aan een gebrekkige uitvoering of aan een 
onjuiste veronderstelling over de betreffende stap in het proces.  
Vooruitlopend op de uitkomsten van deze procesevaluatie, kan alvast gekeken 
worden welke ondersteuning in literatuur te vinden is voor de veronderstellin-
gen. Wat zeggen wetenschappelijke studies over het betrekken van partners en 
over succesvolle samenwerking?  

2.4 Succesvolle samenwerking  

In deze paragraaf bespreken we factoren die van invloed zijn op succesvolle 
samenwerking, zoals dat in bestaande literatuur naar voren komt. Voor de be-
spreking zullen we in hoofdzaak putten uit een recent uitgekomen literatuur-
studie van de Leidse criminologen Visser et al. (2008). Visser et al. hebben een 
studie verricht naar factoren die bijdragen aan succesvolle samenwerking in 
handhavingsprojecten. In die studie wordt praktijkkennis (bijeen gebracht in  
22 zogenaamde best practices op lokaal niveau) gespiegeld aan internationale 
wetenschappelijke literatuur die in de afgelopen 25 jaar is verschenen over 
sturing en samenwerking. Resultaten uit deze studie kunnen we gebruiken bij 
het inzichtelijk maken van, met name, bestuurskundige processen betreffende 
samenwerking en informatie-uitwisseling. Aanvullend betrekken we bij deze 
bespreking inzichten uit een aantal andere sociaal wetenschappelijk studies.  
 
Individuele belangen  
Uit literatuur komt naar voren dat het eigenbelang van individuele personen en 
de specifieke doelstelling van de eigen organisatie een voorname rol speelt in de 
bereidheid om mee te werken aan een samenwerkingsverband. De bestuurskun-
dige Downs spreekt in dit verband over ‘de economie van ambtelijke organisa-
ties’ en legt in zijn werk de nadruk op de oriëntatie van de ambtenaar op zijn 
eigenbelang bij de besluitvorming (en op het belang van de eigen afdeling, het 
eigen cluster of de eigen organisatie). Ambtenaren worden volgens Downs niet 
alleen gedreven door de wens het algemeen belang te dienen. Het eigenbelang 
speelt bij de besluitvorming van ambtenaren eveneens een rol, denk bijvoor-
beeld aan macht, carrière, inkomen, gemak of de promotie of het prestige van 
de eigen afdeling of organisatie. Ook kunnen meer altruïstische motieven een 
drijfveer vormen bij de keuzes die ambtenaren bij de uitvoering van hun werk 
maken, zoals trouw (aan een ideaal, een instituut of de natie) of voldoening van 
vakkundig werk. Maar de wens het algemeen belang te dienen, een bijna geheel 
altruïstisch motief volgens Downs, is in deze theorie niet richtinggevend bij de 
besluitvorming in ambtelijke organisaties (Downs, 1967: 2, 84-85; Denters 1992: 
375-385).  
Bevindingen uit de studie van Visser et al. wijzen ook op het eigenbelang als 
drijfveer voor het handelen, maar hier is de analyse primair gericht op het 
niveau van de organisatie (en niet op het niveau van het individu). Visser et al. 
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onderscheiden verschillende factoren die van invloed zijn op een succesvolle 
samenwerking. Bij de keuze voor samenwerking is het voor partners bijvoor-
beeld van belang dat het samenwerkingsverband moet bijdragen aan het beha-
len van een doel van de eigen organisatie. Pas als een organisatie de hulpbron-
nen van een andere organisatie nodig heeft om dat belang te kunnen bereiken, 
en dus afhankelijk is, heeft de samenwerking zin en zal deze kans maken te be-
stendigen. De keuze voor deelname aan een samenwerkingsverband moet vol-
gens Visser et al. dus voor een meerwaarde zorgen ‘die alleen door de toevoeging 
van elkaar aanvullende vaardigheden, kennis en andere bronnen mogelijk kan 
worden’ (Visser et al., 2008: 43).9  
In het verlengde hiervan laten studies zien dat samenwerking vaak mislukt om-
dat instanties te weinig tijd en moeite nemen om de reden om samen te werken 
te verbinden aan de intenties, motieven en perspectieven van de verschillende 
deelnemende partners. Het formuleren van een gemeenschappelijke probleem-
definitie en het vooraf in kaart brengen en vastleggen van de verschillende be-
langen én verantwoordelijkheden van de partners vergroot de kans op succes-
volle samenwerking (Berquist, Betwee & Meuel, 1995 in Visser et al., 2008: 44). 
Visser et al. concluderen dat een gezamenlijk doel niet altijd voldoende is voor 
het welslagen van de samenwerking en stellen dat het ‘minstens zo belangrijk is 
dat organisaties een eigen doel hebben bij de samenwerking’ (Visser et al., 2008: 
46). 
 
Vervolgens draagt de wijze waarop een gedeelde visie wordt uitgedragen bij aan 
het succes van samenwerking. Iemand met ‘visionair leiderschap’ zou de visie 
breed moeten kunnen uitdragen zodat relevante anderen overtuigd raken van 
het nut van de samenwerking. Op de rol van sturing en projectleiderschap voor 
succesvolle samenwerking komen we hierna nog terug, als we factoren bespre-
ken die van belang zijn voor continuering van de samenwerking.  
 
Werkgerelateerd netwerk 
Is de samenwerking eenmaal van de grond gekomen, dat is het zaak deze suc-
cesvol te continueren. In de wetenschappelijke literatuur wordt gewezen op het 
belang van communicatie tussen medewerkers van verschillende organisaties 
voor succesvolle voortzetting van een stabiele vorm van de samenwerking (de 
zogenaamde horizontale communicatie). Het gaat dan om het persoonlijke 
contact tussen leden van een samenwerkingsverband en het ‘elkaar bijpraten’, 
zowel op uitvoerend als op bestuurlijk niveau. Visser et al. stellen dat het van 
groot belang is dat samenwerkingspartners ‘elkaar regelmatig ontmoeten, elkaar 
informeren, openlijk discussiëren en noodzakelijke informatie aan elkaar over-
dragen’ (Visser et al., 2008: 52).  
Theorievorming omtrent sociale netwerkanalyse, waarin het belang wordt bena-
drukt van sociale relaties voor kennisvergaring en ideeënontwikkeling, sluit ook 
aan bij die gedachte. De spreiding van informatie en ideeën is in belangrijke 
mate afhankelijk van de wijze waarop mensen met anderen in contact staan, zo 
stellen auteurs die zich richten op sociale netwerkanalyse (o.a. Wellman et al., 
1988; Burt, 1992). De waarde die gehecht moet worden aan het netwerk van 
werknemers van non-profit organisaties komt ook aan de orde in literatuur. Zo 

 
9 Onder meer gebaseerd op Merrill-Sands en Sheridan (1996). 
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komt in studies onder meer naar voren dat informele relaties en netwerken van 
medewerkers een significante invloed kunnen hebben op de performance van 
non-profit organisaties. Informele banden tussen medewerkers van verschillen-
de organisaties kunnen een positief effect hebben op de productiviteit van de 
organisatie (o.a. Mayne et al., 2003). En informele netwerken die eenmaal be-
staan, kunnen weer leiden tot nieuwe vormen van samenwerking. Het initiëren 
van structureel overleg en besluitvorming over een gemeenschappelijke doel-
stelling zal eenvoudiger zijn als mensen elkaar al kennen (Visser et al., 2008: 49).  
 
Brug tussen leidinggevenden en uitvoerenden 
Naast deze ‘horizontale communicatie’ tussen individuen van gelijkwaardig ni-
veau, is goede communicatie tussen leidinggevenden en uitvoerenden ook van 
belang voor goede samenwerking (de zogenaamde ‘verticale communicatie’). 
Visser et al. menen dat in professionele organisaties waar werknemers goed 
geschoold zijn, een globale vorm van sturing het meeste effect teweegbrengt  
in gewenste richting. Maar zo’n globale vorm van sturing is alleen mogelijk als 
er een gemeenschappelijke visie van leidinggevenden en uitvoerenden is. Het is 
daarom essentieel om tussen leidinggevenden en uitvoerenden goede commu-
nicatie tot stand te brengen, waardoor beide partijen inzicht krijgen in elkaars 
motieven en visie. Visser et al. menen aansluitend hierop dat ‘de effectiviteit van 
het sturingsmechanisme voor een groot deel wordt bepaald door het functioneren 
van de ‘verticale’ communicatie tussen de spelers’ (Visser et al., 2008: 21). Juist bij 
veranderingsprocessen is het van belang dat de visie over aanpak en doelstelling 
breed en overtuigend wordt uitgedragen binnen de organisatie.  
Visser et al. concluderen verder op basis van hun literatuurstudie en de best 
practices dat voor de communicatie tussen leidinggevenden en professionals de 
rol van een projectleider, die in de schakelpositie zit tussen leiding en werkvloer, 
steeds van cruciaal belang is. Een rol daarbij is weggelegd voor leidinggevenden 
die opereren tussen de werkvloer en de leiding van een organisatie. Communi-
catie tussen verschillende lagen gaat nooit vanzelf, zo stellen zij, en een project-
leider is de aangewezen persoon om de verschillende perspectieven over en 
weer te belichten. Communicatie tussen bestuur en uitvoering is volgens Visser 
et al. zelfs de beslissende factor voor succesvolle aansturing en uitvoering van 
een samenwerkingsproject (2008:59).  
 
In de nu volgende hoofdstukken wordt beschreven hoe de programmatische 
aanpak in de praktijk is uitgevoerd en hoe de samenwerking, communicatie en 
aansturing daarbij verliep. In hoofdstuk 3 en 4 wordt het strafrechtelijke spoor 
beschreven, in hoofdstuk 5 het bestuurlijk spoor. De beschrijving van het be-
stuurlijke spoor is korter omdat het betrekken van bestuurlijke partners in de 
praktijk pas in een later stadium plaatsvond. De empirische hoofdstukken over 
de uitvoering in de praktijk lopen niet exact synchroon met de hiervoor beschre-
ven stappen (1 t/m 4). Dit komt door het feit dat we de uitvoering zoals die zich 
in de praktijk heeft voorgedaan, als leidraad hebben genomen bij de beschrij-
ving van het proces, en niet zoals die zou moeten plaatsvinden volgens het hier-
boven beschreven schema. Bij de beschrijving van het feitelijke proces is, zoals 
al gezegd, ook ruimte voor onbedoelde en onvoorziene gevolgen van verschil-
lende elementen van de programmatische aanpak.  
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In het laatste hoofdstuk van dit rapport worden conclusies getrokken aan de 
hand van het hiervoor beschreven schema van processtappen en bijbehorende 
veronderstellingen. Voor elk van de vier veronderstelde stappen in het beleids-
proces gaan we dan na of en hoe deze in de praktijk zijn uitgevoerd en met welk 
gevolg. Daar waar nuttig vergelijken we de uitkomsten met hierboven besproken 
literatuur over de factoren die van invloed zijn op succesvolle samenwerking.  
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3 Het betrekken van opsporings-
partners  

Het opsporingsonderzoek ‘Maris’ start eind 2005 en richt zich op de criminele 
organisatie van een groep Duitse Turken.10 De groep wordt verdacht van men-
senhandel en daarnaast van mishandeling, bedreiging en de handel in drugs.  
De leden zijn actief op de Amsterdamse Wallen en in prostitutiegebieden in 
Utrecht, Alkmaar en Den Haag. De Nationale Recherche Midden Nederland, 
gestationeerd in Driebergen, voert het onderzoek uit en neemt hier vier maan-
den de tijd voor. Er wordt veel informatie over de verdachten verzameld en men 
krijgt enig zicht op het middenkader van de organisatie (de bodyguards, pooiers, 
snorders). Na vier maanden is echter nog te weinig informatie bekend over de 
top van de criminele organisatie om tot aanhouding van die top over te gaan. 
Binnen de Nationale Recherche (NR) begint dan een gedachtewisseling over de 
wijze waarop het onderzoek zal worden gecontinueerd: ingrijpen en aanhouden 
van de verdachten die al goed in beeld zijn gebracht (de zogenaamde ‘korte klap 
strategie’ om de criminele activiteiten te verstoren) of het voortzetten van het 
opsporingsonderzoek met als doel de leidinggevenden goed in beeld te krijgen 
en te vervolgen. Functionarissen van het OM en van het Expertisecentrum Men-
senhandel en Mensensmokkel (EMM)11 pleiten ervoor om met de strafzaak door 
te gaan, maar nu onder de vlag van de programmatische aanpak.  
 
In diezelfde periode immers, worden binnen het OM plannen ontwikkeld voor 
de programmatische aanpak. Kenmerkend voor die aanpak is de betrokkenheid 
van en samenwerking met ketenpartners. Het idee is om vanuit een specifieke 
casus de programmatische aanpak op te starten en andere instanties hierbij te 
betrekken. Op basis van strafrechtelijk onderzoek naar een concrete dadergroep 
zou de algemene achterliggende problematiek van een crimineel fenomeen 
goed in kaart kunnen worden gebracht, in dit geval het fenomeen mensenhan-
del. Een concrete strafzaak zou het probleem een ‘concreet gezicht’ kunnen 
geven en daardoor de betrokkenheid en medewerking van allerlei aanpalende 
instanties kunnen vergroten.  
Bij de brainstorm over het vervolg van het opsporingsonderzoek Maris wordt 
daarom gekozen voor het voortzetten van de strafzaak tegen de mensenhandel-
bende, maar nu als pilot van de programmatische aanpak. Een politieteam van 
de Nationale Recherche Noord- en Oost Nederland in Zwolle (in het vervolg van 
dit rapport ‘NR Zwolle’ genoemd) neemt het onderzoek van het politieteam uit 
Driebergen over en verandert de naam ‘Maris’ in ‘Sneep’. Eerst worden de zoge-
naamde ‘angels’ uit het onderzoek gehaald: vanwege het doorlaatverbod moet 
een vrouw die overduidelijk slachtoffer is van de bende, in veiligheid worden 
gebracht. Daarna zet men het onderzoek voort. Naast het vervolg van het tradi-

 
10  Naar dezelfde dadergroep is drie jaar eerder, in 2003, ook reeds een opsporingsonderzoek 

gedaan door de regiopolitie Amsterdam Amstelland. Zie bijlage 1 voor een uitgebreide 
beschrijving van dat onderzoek en voor een vergelijking van de verdachtengroep en de 
gehanteerde recherchestrategieën. 

11  Het EMM is werkzaam binnen de Nationale Recherche Noord Oost Nederland te Zwolle. 
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tionele strafrechtelijke opsporingsonderzoek worden ook relevante ketenpart-
ners benaderd en betrokken bij de aanpak.  
 
In dit hoofdstuk beschrijven we op welke wijze de partners zijn uitgekozen en 
benaderd (paragraaf 3.1) en hoe de medewerking en betrokkenheid zich in de 
praktijk vertaalden (paragraaf 3.2). In het hoofdstuk daarna komt de wisselwer-
king tussen de programmatische aanpak en de uitvoering van de strafrechtelijke 
opsporingsonderzoeken aan bod.  
 
De bevindingen in dit hoofdstuk zijn grotendeels gebaseerd op interviews met 
bij de programmatische aanpak betrokken actoren. Informatie uit de interviews 
is aangevuld en geconfronteerd met informatie uit notulen van diverse overleg-
gen, met informatie uit beleidsstukken en met informatie uit het strafdossier 
Sneep (zie hoofdstuk 1 voor een beschrijving van de gebruikte methodologie). 
Vanaf paragraaf 3.2 worden geen functies en posities en namen van ketenpart-
ners meer genoemd, om herkenbaarheid van diensten en personen te vermin-
deren. In de volgende paragraaf is die anonimisering nog niet nodig.  

3.1 De keuze voor partners en de startbijeenkomst  

De landelijk officier mensenhandel en leidinggevende van de NR Zwolle /EMM 
geven in het voorjaar van 2006 een presentatie over de strafzaak voor de top van 
het Landelijk Parket en het College van procureurs-generaal (College van PG’s). 
De informatie uit het strafdossier Maris vormt de belangrijkste input voor een 
beschrijving van de problematiek. Na de presentatie wordt door de gespreks-
partners vastgesteld dat de zaak zich goed leent als pilot voor de programma-
tische aanpak.  
Vervolgens denkt men na over de te benaderen partners, die uiteindelijk ‘mede-
eigenaar’ van het probleem zouden moeten worden. Het uitgangspunt is dat 
deze partners deelonderzoeken gaan uitvoeren, zowel naar concrete personen 
die als faciliteerders werken als ook naar deelaspecten van het fenomeen, om 
zodoende algemene kennis te verwerven over de problematiek.  
Bij het opdelen van het onderzoek en het kiezen van geschikte samenwerkings-
partners wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde barrièremodel. Dat mo- 
del geeft aan welke hindernissen genomen moeten worden voordat verdachten 
hun criminele activiteiten kunnen verrichten. Per barrière — de entree van pros-
tituees, de huisvesting, identiteit, arbeid en financiële zaken — zou onderzoek 
gedaan kunnen worden naar het probleem. Dus voor de barrière ‘entree’ wordt 
de instantie benaderd die zich richt op de binnenkomst van prostituees: de 
Koninklijke Marechaussee (KMar). De KMar wordt tevens benaderd om onder-
zoek te doen naar valse documenten, om zodoende zicht te krijgen op de bar-
rière ‘identiteit’. Voor de barrière ‘arbeid’ wordt de SIOD benaderd. Voor inzicht 
in de financiële aspecten van de problematiek, zoals het verkrijgen en verplaat-
sen van vermogen en het witwassen van geld, vraagt men de medewerking van 
FIOD-ECD, MOT/BLOM en BOOM.12 

 
12  Voor het financiële onderzoek worden ook rechtshulpverzoeken gedaan aan Turkije en 

Duitsland. In dit stadium zijn deze internationale partners echter nog niet betrokken.  
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Naast deze specialistische opsporingsdiensten worden ook de arrondissements-
parketten en de regiopolitie van Amsterdam, Utrecht en Alkmaar benaderd met 
de vraag mee te werken en een deelaspect van het gesignaleerde probleem on-
der de loep te nemen. 
Gemeentebesturen worden in dit stadium nog niet uitgenodigd. Het College van 
PG’s bewandelt voor het betrekken van gemeentebesturen een ander traject, dat 
in hoofdstuk 5 van dit rapport aan de orde komt.  
 
Startbijeenkomst 
In mei 2006 nodigt het College van PG’s afgevaardigden uit van de geselecteerde 
instanties, voor een informatiebijeenkomst over de strafzaak. Het College wil 
alle relevante ‘hotshots’ bijeenbrengen om de programmatische aanpak goed 
voor het voetlicht te brengen en op hoog niveau draagkracht te creëren. Een 
procureur-generaal zit de bijeenkomst voor. Van elke betrokken politieregio is 
een korpschef of recherchechef vertegenwoordigd en een hoofdofficier van het 
desbetreffende arrondissement. De andere opsporingsdiensten worden ook elk 
vertegenwoordigd door een leidinggevende van de betreffende dienst.  
 
De procureur-generaal geeft een presentatie van de strafzaak Sneep, vooral op 
basis van informatie die al is verzameld in het onderzoek Maris. De afgevaardig-
den krijgen aan de hand van details uit het strafdossier een beeld gepresenteerd 
van de mensenhandelproblematiek. Zo worden foto’s getoond van mishandelde 
slachtoffers en van tatoeages van de naam van pooiers op het lichaam van pros-
tituees. Er wordt een stukje film getoond, opgenomen door beveiligingscame-
ra’s, waarop te zien is hoe prostituees door mannen begeleid worden vanaf hun 
werkplek. En er wordt verteld dat meisjes met honkbalknuppels worden gesla-
gen en daarna in koud water moeten staan om blauwe plekken tegen te gaan, 
zodat de volgende dag weer gewerkt kan worden. Een van de initiatiefnemers 
vertelt:  

 
‘We hebben een presentatie gehouden met wat we tot dan toe hadden gezien 
met een paar aansprekende voorbeelden erbij. We zagen dat de dames in 
elkaar werden geslagen, dat er rivaliteit was tussen verschillende groeperingen 
en dat de dames werden belet om terug te gaan naar hun land van herkomst, 
omdat ze bijvoorbeeld werden tegengehouden op Schiphol. We hebben wat 
aansprekende foto’s laten zien met veel bloed om het zo maar te zeggen, en 
blauwe plekken.’  

 
Het doel van het tonen van de aangrijpende beelden was om de verschillende 
partners bewust te maken van de problematiek en hen actief mee te laten wer-
ken: ‘Dit was intern materiaal uit het strafdossier om partners mee te trekken deel 
te nemen aan de programmatische aanpak’, aldus een medewerker van de 
Nationale Recherche.  
Een van de afgevaardigden zegt achteraf over de bijeenkomst:  
 

‘De film die ze lieten zien maakte veel indruk. Je zag jongens die die meiden 
onder controle hadden. Je zag tatoeages in de nek van de meiden met initialen 
van die jongens. Ik vond het moeilijk te geloven dat het zo erg was, het was 
ongeloofwaardig, maar ik geloofde het wel.’ 
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Na de presentatie wordt aan de afgevaardigden gevraagd of zij het eens zijn met 
de stelling dat hier sprake is van een groot maatschappelijk probleem. Iedereen 
reageert instemmend. Vervolgens wordt de aanwezigen gevraagd of ze bereid 
zijn een bijdrage te leveren aan de bestrijding van dat probleem. Daarop volgt 
het eensgezinde antwoord ‘Ja, wij doen mee’.  
 
Stuurgroep 
De afgevaardigden van de deelnemende partners vormen samen met leidingge-
venden van de NR Zwolle en het Landelijk Parket de ‘stuurgroep’ van de pro-
grammatische aanpak. De stuurgroep komt elke zes weken bijeen onder voor-
zitterschap van de plaatsvervangend hoofdofficier van het Landelijk Parket, om 
de voortgang van de verschillende deelonderzoeken te bespreken en de onder-
zoeken op elkaar af te stemmen. De stuurgroep streeft ernaar de deelnemende 
organisaties ‘binnen boord te houden’ en neemt beslissingen als zich ergens in 
het onderzoeksveld een probleem voordoet. Daarnaast initieert en begeleidt de 
stuurgroep de totstandkoming van de bestuurlijke rapportage. De eerstvolgende 
bijeenkomst van de stuurgroep zal na de zomer plaatsvinden, in september 
2006.  
 
Niet lang na de startbijeenkomst van de stuurgroep vindt bij de NR Zwolle een 
bijeenkomst plaats voor de teamleiders van de betrokken opsporingsdiensten. 
Verschillende teamleiders uit de betrokken politieregio’s zijn aanwezig en daar-
naast ook teamleiders van de andere opsporingsdiensten zoals MOT/BLOM, de 
SIOD en de KMar. Zij krijgen eveneens informatie uit het strafdossier gepresen-
teerd en krijgen daarnaast uitleg over de programmatische aanpak. Hun leiding-
gevenden — die deel uitmaken van de stuurgroep — hebben inmiddels toegezegd 
dat hun organisatie meewerkt aan de programmatische aanpak, dus van de 
teamleiders wordt verwacht dat zij zich conformeren aan de nieuwe aanpak.13  
  
Deelonderzoeken  
Het plan voor de deelonderzoeken is bij de start van de programmatische aan-
pak tweeledig. Enerzijds vraagt men de partners algemeen fenomeenonderzoek 
te doen naar specifieke deelaspecten van het probleem. Zo krijgt de KMar het 
verzoek onderzoek te doen naar de binnenkomst (entree) van prostituees door 
het in kaart brengen van prostitutiecarrousels. De regiopolitie Utrecht wordt 
gevraagd onderzoek uit te voeren naar de situatie van prostituees op het Zand-
pad, een prostitutiegebied nabij het centrum van de stad. De SIOD wordt ge-
vraagd onderzoek te doen naar gerelateerde arbeidsbureaus, naar arbeidsfraude 
en naar de ZZP-status van de prostituees.14 De Belastingdienst en de SIOD krij-
gen het verzoek onderzoek te doen naar de financiële handel en wandel van 
raamverhuurbedrijven, administratiekantoortjes en bemiddelingsbureaus. Tot 
slot worden MOT/BLOM en BOOM ingeschakeld voor het in kaart brengen van 
de geldstromen van zowel verdachten, slachtoffers als faciliteerders. Van de 
 
13  Twee leidinggevenden uit Zwolle, van de Nationale Recherche en het Landelijk Parket, heb-

ben inmiddels ook een rondje gemaakt door het land en betrokken organisaties bezocht, om 
aandacht te vragen voor het belang van de programmatische aanpak. Niet alle teamleiders 
zijn dan aanwezig.  

14  Het onderzoek naar ZZP constructies (Zelfstandige Zonder Personeel) wordt later ingetrok-
ken omdat dergelijk onderzoek nadelig uit zou kunnen werken voor slachtoffers, die dan 
immers ‘dader’ worden.  
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partners wordt dus verwacht dat zij een bijdrage leveren aan het ‘brede beeld’ 
van het fenomeen, zodat op basis daarvan uiteindelijk preventieve maatregelen 
getroffen kunnen worden.15  
 
Anderzijds wordt partners gevraagd om strafrechtelijk onderzoek te verrichten 
naar concrete personen die als bewuste faciliteerder gelieerd zijn aan de crimi-
nele organisatie uit de strafzaak Sneep. Informatie uit het Maris-dossier dient  
als startinformatie voor deze uit te zetten deelonderzoeken. Een aantal partners 
krijgt direct namen aangereikt van verdachten. Zo wordt de regiopolitie Amster-
dam gevraagd onderzoek te doen naar een ‘grote’ pooier die weliswaar zelfstan-
dig opereert maar ook in verband wordt gebracht met de criminele organisatie 
uit Sneep. De regiopolitie in Alkmaar wordt gevraagd zich te richten op twee 
verdachten die het vervoer van prostituees regelen voor de criminele organi-
satie, en tevens in het raamprostitutiegebied in Alkmaar als pooiers werkzaam 
zijn. Utrecht krijgt het verzoek zich te richten op een verdachte die een gelieerde 
mensenhandelbende zou leiden.  
Naast het aanreiken van concrete verdachten, worden de partners vooral ver-
zocht om op eigen initiatief onderzoek te starten naar relevante subjecten die  
in verband staan met de hoofdverdachten uit Sneep. In de berg van informatie 
uit het Sneep-dossier zou aanleiding gevonden kunnen worden voor eigen op  
te zetten opsporingsonderzoek. Er wordt van de partners zogezegd een ‘actieve 
grondhouding’ gevraagd. Een functionaris van de Nationale Recherche zegt 
daarover:  
 

‘Het idee van de programmatische aanpak was om meerdere partijen te laten 
samenwerken met instrumenten uit hun eigen omgeving. Het idee was niet om 
mensen binnen het team te halen aan de hand van convenanten, maar juist 
organisaties een eigen rol te geven en ze vanuit hun eigen invalshoek een bij-
drage te laten leveren aan een groter geheel.’ 

 
Nog voordat de stuurgroep in september 2006 weer bijeenkomt, vindt eind 
augustus 2006 het eerste overleg plaats tussen de analisten van de verschillen- 
de deelonderzoeken. De uitwisseling van tactische informatie en de afstemming 
tussen de operationele teams komt in het volgende hoofdstuk uitvoeriger ter 
sprake, als de wisselwerking tussen de opsporingsonderzoeken en de program-
matische aanpak centraal staat. Ook het programmabureau, dat in het najaar 
van 2006 wordt opgericht om een brug te slaan tussen de stuurgroep en de 
operationele teams, zal in het volgende hoofdstuk aan de orde komen. In het 
vervolg van dit hoofdstuk beschrijven we in hoeverre de toegezegde medewer-
king in de praktijk van de grond kwam en hoe de betrokkenheid zich in de prak-
tijk uitte.  

 
15  Het begrip ‘fenomeenonderzoek’ is aan de orde geweest tijdens de Commissie Van Traa. 

Deze commissie verstond onder fenomeenonderzoek het doorlichten op aspecten van geor-
ganiseerde criminaliteit van een geografisch gebied of bevolkingsgroep, een misdaadveld of 
criminele markt. Al sinds 1992 bestaat er discussie over de betekenis van het begrip feno-
meenonderzoek. De vraag is telkens wat er onder dit type onderzoek precies verstaan moet 
worden, door wie dit type onderzoek verricht zou moeten worden (politie of wetenschap), of 
fenomeenonderzoek nu wel of niet als opsporing aangemerkt dient te worden en van welke 
gegevens en onderzoeksmethoden gebruik kan worden gemaakt (Parlementaire Enquête-
commissie Opsporingsmethoden, 1996). 
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3.2 Deelname van de partners in de praktijk 

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 komt dat? Hoe valt die discrepantie tussen de 
toezegging door de stuurgroepleden en het uitblijven van medewerking op de 
werkvloer te verklaren?  
Voor een verklaring van die discrepantie kunnen we grofweg drie elementen 
onderscheiden: 1) onduidelijkheid over de opdracht; 2) gebrekkige interne com-
municatie en 3) het belang van medewerking voor de eigen organisatie. De drie 
elementen hangen nauw met elkaar samen en worden in de rest van dit hoofd-
stuk uitgewerkt en toegelicht aan de hand van voorbeelden.  
 
Om herkenbaarheid van organisaties en personen te minimaliseren, zullen we 
in het vervolg van dit hoofdstuk niet verwijzen naar namen van organisatie van 
de betrokken partners. We spreken van partners (verantwoordelijk voor de deel-
onderzoeken) en van de LP/NR (initiators en aanjagers van de programmatische 
aanpak).  
Als het gaat om de positie en functie van de opgevoerde personen spreken we 
enerzijds over professionals (teamleiders, analisten, zaaksofficieren) en ander-
zijds over leidinggevenden die deel uitmaken van de stuurgroep (hoofdofficieren, 
afdelingshoofden, korpschefs, directeuren).  

3.2.1 Onduidelijkheid over ‘opdracht’  

Het plan om partners vanuit hun specifieke kennis en deskundigheid algemeen 
fenomeenonderzoek te laten verrichten naar een deelaspect van het probleem, 
komt in de praktijk nauwelijks van de grond. De leidinggevenden hebben tijdens 
de startbijeenkomst weliswaar hun intentie uitgesproken om mee te werken aan 
de programmatische aanpak, maar voor de personen die de onderzoeken moe-
ten uitvoeren, blijft het onduidelijk wat er nu van hen wordt verlangd. Vanuit 
een opsporingsachtergrond zijn zij gewend strafrechtelijk onderzoek te verrich-
ten naar concrete subjecten en doelen, maar nu wordt hen iets anders gevraagd, 
namelijk medewerking aan het tot stand komen van ‘het brede beeld’. Dat stuit 
op onbegrip en een wat gelaten houding. Ook hebben professionals van de op-
sporingspartners moeite met de brede formulering van de opdracht, bijvoor-
beeld als het gaat om het verzoek onderzoek te doen naar alle prostituees in 
Nederland of in een bepaald geografisch gebied. Sommige partners doen wel 
een poging fenomeenonderzoek op te starten. Maar deze onderzoeken duren 
niet lang (‘er komt niet echt iets uit’, ‘het leidt tot niets’) of de onderzoeken wor-
den toch snel weer omgezet in een smaller concreet tactisch opsporingsonder-
zoek:’We hebben zelf sturing gegeven aan het project, omdat het wat onduidelijk 
was’, zo zegt een professional, die het algemene fenomeenonderzoek heeft 
omgezet in een opsporingsonderzoek.  
In het najaar van 2006 komt die onvrede over de onduidelijkheid ook ter sprake 
in een vergadering van de stuurgroep. Door een aantal partners wordt dan te 
kennen gegeven dat het operationele team van de eigen organisatie wel bereid is 
(langer) mee te werken aan de programmatische aanpak, maar alleen als ze een 
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concreet en duidelijk onderzoekssubject aangereikt krijgen. Het onderzoek naar 
‘het algemene fenomeen’ is bij hen in een vroeg stadium gestrand zonder noe-
menswaardige uitkomst, en er bestaan verder onvoldoende aanknopingspunten 
om zelf gericht opsporingsonderzoek te kunnen starten, zo wordt te kennen 
gegeven.  
 
Leidinggevenden van de NR/LP beamen dat het doen van fenomeenonderzoek 
door deelnemende partners niet uit de verf is gekomen. Zij wijten het zowel  
aan de cultuur die heerst bij de verschillende opsporingsdiensten (‘het heeft te 
maken met de traditionele manier van werken’) als aan de onduidelijkheid over 
de programmatische aanpak. Een leidinggevende van de NR/LP zegt daarover:  
 

‘Dat een aantal zaken niet zo is uitgevoerd als was bedacht, heeft te maken 
met onwennigheid (…) Partners gingen achterover leunen en keken afwach-
tend naar waar de NR mee zou komen. Deze houding kwam doordat niet 
iedereen een heldere voorstelling had van wat de programmatische aanpak 
nou was.’ 

 
De deelonderzoeken van partners naar één specifieke barrière krijgen gaande-
weg meer de vorm van concrete opsporingsonderzoeken naar individuele ver-
dachten. Enkele partners hadden al een concreet onderzoekssubject, anderen 
krijgen die alsnog of stuiten zelf op een verdachte waar ze verder mee gaan. De 
deelonderzoeken zijn zonder uitzondering gericht op pooiers die gelieerd zijn 
aan de hoofdverdachten uit Sneep. Enkele partners sluiten met hun team uit-
eindelijk aan bij het team van de NR Zwolle dat opsporingsonderzoek uitvoert 
naar de verdachtengroep uit het Sneep-dossier. Zij voeren nauwelijks nog apart 
opsporingsonderzoek uit maar vergroten de capaciteit van het onderzoeksteam 
van Sneep, of faciliteren bij het aanleveren van aanvullende financiële informa-
tie voor het financiële onderzoek. Eén partner besluit na een kort oriënterend 
onderzoek verder niet meer mee te werken, omdat ze meent dat dit opsporings-
onderzoek niet aansluit bij de doelstelling van de eigen organisatie. Zie daarover 
de volgende paragraaf 3.2.3.  
 
Meer in het algemeen — los nog van de verwarring over fenomeenonderzoek — 
uiten betrokken professionals de klacht dat bij de start van de opsporingsonder-
zoeken niet duidelijk is wat programmatische aanpak nu feitelijk inhoudt. Ook 
voor de uitvoerders van het tactische onderzoek Sneep, blijven vragen over de 
betekenis van de nieuwe aanpak in de beginperiode onbeantwoord. Zo vertelt 
een professional die vanaf het begin betrokken is:  
 

‘We wisten de eerste weken niet goed wat de programmatische aanpak nou zou 
zijn, wat het precies betekende. Samenwerking met andere partners hoorden 
we, maar dat deed ons denken aan een integrale aanpak, en dat kenden we al. 
Het begrip programmatische aanpak zat in iedere discussie, maar het was niet 
helemaal duidelijk wat het nou was.’  

 
In de door ons afgenomen interviews komt naar voren dat ook onder de ‘aan-
jagers’ van de programmatische aanpak — leidinggevenden van de NR/LP — geen 
helder en eenduidig beeld bestaat over sommige uitvoeringsaspecten van de 
programmatische aanpak. Er bestaat bijvoorbeeld geen eenduidigheid over de 
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vraag bij wie het initiatief voor de start van opsporingsonderzoek door betrok-
ken partners nou moet liggen: bij het team van de NR of bij de deelnemende 
partners. Zo zegt een leidinggevende van de NR/LP:  
 

‘Het rechercheteam van de NR (het kernteam van Sneep) zou deelprojecten 
initiëren en opstarten. Maar daar hadden ze veel moeite mee tijdens het gehele 
proces.’  

 
Een naaste collega van de hierboven aangehaalde functionaris meent juist dat 
het probleem gevormd werd door het ontbreken van een ‘actieve grondhouding’ 
bij de deelnemende partners:  
 

‘Het was de bedoeling dat de partners hun eigen onderzoeken zouden gene-
reren. Ze hadden immers gezegd ‘dat gaan we doen’. De betrokken partners 
keken naar de Nationale Recherche van ‘neem het stuur maar’. Dat was hun 
houding. De NR moest vervolgens pre-weeg documenten aanleveren.16 De 
partners leverden wel een team, maar geen onderzoeksvoorstel. Daarvoor 
keken ze naar de NR. Op een gegeven moment was er dan een subject, een 
pooier, daar werd dan wel een team opgezet, maar men was erg afwachtend. 
Zo zei partner X. bijvoorbeeld ‘lever maar aan’, ze startten niet zelf een onder-
zoek. Partner Y. deed dit trouwens wel.’ 

 
Het ontbreken van duidelijkheid over taken en taakverdeling kan een ontmoe-
digende uitwerking hebben op de deelnemende partners en een ‘actieve grond-
houding’ mogelijk tegenwerken. Onduidelijkheid over taken en opdracht kan 
verder verstrekt worden door de gebrekkige communicatie tussen leidinggeven-
de en professional.  

3.2.2 Gebrekkige interne communicatie 

Naast onduidelijkheid over de betekenis van de programmatische aanpak, kan 
een gebrekkige communicatie tussen een stuurgroeplid en professionals ook 
zorgen voor moeizame medewerking van partners. Uit de interviews komt naar 
voren dat sommige professionals niet of nauwelijks op de hoogte zijn van de 
besprekingen en beslissingen die op stuurgroepniveau worden genomen. Dat 
kan ertoe leiden dat professionals weinig kennis hebben over de beleidsmatige 
en maatschappelijke achtergrond van de programmatische aanpak. Begrip voor 
een nieuwe, gewijzigde werkwijze blijft dan uit.  
Sommige professionals bijvoorbeeld, weten in de startperiode nauwelijks iets af 
van het groene licht dat tijdens de startbijeenkomst door hun leidinggevenden  
is gegeven. Zij vragen zich af om welke reden zij mee zouden werken aan een 
landelijk onderzoek van de NR. Ook zien we dat een professional pas tegen het 
einde van het opsporingsonderzoek ontdekt dat de strafzaak waar hij aan werkt, 
deel uitmaakt van een groter geheel, waardoor hij zich bij tactische keuzes op-

 
16  Een pré-weegdocument is een beslisdocument dat wordt opmaakt in de aanvangsfase van de 

opsporing. Het bevat startinformatie — signalen, aanwijzingen, indicaties — die mogelijk kan 
leiden tot een opsporingsonderzoek. Aan de hand van prioriteiten en capaciteit weegt en be-
slist het OM, in overleg met politie, of een onderzoek kan worden gestart. 
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eens moet conformeren aan de programmatische aanpak. Een uitvoerende 
partner vertelt:  
 

‘De externe communicatie naar de media had een prominentere plek dan de 
interne communicatie. Onduidelijk was vanaf het begin wat je rol als onder-
zoeksteam was in het geheel. Je zou alle partners op een goede manier meteen 
moeten betrekken, want sommige partners [waarmee werd samengewerkt] 
wisten echt niet wat er speelde.’  

 
De reden voor die gebrekkige communicatie tussen stuurgroeplid en professio-
nals kan velerlei zijn. We zien bijvoorbeeld een leidinggevende die alleen bij de 
startbijeenkomst aanwezig is en zich daarna in de stuurgroep laat vertegenwoor-
digen door een andere organisatie. Als gevolg daarvan horen de professionals 
vanuit hun eigen organisatie nooit wat over de programmatische aanpak. Een 
ander voorbeeld betreft een leidinggevende die tijdens de startbijeenkomst in-
stemt met medewerking, maar dat binnen zijn eigen organisatie niet uitdraagt 
en uitvoerenden niet overhaalt mee te werken. De organisatie levert bij de start 
van de programmatische aanpak als gevolg daarvan geen team. Ook persoon-
lijke relaties en wrijvingen spelen een rol bij de wijze waarop gecommuniceerd 
wordt.  
Verwarring en onwetendheid over taken, taakverdeling en doelstellingen kan 
dus ook worden toegeschreven aan gebrekkige interne communicatie binnen  
de organisatie van een betrokken partner. Het belang van communicatie en af-
stemming tussen stuurgroeplid en professionals die verantwoordelijk zijn voor 
de uitvoering van het opsporingsonderzoek zien we overigens voortdurend  
terug als bepalende factor voor een goed verloop van de programmatische aan-
pak. Niet alleen bij het opstarten van deelonderzoeken maar ook gedurende het 
opsporingsproces blijkt die communicatie van belang te zijn. Dat zal in de vol-
gende paragraaf ook aan de orde komen, als de invloed van het eigenbelang van 
organisaties op het al of niet meewerken centraal staat.  

3.2.3 Belang van de eigen organisatie 

De kracht van de programmatische aanpak schuilt volgens sommige betrokke-
nen in het functioneren van de personen die deel uitmaken van de stuurgroep. 
Het algemene belang zou kunnen prevaleren boven het eigenbelang van afzon-
derlijke organisaties, als de stuurgroepleden zich duidelijk positioneren en goed 
communiceren. Een professional van de NR schetst het belang van de stuur-
groep voor het na te streven algemene belang als volgt:  
 

‘In beginsel praten over nieuwe plannen is geweldig, iedereen vindt de plannen 
fantastisch. Totdat het tijd en geld gaat kosten, dan zie je menigeen — recher-
chechefs, teamleiders en officieren van het OM — afknappen, want dan zien ze 
het eigenbelang en wat het ze aan geld en mensen gaat kosten om met die ge-
weldige plannen mee te werken. Juist dan heeft de stuurgroep een functie.  
De programmatische aanpak is een uitbouw van de integrale aanpak, door 
bepaalde beslissingen weg te halen bij de teamleiders en de zaaksofficieren. Bij 
een integrale aanpak vallen regionale teams en andere opsporingspartners na 
verloop van tijd af. Waarom? Omdat zij binnen hun eigen organisatie verant-
woording af moeten leggen over de mankracht die ze steken in het betreffende 
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samenwerkingsproject. Hen worden vragen gesteld als ‘wat doen jullie nu 
eigenlijk, worden jullie niet oneigenlijk gebruikt, wat is het nut voor onze 
eigen organisatie, want het kost ons alleen maar tijd en geld’, dat soort vragen. 
Maar de ‘baas’ van die uitvoerenden zou hen op beleidsmatig en strategisch 
niveau de wind uit de zeilen kunnen halen, door te bepalen dat die medewer-
king gewoon vanuit hoger niveau wordt toegezegd zodat daar niet meer over 
gediscussieerd hoeft te worden. Iedere teamleider en officier zou een vertegen-
woordiger moeten hebben in de stuurgroep die telkens zorgt voor de afstem-
ming en voor een optimale manier van werken aan het gezamenlijke project. 
Maar daar is veel misgegaan.’  

 
Idealiter faciliteert de stuurgroep de uitvoering van het tactische onderzoek op-
timaal, en wordt van bovenaf besloten dat medewerking aan de programmati-
sche aanpak topprioriteit heeft. Binnen de betreffende organisatie ontstaat dan 
overeenstemming over de noodzaak van medewerking en wordt er verder geen 
discussie gevoerd over capaciteit, inzet en meerwaarde van de medewerking 
voor de eigen organisatie.  
 
Maar de werkelijkheid is weerbarstiger. In de vorige paragraaf kwam al naar 
voren dat stuurgroepleden niet vanzelfsprekend de relevante en noodzakelijke 
informatie doorgeven aan de professionals. Daarnaast zien we dat evengoed 
discussie kan ontstaan over het belang van medewerking als de betreffende lei-
dinggevenden wel communiceert en expliciet capaciteit vrijmaakt binnen de or-
ganisatie. In deze paragraaf gaan we in op het belang van medewerking aan de 
programmatische aanpak voor de eigen organisatie van de deelnemende part-
ner. Want naast onduidelijkheid over de opdracht en gebrekkige interne com-
municatie, blijkt het gepercipieerde belang voor de eigen organisatie ook een rol 
te spelen bij het al dan niet meewerken aan de programmatische aanpak.  
 
Professionals van deelnemende partners kunnen hindermacht uitoefenen als zij 
niet overtuigd zijn van het nut van medewerking voor de eigen organisatie. Dat 
is bijvoorbeeld het geval als professionals twijfelen aan het bestaan van mensen-
handelproblematiek binnen hun eigen werkterrein. Een professional vertelt over 
de opdracht die hij van hogerhand krijgt en de twijfels daarover:  
 

‘Chef X heeft op hoog niveau overleg gehad. Daar is gezegd ‘we gaan de pro-
grammatische aanpak doen en jullie MOETEN ook meedoen’. Maar de vraag 
was, hebben wij ook last van mensenhandel? We hebben hier prostitutie (…) 
maar het is allemaal aardig geregeld, er zijn controles en er is zicht op de 
situatie. Dat was het gevoel dat hier heerste. We moesten op verdachte X gaan 
werken, maar waarom? (…) We zijn er nooit achtergekomen of we hier nu wel 
of geen mensenhandel hebben. Strafrechtelijk hebben we niet veel gevonden.’  

 
Een leidinggevende van de NR/LP zegt over de medewerking van bovenstaande 
partner:  
 

‘Partner X moest echt bij de programmatische aanpak getrokken worden. Ze 
zeiden “we hebben geen probleem”.’  
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Het belang dat door betrokken partners gehecht wordt aan medewerking hangt 
samen met de prioriteiten van de eigen organisatie. Maar ook als mensenhandel 
door een partner wel erkend wordt als urgent probleem dat aangepakt dient te 
worden, kan binnen de organisatie weerstand bestaan tegen de uitvoering van 
het deelonderzoek. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer aangereikte verdachten 
niet actief zijn in regio van de betreffende partner, en het opsporingsonderzoek 
naar deze verdachten concurreert met onderzoek naar een ‘eigen’ reeds in het 
vizier zijnde mensenhandelbende:  
 

‘Met het aangereikte onderzoek zouden we nooit door de weegcommissie zijn 
gekomen. Er zou überhaupt nooit een projectvoorstel zijn gemaakt. Een andere 
mensenhandelgroep vroeg er op dat moment veel meer om aangepakt te wor-
den. Daar speelde namelijk ook het Art. 140 verhaal in. De verdachte die we 
van de NR kregen is iemand die een andere groep af en toe faciliteert.’  

 
Soms wordt het uitvoeren van deelonderzoek door betrokken partners eenvou-
digweg geweigerd vanwege het niet passen binnen de doelstelling van de eigen 
organisatie. Een leidinggevende van de NR/LP vertelt:  
 

‘Partner X reageerde na een bijeenkomst zo van “ik zie geen strafbare feiten 
waar wij iets mee kunnen”. Maar het gaat erom of je in bepaalde zaken iets 
illegaals kunt ontdekken. Zo zijn de faciliteiten waar de vrouwen gebruik van 
maken weer een ingang voor verder onderzoek. Maar dat vond men te weinig 
concreet.’ 

 
Naast weerstand of het afstoten van onderzoek zien we een tegenovergestelde 
reactie: professionals trekken deelonderzoeken naar zich toe als binnen de or-
ganisatie mensenhandel al hoog op de agenda staat en de verdachten zich 
manifesteren binnen het werkterrein van de eigen organisatie. ‘We kregen het 
gevoel dat er eindelijk iets gebeurde. Daar was een groot deel van onze organisatie 
heel blij mee’, aldus een professional.  
Als gevolg van dat enthousiasme, ontstaat een tegenovergesteld probleem: de 
betrokken partner wil meer dan één deelonderzoek uitvoeren. Er is bij de orga-
nisatie genoeg capaciteit om onderzoek uit te voeren naar andere relevante ver-
dachten of naar ‘een grote speler’ uit Sneep. Maar daarbij stuiten ze op tegen-
werking van de NR, die meent dat het uitbesteden van dergelijk onderzoek de 
andere lopende opsporingsonderzoeken in gevaar zou kunnen brengen vanwege 
sterke verwevenheid tussen de verdachten.  
 
Meerwaarde voor de eigen organisatie  
Ook als de aanpak van mensenhandelproblematiek niet hoog op de agenda van 
organisaties staat, kan de medewerking meerwaarde hebben, zowel voor de or-
ganisatie als voor individuele medewerkers. Die meerwaarde vormt dan (mede) 
een reden voor actieve medewerking en betrokkenheid bij de programmatische 
aanpak.  
Zo komt naar voren dat uitvoerende medewerkers van betrokken partners het 
interessant kunnen vinden om mee te werken aan een onderzoek van de Natio-
nale Recherche:  
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‘Het is de eerste keer dat we samenwerken met de Nationale Recherche, dat 
gebeurt anders nooit. (…) Nu konden we meesurfen met de NR. Het is leuk  
om zo te werken. Maar wij waren maar een heel klein radertje in het geheel.’ 

 
De samenwerking met de NR en met andere opsporingsdiensten levert ook 
gelegenheid op om nieuwe ervaringen op te doen en dingen te leren waar nor-
maliter de kans niet voor is. Professionals van twee verschillende organisaties 
zeggen daarover:  
 

‘De samenwerking met de zedenpolitie bijvoorbeeld, zij kijken heel anders 
naar dingen, daar kun je erg veel van leren. Ook van andere organisaties, die 
hebben weer een hele andere achtergrond.’  

 
‘Als je ja zegt tegen samenwerking, zeg je ook ja tegen politietaken die je zelf 
tijdens je reguliere werkzaamheden niet zo snel zal doen. (…) wij kunnen zelf 
niet dergelijk onderzoek doen. Het is daarom goed om mee te werken en erva-
ring op te doen met dergelijk politiewerk. Voor ons heb ik de programmatische 
aanpak alleen maar als iets heel positiefs gezien. Onze medewerkers hebben 
heel veel geleerd, ze mochten qua bevoegdheid veel meer dan bij ons reguliere 
onderzoek. Op zo’n wijze doen we goede ervaring op.’  

 
Naast ervaring opdoen door mee te werken aan een groot landelijk onderzoek, 
wordt door sommigen ook expliciet de status genoemd die gepaard gaat met  
de medewerking aan het grootschalige NR onderzoek. Medewerking aan de 
programmatische aanpak — iets waar zelfs de PG zich mee bemoeit — biedt een 
kans om de eigen organisatie te profileren:  
 

‘Nou, Sneep was een landelijk onderzoek, dus dan zeg je denk ik al gauw, we 
doen mee. Het is natuurlijk ook belangrijk voor de cijfers, een stukje bekend-
heid, dat soort zaken spelen allemaal mee. Ik denk dat we zonder dat politie- 
ke gewin altijd voor de vervolging van een andere criminele groep hadden 
gekozen.’  

 
‘Het was belangrijk om X op de kaart te zetten.’ 

 
‘Wij moeten onze plaats zien te behouden in de opsporing van Nederland. Je 
zit [als opsporingsdiensten] toch vaak in dezelfde vijver te vissen. De program-
matische aanpak is voor ons een middel om tot goede samenwerking te ko-
men, je bouwt een netwerk op met andere diensten. Zo bouw je ook meer 
naamsbekendheid op. Door deelname aan Sneep raakt onze organisatie beter 
bekend.’  

 
Met andere woorden: de feitelijke medewerking van ketenpartners hangt niet 
alleen af van betrokkenheid bij het probleem en van de wil om bij te dragen  
aan een gemeenschappelijk doel. Het eigenbelang van de organisatie zal even-
eens een rol spelen in de wijze en mate waarin wordt meegewerkt. Het lijkt  
erop dat actieve medewerking, hoe dan ook, ook enig voordeel op zal moeten 
leveren voor de eigen organisatie of voor individuele medewerkers. Dit aspect 
van eigenbelang staat niet op zichzelf maar komt overeen met bevindingen uit 
studies naar succesvolle samenwerking. In het vorige hoofdstuk werd literatuur 
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besproken waaruit blijkt dat het individuele belang en het behalen van een doel 
van de eigen organisatie medebepalend is voor medewerking aan een samen-
werkingsverband. In het slothoofdstuk komen we hier nog op terug.  
 
In het volgende hoofdstuk staat de relatie centraal tussen de inhoud van de 
opsporingsonderzoeken en de programmatische aanpak. In dat hoofdstuk zal 
meer aandacht zijn voor het opsporingsonderzoek Sneep en voor het operatio-
nele team van de NR Zwolle.  
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4 De invloed van de programma-
tische aanpak op de opsporing  

Het strafrechtelijke opsporingsonderzoek Sneep dient als pilot voor de program-
matische aanpak. Dit houdt in dat gelijk met Sneep deelonderzoeken worden 
verricht door opsporingspartners die bij de programmatische aanpak zijn be-
trokken (zie het hoofdstuk hiervoor). Verder vinden in het kader van de pro-
grammatische aanpak verschillende overleggen plaats die in relatie staan tot  
het opsporingsonderzoek Sneep. Het plan is om informatie uit de verschillende 
opsporingsonderzoeken intensief met de deelnemende partners te delen. Daar-
naast kenmerkt de programmatische aanpak zich door het streven om ook 
bestuurlijke partners te betrekken bij de aanpak van mensenhandel. 
De aanpak is nieuw, er is nog weinig ervaring met de programmatische werk-
wijze en daarom is bij de start ook nog weinig bekend over de mogelijke conse-
quenties van de nieuwe aanpak voor de uitvoering van het feitelijke strafrech-
telijke opsporingsonderzoek. Om die reden kijken we in dit hoofdstuk naar de 
invloed van de programmatische aanpak op de uitvoering en het verloop van 
het opsporingsproces. Om een volledig beeld te krijgen, komen zowel bedoelde 
als onbedoelde gevolgen van de nieuwe aanpak voor het opsporingsproces aan 
bod. Het hoofdstuk is in hoofdzaak geschreven vanuit het perspectief van pro-
fessionals die ‘op de werkvloer’ opereren en belast zijn met de opsporing (offi-
cieren van justitie, teamleiders, analisten). Dit perspectief wordt zo goed als 
mogelijk gecomplementeerd met de visie, zienswijze en ervaringen van leiding-
gevenden van het Landelijk Parket en de Nationale Recherche.  
 
Medewerkers van de verschillende opsporingsonderzoeken kregen op verschil-
lende wijze te maken met elementen van de programmatische aanpak. In de 
interviews die we hebben afgenomen, kunnen we vier aspecten onderscheiden 
die betrekking hebben op de beïnvloeding van het opsporingsproces: 1) de in-
formatie-uitwisseling; 2) de uitbreiding van het netwerk; 3) de inperking van de 
autonomie en 4) de informatieverstrekking aan media. De eerste twee aspecten 
hebben betrekking op horizontale banden: het zijn aspecten die gaan over de 
verbanden tussen de verschillende opsporingsonderzoeken en de betrokken 
professionals. De twee aspecten die daarna aan de orde komen, gaan over 
verticale banden: het zijn aspecten die betrekking hebben op de relatie tussen 
de stuurgroep (leidinggevenden) en de opsporingsonderzoeken (professionals).  
 
De informatie-uitwisseling tussen de opsporingsonderzoeken staat centraal in 
paragraaf 2, nadat eerst in paragraaf 1 een korte beschrijving wordt gegeven van 
de verschillende opsporingsonderzoeken en overleggremia.  
Over het belang dat wordt toegekend aan ‘kennen en gekend worden’ gaat para-
graaf 3. Paragraaf 4 behandelt de beperking van autonomie van professionals. In 
paragraaf 5 wordt ingegaan op het betrekken van media door leidinggevenden 
van de LP/NR en de mogelijke gevolgen daarvan voor de opsporingspraktijk. Tot 
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slot bespreken we in paragraaf 6 kort de inhoud het vonnis van de rechtbank  
en de mogelijke samenhang met de programmatische aanpak.17  
 
Ook in dit hoofdstuk zal, om herkenbaarheid van personen te minimaliseren, 
niet worden verwezen naar namen van personen of organisaties. We zullen 
specifieke functies niet benoemen, tenzij de context daar expliciet om vraagt.  
In de tekst maken we, daar waar nodig, een onderscheid tussen enerzijds de 
verschillende deelonderzoeken (van politieregio’s, BOOM, KMar, et cetera) en 
anderzijds het opsporingonderzoek van de NR naar de verdachten uit het op-
sporingsonderzoek Sneep.  

4.1 Opsporingsonderzoeken en overleggremia 

Het opsporingsonderzoek Sneep wordt door een politieteam van de Nationale 
Recherche (NR Zwolle) uitgevoerd. Gelijk met dit rechercheteam, verrichten 
uiteindelijk bijna alle (zeven) benaderde partners een deelonderzoek of een 
deelaspect van het onderzoek: de regiopolitie van Amsterdam, Alkmaar en 
Utrecht en daarnaast de SIOD, KMar, MOT/Blom en BOOM.  
Twee van de zeven deelnemende partners — de SIOD en de regiopolitie  
Utrecht — sluiten met hun team uiteindelijk aan bij het rechercheteam van 
Sneep, waardoor het team van Sneep wordt uitgebreid. De vijf andere part- 
ners voeren zelfstandig een deelonderzoek uit: BOOM neemt de leiding van  
het financiële onderzoek; MOT/BLOM brengt de geldelijke transacties van 
verdachten en slachtoffers in kaart. De regiopolitie Amsterdam, de regio- 
politie Alkmaar en de KMar voeren elk een strafrechtelijk opsporingsonder- 
zoek uit naar een of enkele pooiers die gerelateerd zijn aan de verdachten- 
groep uit Sneep.  
 
Gedurende de opsporingsonderzoeken vinden in het kader van de program-
matische aanpak verschillende overleggen plaats. Voor een goed begrip van  
het beïnvloedingsproces volgt hieronder een overzicht van die verschillende 
overleggen.  
 
Stuurgroep  
Zoals in het hoofdstuk hiervoor al is beschreven, vormen de leidinggevenden 
van de deelnemende partners samen met leidinggevenden van de NR Zwolle  
en het Landelijk Parket de ‘stuurgroep’ van de programmatische aanpak. De 
stuurgroep komt vanaf september 2006 eenmaal in de zes weken bijeen onder 
voorzitterschap van de plaatsvervangend hoofdofficier van het Landelijk Parket, 
om de voortgang van de verschillende deelonderzoeken te bespreken en de 
verschillende onderdelen op elkaar af te stemmen. De stuurgroep neemt be-
slissingen als zich ergens problemen voordoen. Ook initieert en begeleidt ze  
de communicatie met bestuurlijke partners en de totstandkoming van de be-

 
17 We gaan echter niet in op de invloed van de programmatische aanpak op de opgelegde 

straffen omdat het niet mogelijk is een uitspraak te doen over de causale relatie tussen de 
programmatische aanpak en de opgelegde straffen. Op de strafmaat oefenen immers tal  
van andere factoren en contextvariabelen ook hun invloed uit, en het is niet mogelijk de 
aspecten van de programmatische aanpak te isoleren van alle andere factoren.  
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stuurlijke rapportage. De stuurgroep vormt als het ware ‘het bestuur’ van de 
programmatische aanpak en de opsporingsonderzoeken. In het hoofdstuk hier-
voor is het overleg van de stuurgroep reeds aan de orde gekomen.  
 
Analistenoverleg 
Vanaf augustus 2006 vindt het eerste overleg plaats tussen de analisten van de 
verschillende opsporingsonderzoeken. Tijdens dat overleg wordt tactische in-
formatie uitgewisseld tussen de operationele opsporingsteams. Achterliggende 
gedachte is dat informatie uit de deelonderzoeken op die manier optimaal kan 
worden benut. Het analistenoverleg vindt tweemaal per maand plaats en zowel 
teamleiders als analisten maken deel uit van het overleg.  
 
Programmabureau en teamleidersoverleg 
Om de operationele opsporingsteams beter te coördineren en op elkaar af te 
stemmen, wordt in het najaar van 2006 bij de NR Zwolle een programmabureau 
opgericht. Het bureau moet ervoor zorgen dat de deelnemende opsporingspart-
ners sterker met elkaar worden verbonden. Het achterliggende idee is dat het 
programmabureau voortdurend een overzicht heeft van de activiteiten van de 
lopende opsporingsonderzoeken, en daar waar nodig, kan bijsturen en onder-
steunen. Het programmabureau maakt een nieuwsbrief en faciliteert vanaf 
januari 2007 maandelijks een teamleiders-overleg, dat tot april van dat jaar 
duurt. Op initiatief van het programmabureau zijn ook de zaaksofficieren van  
de opsporingsonderzoeken eenmaal bijeen geweest. Op basis van rapportages 
van de afzonderlijke teamleiders, maakt de projectleider van het programma-
bureau een voortgangsrapportage voor de leden van de stuurgroep.  

4.2 De meerwaarde van informatie-uitwisseling  

Door professionals wordt gewezen op de meerwaarde van de informatie-uit-
wisseling tussen verschillende lopende opsporingsonderzoeken. Zowel zaaks-
officieren, politie-teamleiders als analisten zijn te spreken over de wijze waarop 
informatie uit ander lopend opsporingsonderzoek kan bijdragen aan het eigen 
opsporingsonderzoek. Het gaat dan vooral om tactische informatie, dat wil zeg-
gen feitelijke informatie die nieuwe aanknopingspunten biedt voor het lopende 
onderzoek, informatie waarmee het opsporingsonderzoek verder op weg gehol-
pen kan worden.18 Hieronder komen een aantal uitvoerenden van verschillende 
deelonderzoeken aan het woord over de informatie-uitwisseling:  
 

‘Het doel van de programmatische aanpak om met de deelonderzoeken meer 
informatie uit te wisselen, werkte goed. Een van de verdachten [uit een deel-
onderzoek] ging zich bijvoorbeeld steeds meer bezighouden met het regelen  
van onderdak voor de meisjes. Als het onderzoek daarnaar bruikbare informa-
tie opleverde, bijvoorbeeld nieuwe telefoonnummers van verdachten of van 
slachtoffers, werden die gegevens uitgewisseld. Dat was praktisch en nuttig.’  

 
18  ‘De tactische recherche is verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van de opsporing. 

Tactische rechercheurs bezien naar welke onderdelen nader gerechercheerd moet worden  
en op welke wijze het rechercheproces moet worden ingericht.’ (De Poot et al., 2004) 
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‘Er ging informatie uit ons onderzoek naar Sneep, bijvoorbeeld over het café 
van de broer van X. Dat was informatie over mogelijk witwassen.’ 

 
‘We werden tijdens het onderzoek gevoed met informatie uit Sneep en anders-
om voedden wij hun ook met informatie. In de verschillende onderzoeken lie-
pen telefoontaps en observatieteams. Die informatie die daaruit relevant was 
belden ze meteen door naar de andere teams. Omdat je van elkaars onderzoek 
op de hoogte was, wist je ook welke informatie voor een ander team relevant 
zou kunnen zijn. Dat delen van operationele informatie was een duidelijk 
pluspunt. (…) En als je bijvoorbeeld uit ander onderzoek hoort dat ze [de ver-
dachten] op vakantie gaan, hoef je die weken niet te investeren in het zetten 
van taps of observatieteams.’ 

 
De informatie-uitwisseling werd ook gebruikt om informatie die gebaseerd is op 
één bron, bijvoorbeeld uit een slachtofferverhoor, te verifiëren met informatie 
uit een andere bron van een ander deelonderzoek. Zoals een uitvoerende van 
een deelonderzoek vertelt:  
 

‘Alle details werden uitgewisseld. Wanneer bijvoorbeeld iemand [een slacht-
offer] zegt pas een jaar in Nederland te zijn en uit een financiële transactie 
informatie blijkt dat ze al drie jaar hier is Nederland is, heb je belangrijke 
informatie voor het onderzoek bijgedragen.’ 

 
De directe uitwisseling van informatie over verdachten is des te belangrijker 
vanwege de uiteenlopende computersystemen die gebruikt worden door de 
deelnemende partners. De verschillende softwareprogramma’s sluiten vaak niet 
op elkaar aan, waardoor het niet mogelijk is om via elektronische databestanden 
informatie te delen. ‘Wij konden niet in elkaars systeem kijken. En als je bepaalde 
informatie niet hebt, kun je er ook niet op acteren’, aldus een teamleider van een 
van de deelonderzoeken, verwijzend naar het voordeel van de programmatische 
werkwijze.  
 
De tactische informatie wordt in de praktijk vooral uitgewisseld tussen analis-
ten. Een analistenoverleg vindt vanaf augustus 2006 elke twee weken plaats. Dit 
gebeurt nadat een analist van één van de deelnemende partners door haar lei-
dinggevende (die deel uitmaakt van de stuurgroep) wordt gevraagd het analis-
tenoverleg te coördineren in het kader van de programmatische aanpak. Deze 
informatie-specialist leidt en coördineert de tactische informatie-uitwisseling 
tussen de opsporingsteams. Ze fungeert als intermediair tussen de verschillende 
onderzoeken, houdt alle tactische informatie up to date, en zorgt voor ervoor dat 
de onderzoeksteams over actuele en relevante informatie uit andere onderzoe-
ken beschikken.19  
 

 
19  Op basis van informatie uit de verschillende onderzoeken maakt de informatie-specialist ook 

telkens ‘afbreukanalyses’, wat wil zeggen dat voortdurend wordt gekeken of de opsporings-
onderzoeken elkaar niet in de weg zitten en bij eventuele vroegtijdige aanhoudingen elkaar 
niet tot last zijn. De deelonderzoeken zouden in principe losgekoppeld moeten kunnen wor-
den van de verdachten uit de strafzaak Sneep, voor het geval deze eerder zouden ‘klappen’. 
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Hoewel vrijwel alle professionals de meerwaarde van de tactische informatie-
uitwisseling voor de opsporing onderstrepen, relativeren sommigen de bijdrage 
die de programmatische aanpak daaraan zou leveren. Ze menen dat informatie 
tussen opsporingsteams in andere gevallen ook wordt uitgewisseld als de situa-
tie daarom vraagt. In deze optiek is de uitwisseling van feitelijke gegevens dus 
niet kenmerkend voor de programmatische aanpak, maar eerder kenmerkend 
voor een kwalitatief goed opsporingsonderzoek, waarbij analisten intensief 
informatie met elkaar delen.  
 
De waarde van het teamleidersoverleg, dat vanaf januari 2007 tot april 2007 
maandelijks plaatsvindt, wordt in deze context ook door sommige professionals 
gerelativeerd. In dat overleg praten de teamleiders elkaar bij over het verloop 
van het onderzoek en brengen ze elkaar op de hoogte van operationele details. 
Ook is in dat overleg een vertegenwoordiger van het programmabureau aan-
wezig, die informatie over de programmatische aanpak overbrengt en mensen 
bijpraat over beslissingen die op stuurgroepniveau zijn genomen.  
Over het nut van dat overleg verschillen de meningen. Sommige uitvoerders 
vinden het nuttig en ‘leuk’, andere betwijfelen de noodzaak van die bijeenkom-
sten vanwege de overlap met het reeds bestaande analistenoverleg:  
 

‘Dat teamleiders-overleg ging erg over de inhoud van de onderzoeken maar het 
teamleiders-overleg is niet het podium voor delen van inhoudelijke informatie 
over verdachten, dat is meer iets voor het analistenoverleg. Tactische informa-
tie over bijvoorbeeld telefoonnummers en verdachten die ook in ander onder-
zoek een rol spelen, werd al uitgewisseld tijdens het analistenoverleg wat elke 
twee weken was. En relevante partners uit andere regio’s benaderden we so-
wieso wel als dat nodig is voor het onderzoek, daarvoor wordt het teamleiders-
overleg van het programmabureau niet afgewacht. De beste informatie-uitwis-
seling hadden we met de zedenpolitie van stad X., en paradoxaal genoeg nam 
die stad juist niet deel aan de programmatische aanpak.’  

 
Opvattingen over de waarde van het teamleidersoverleg lijken samen te hangen 
met de mate waarin professionals in hun dagelijkse recherchewerk al terug kun-
nen vallen op een netwerk en al gewend zijn anderen te benaderen en met an-
deren informatie te delen. De teamleider uit bovenstaand citaat deelt intensief 
informatie met een partner, geheel buiten de structuren van de programma-
tische aanpak om.20 Andere partners benadrukken juist de meerwaarde van de 
programmatische aanpak voor die samenwerking:  
 

‘Je kreeg een breder beeld van de groep, je kreeg extra informatie. Normaal 
gesproken weet je niet eens dat er elders een onderzoek loopt, laat staan wat 
zich er afspeelt.’ 

 
Met andere woorden; over de meerwaarde van tactische informatie-uitwisse- 
ling is iedereen het eens. De vraag is vervolgens voor wie en op welke wijze die 
uitwisseling extra facilitering behoeft en op welke wijze de programmatische 
aanpak daaraan zou kunnen bijdragen.  

 
20  Dat blijkt ook uit het betreffende strafdossier. 
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Naast uitwisseling van feitelijke gegevens over verdachten, hebben de diverse 
overleggen nog een andere functie, zoals een van de professionals zegt:  
 

‘Door de overleggen die plaatsvonden was je op de hoogte, maar deze overleg-
gen zorgden er vooral voor dat je gemakkelijker contact met collega’s opneemt, 
het verlaagt drempels. En je hebt elkaar nodig, dus dat is belangrijk.’ 

4.3 Kennen en gekend worden  

Naast de meerwaarde van tactische informatie-uitwisseling, bieden de overleg-
gen die in het kader van de programmatische aanpak plaatsvinden een ander 
voordeel, namelijk de 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. Het slechten van drempels tussen 
personen en organisaties komt een efficiënte werkwijze uiteindelijk ten goede, 
zo menen verschillende teamleiders: 
 

‘Er was afstemming en dat had een praktisch voordeel. Ook je netwerk was 
hierdoor goed, door deze afstemming, je kwam zo bij de juiste persoon terecht 
en dat werkte snel. Normaal zoek je iemand bij politie X. en dan wordt je vijf 
keer doorgeschakeld en uiteindelijk hoor je piep piep piep.’ 

 
‘Op contactueel niveau zijn die team-overleggen heel goed geweest, je kan nu 
altijd bellen. (…) Kennen en gekend worden, dat is de meerwaarde van het 
teamleiders-overleg. Misschien ben je nu sneller bereid iets voor elkaar te doen 
(…) het is een makkelijke ingang om met partners samen te werken en om 
contacten te leggen.’ 

 
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. Het gaat hier primair om relaties tussen individuen, die vervolgens 
hun weerslag kunnen hebben op relaties en samenwerking tussen organisaties. 
Ook op lange termijn en bij toekomstig opsporingsonderzoek zou dat voordelen 
kunnen hebben voor de samenwerking tussen mensen van verschillende orga-
nisaties. Zoals een andere teamleider zegt: 
 

‘Vanuit de Nationale Recherche is meer en beter contact met de regionale 
recherchekorpsen. We hebben goede contacten in de regio’s opgebouwd en je 
komt nu sneller ter zake, ook in andere mensenhandelzaken.’ 

 
De positieve waardering van uitvoerders voor het ‘kennen en gekend worden’, 
sluit aan bij bevindingen uit wetenschappelijke studies over succesvolle samen-
werking. In literatuur wordt het belang benadrukt van persoonlijk contact tus-
sen leden van een samenwerkingsverband en het belang van ‘elkaar bijpraten’ 
voor een stabiele vorm van samenwerking (o.a Visser et al., 2008: 52; Mayne et 
al., 2003). Informele netwerken kunnen weer leiden tot nieuwe vormen van 
samenwerking, het initiëren van structureel overleg zal immers eenvoudiger zijn 
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als mensen elkaar al kennen en dat contact positief waarderen. Studies laten 
ook zien dat informele banden tussen medewerkers van verschillende organi-
saties een positief effect hebben op de productiviteit van de organisatie (o.a. 
Mayne et al., 2003).  
De overleggen die in het kader van de programmatische aanpak plaatsvinden, 
zijn dus niet alleen relevant vanwege de feitelijke informatie-uitwisseling. Te-
vens zorgen die overleggremia ervoor dat persoonlijke contacten worden gelegd 
en informele gesprekken worden gevoerd tussen medewerkers van verschillen- 
de instanties. Die contacten kunnen de samenwerking op lange termijn besten-
digen.  
 
Daarnaast is voor een goed samenwerkingsverband de verticale communicatie 
van belang, dan gaat het dus om de communicatie tussen leidinggevenden en 
professionals op de werkvloer. In het vorige hoofdstuk, over het betrekken van 
opsporingspartners, kwam al naar voren dat die verticale communicatie soms 
gebrekkig is. De volgende paragraaf heeft ook betrekking op de relatie tussen  
‘de leiding’ van de programmatische aanpak en de praktische uitvoering van de 
opsporingsonderzoeken. Eén van de professionals zegt over die verschillende 
niveaus:  
 

‘Op werkniveau was de programmatische aanpak positief, op strategisch 
niveau had ik er problemen mee. De strategische stuurgroep, waar de top van 
het OM in zat, had andere belangen dan de tactische belangen van de opera-
tionele onderzoeksteams. Dat merkten we meteen al, in de periode van infor-
matievergaring.’  

4.4 Beperking van de autonomie  

Naast de meerwaarde zoals ervaren door professionals, zorgde de programma-
tische aanpak ook voor botsingen tussen de 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 autonoom, zelfstandig kunnen handelen van professionals.  
In regulier opsporingsonderzoek naar georganiseerde criminaliteit neemt de 
zaaksofficier in overleg met het rechercheteam de belangrijke tactische beslis-
singen. Die beslissingen gaan bijvoorbeeld over het gebruik van opsporings-
methoden, over het benaderen van slachtoffers of over het aanhouden van ver-
dachten. Hoewel vooraf een werkplan kan zijn opgesteld waarin de richting van 
het onderzoek en de recherchestrategie al wordt aangegeven, moeten tijdens het 
opsporingsonderzoek vaak nog veel ad hoc beslissingen worden genomen, als 
reactie op actuele bevindingen en ontwikkelingen in het lopende opsporings-
onderzoek. Die beslissingen over het operationele onderzoek worden normaliter 
genomen door het rechercheteam onder leiding van de zaaksofficier; daar is de 
gedetailleerde kennis aanwezig over de verdachtengroep en deskundigheid over 
het opsporingsonderzoek.  
Bij de opsporingsonderzoeken die onder de paraplu van de programmatische 
aanpak worden uitgevoerd, is die beslissingsbevoegdheid op uitvoerend niveau 
niet langer vanzelfsprekend. De relatieve autonomie van de professionals op de 
werkvloer wordt ingeperkt door de bemoeienis van leidinggevenden op hoger 
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niveau, zo komt in veel interviews met die professionals naar voren. Nu is het 
bij opsporingsonderzoek van het Landelijk Parket dat sterk in de schijnwerpers 
staat van de politiek, wel gebruikelijk dat door leidinggevenden van het LP 
wordt meegekeken naar het verloop van het onderzoek. Ook kan er bemoeienis 
zijn met het onderzoek, met name als het gaat om het beeld wat 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. Een van de professionals die dit 
onderwerp ter sprake bracht: 

  
‘Terwijl besluitvorming over visie, beleid en inzet op stuurgroepsniveau moet 
worden genomen, zouden beslissingen op tactisch niveau niet door de stuur-
groep moeten worden genomen maar door de betreffende teamchefs en zaaks-
officieren. (…)’ 
‘Mensen [van het Sneep-team] zijn stukgelopen op de spagaat waar ze in te-
rechtkwamen doordat de stuurgroep zich mengde in allerlei tactische beslis-
singen. (…).’ 

 
De 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. Om dat te verhelderen, geven we in deze 
paragraaf een aantal voorbeelden van die bemoeienis. Het eerste voorbeeld gaat 
over de in te zetten opsporingsmiddelen en de te volgen recherchestrategie. We 
gaan er gedetailleerd op in omdat de kwestie door veel geïnterviewde professio-
nals expliciet naar voren werd gehaald.  

4.4.1 Oude of nieuwe informatie?  

Het onderzoek Sneep is een vervolg op het opsporingsonderzoek Maris, dat ge-
richt was op dezelfde hoofdverdachten en liep tot eind 2005. Veel verzamelde 
informatie uit Maris is bij de start van Sneep nog onverwerkt en niet geanaly-
seerd.21 Om die reden wordt bij aanvang van Sneep in een projectplan van de 
recherche voorgesteld om eerst alle reeds bestaande informatie uit voorgaande 
onderzoeken goed te verwerken. Het idee is om voor elke verdachte en voor elk 
slachtoffer een dossier te maken en alle verzamelde informatie onder te brengen 
in een verdachtendossier en /of een slachtofferdossier. Ook de aangiften die in 
Maris al waren gedaan tegen een van de hoofdverdachten, kan worden weggezet 
in de slachtoffer- en daderdossiers. Op zo’n wijze zou de grote hoeveelheid ver-
zamelde informatie die nog niet is verwerkt, geordend kunnen worden en ge-
bruikt voor de bewijsvoering. Tevens zou door het verwerken van de ‘oude’ in-
formatie en het vullen van de dossiers duidelijk worden op welke punten nog 
aanvullend bewijs nodig is en waar de ‘blinde vlekken’ zitten.  
Het plan is om de eerste periode van het onderzoek uit te trekken voor de ver-
werking van de informatie en het opbouwen van de dossiers. Maar een paar 

 
21  Waaronder 30.000 niet uitgewerkte tapgesprekken.  
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maanden na de start van Sneep besluiten leidinggevenden van de NR/LP, die 
ook deel uitmaken van de stuurgroep en de formele leiding vormen van het 
opsporingsonderzoek Sneep, dat het onderzoek actueel moet worden. Een van 
de betrokken professionals vertelt:  
 

‘Het plan om alle informatie eerst goed te verwerken en dossiers te vullen, is na 
een paar maanden al gestrand. Toen werd vanuit de stuurgroep gezegd dat het 
zo stil bleef. De stuurgroep wilde op de hoogte zijn van de actuele handelingen 
en gebeurtenissen rondom de verdachtengroep, ze wilden weten waar de ver-
dachten zich ophielden en wat er nu gebeurde. “Waar zitten ze nu” was de 
vraag. En als er actuele informatie gevraagd wordt, is er maar één mogelijk-
heid: tappen.’  

 
De beslissing om in de beginfase van het onderzoek al telefoons te gaan afluiste-
ren heeft consequenties gehad voor het verdere verloop van het onderzoek, dat 
menen althans vrijwel alle professionals die wij hebben gesproken en direct of 
indirect betrokken zijn geweest bij de uitvoering van het onderzoek Sneep. Van-
af de start van het afluisteren van telefoons (gecombineerd met observaties) 
werd het rechercheteam geleefd door ‘de waan van de dag’. ‘Door de taps gaat 
het onderzoek van links naar rechts’, aldus een van de betrokken recherchemede-
werkers. Het belang van het analyseren van beschikbare informatie en van het 
opstellen van de dader- en slachtofferdossiers zou door leidinggevenden zijn 
onderschat.  
 
Een van de leidinggevenden van de NR/LP, die mede de beslissing heeft geno-
men te starten met het afluisteren van telefoons, beaamt dat het nuttig is om 
beschikbare informatie te verwerken. Maar tegelijkertijd was het volgens hem 
nodig zicht te krijgen op gebeurtenissen in het heden:  
 

‘Het analyseren van historische informatie uit de bestaande onderzoeken  
moest wel gedaan worden, maar op gegeven moment was het ook nodig om  
de actualiteit te zien. Vanuit een visie moet op gegeven moment gezegd wor-
den, tot hier en niet verder. Het moet én én zijn, en niet of of. Je moet niet alle 
dossiers eerst optimaal maken, niet alleen oude informatie bestuderen, dat 
moet je wel doen, maar tegelijkertijd moet je ook kijken naar de actualiteit.’ 

 
Maar de grote hoeveelheid nog niet verwerkte informatie waar elke dag nieuwe 
actuele informatie bijkwam, waar weer op gereageerd moest worden, gaf het 
rechercheteam het gevoel ‘de hele tijd achter de feiten aan te lopen’. Een van de 
analisten zegt:  
 

‘Het klassiek rechercheren, van stekkers erin, werkt niet bij mensenhandel. In 
Sneep had de informatie eerst veredeld moeten worden. Er hadden goede 
zaaksdossiers en verdachtendossiers gemaakt moeten worden. Vervolgens had-
den deze dossiers heel goed bijgehouden moeten worden en dat is in Sneep niet 
gebeurd. Men liep steeds achter de feiten aan, nam teveel hooi op de vork, en 
de informatie werd niet veredeld.’  

 
De ontstane informatie-achterstand ofwel overkill aan informatie kon volgens  
de geïnterviewde professionals niet goed meer worden ingehaald, terwijl uit die 
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historische informatie wel waardevol strafrechtelijk bewijs kon worden gehaald. 
Na de aanhouding van de hoofdverdachten, in februari 2007, was de dossiervor-
ming verre van voltooid; er lagen nog stapels niet uitgewerkte tapgesprekken.22  
 
We willen hier geenszins concluderen dat de opgelopen informatie-achterstand 
en gebrekkige dossiervorming in zijn geheel is toe te schrijven aan de bemoeie-
nis van de stuurgroep met het tactische onderzoek. Ook andere factoren heb- 
ben mogelijk bijgedragen aan de gebrekkige dossiervorming, denk bijvoorbeeld 
aan de taakverdeling, een gebrek aan sturing of overzicht binnen het recherche-
team.23 Wel komt uit de afgenomen interviews duidelijk naar voren dat het be-
sluit van hogerhand om in een vroeg stadium telefoons te gaan tappen, het op-
sporingsonderzoek niet op gunstige wijze heeft beïnvloed. Het oorspronkelijke 
werkplan kwam op een zijspoor en het opsporingsonderzoek kreeg gaandeweg 
iets richtingsloos, ook omdat het rechercheteam tijdens het onderzoek geen 
zicht kreeg op de nog ontbrekende informatie voor de noodzakelijke bewijsvoe-
ring. Uiteindelijk is een belangrijk deel van het bewijsmateriaal dat in de tenlas-
telegging van Sneep wordt gebruikt, afkomstig uit het ‘oude’ Maris-onderzoek. 
 
Bovenstaande beschrijving illustreert de wijze waarop de autonomie van opspo-
ringsprofessionals wordt beperkt door bemoeienis van leidinggevenden van de 
stuurgroep. Een kenmerk van de programmatische aanpak is, bij deze eerste 
pilot althans, de aanwezigheid van een stuurgroep. Om die reden wordt de be-
perking van de autonomie door vrijwel alle geïnterviewden — zowel leidingge-
venden als professionals — direct in verband gebracht met de programmatische 
aanpak.  
 
Prestigeproject 
Maar wat heeft die bemoeienis van leidinggevenden op dit specifieke punt nu 
van doen met de programmatische aanpak? Is de beslissing om al vroeg te gaan 
tappen ook toe te schrijven aan kenmerken van de programmatische aanpak,  
en zo ja, aan welke dan? Uit ons onderzoek komt naar voren dat vooral de hoge 
verwachtingen die gekoesterd werden omtrent de nieuwe aanpak, hiermee in 
verband kunnen worden gebracht. Uiteenlopende geïnterviewden wijzen op  
het karakter van Sneep als ‘prestige-project’. Als pilot van de programmatische 
aanpak werd het opsporingsonderzoek nauwlettend in de gaten gehouden. 
Leden van de stuurgroep keken over de schouders van het rechercheteam mee 
naar de vorderingen van de programmatische aanpak en naar de resultaten uit 
het lopende onderzoek. De stuurgroep, die vanaf de zomer van 2006 bijeen-
kwam, had behoefte aan actuele relevante informatie uit het opsporingsonder-

 
22  De achterstand van dossiervorming en informatieverwerking zal gedurende de rest van op-

sporing en vervolging een hinderlijke factor in het opsporingsonderzoek blijven. Ook de 
rechtbank levert in het vonnis kritiek op de opbouw van het dossier en op de daarmee sa-
menhangende discrepantie tussen het dossier en de tenlastelegging. Ze heeft zich bijvoor-
beeld gestoord ‘aan de wijze waarop het OM gedurende de procedure met enige regelmaat 
nieuwe stukken aan het dossier heeft toegevoegd, waardoor de inhoudelijke planning van  
de strafzaak ernstig werd bemoeilijkt en zowel de rechtbank als de verdediging hierdoor in 
tijdnood is gebracht.’ Aan het slot van dit hoofdstuk komen we nog terug op de inhoud van 
het vonnis.  

23  Hier is dit onderzoek verder niet op gericht, dit zijn denkbeeldige factoren.  
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zoek over de verdachtengroep.24 Men wilde weten hoe het probleem er nu uit-
zag, waar de hoofdverdachten zich ophielden en of ze nog actief waren. Er lag, 
met andere woorden, een druk op een snelle start van het opsporingsonderzoek 
om zo te beschikken over actuele informatie. Die druk op het onderzoek is de-
bet geweest aan het besluit om in een vroeg stadium te gaan tappen en obser-
veren, zo wordt aannemelijk uit onze onderzoeksbevindingen.  
 
Een gevolg van dat meekijken en meebeslissen van de leidinggevenden is dat 
sneller beslissingen worden genomen en professionals voortdurend een presta-
tiedruk ervaren. Een aantal professionals hierover aan het woord:  
 

‘Het gaat om de waarde die aan de programmatische aanpak werd gehecht.  
En de politieke druk die ontstond rondom deze aanpak. Er is veel geroepen 
over programmatische aanpak en hierdoor ontstond een bepaald beeld over 
wat het zou moeten zijn. Hierdoor werd druk uitgeoefend om snel van start te 
gaan met het onderzoek omdat men resultaat wilde zien, terwijl we tactisch 
nog niet goed in de steigers stonden’. 

 
‘Het onderzoek werd gaandeweg een prestigeproject, er moest opeens swung in 
het onderzoek komen.’ 

 
Een andere professional spreekt over een ‘bevelstructuur’ die naar zijn mening 
een averechtse uitwerking had op het deelonderzoek waar hij aan was verbon-
den. Hij vertelt:  
 

‘Sneep werd een etalagezaak. Geld speelde geen enkele rol. Van bovenaf werd 
veel druk uitgeoefend, waardoor de wijze waarop besluitvorming plaatsvond, 
anders verliep dan gebruikelijk bij een opsporingsonderzoek. Iedereen deed ook 
anders dan normaal, omdat het zo’n stempel had. (…) Er bestond een stukje 
onzekerheid over het werk, juist door die programmatische aanpak. Er werden 
overhaaste beslissingen genomen.’  

 
De verschillen in belangen die hier naar voren komen tussen leidinggevenden 
enerzijds (het succesvol ten uitvoer brengen van de programmatische aanpak) 
en uitvoerders anderzijds (het succesvol uitvoeren van het opsporingsonder-
zoek), werken we in het slothoofdstuk van dit rapport nader uit. Maar voor een 
goed beeld van de praktijk volgen nu eerst nog enkele voorbeelden van beper-
king van de autonomie van professionals op de werkvloer.  

4.4.2 Aanhouden of doorgaan?  

Een ander moment waarop de inperking van autonomie van professionals naar 
voren komt is, is het moment van aanhouden van verdachten. Op verschillende 
momenten van het opsporingsonderzoek wordt de beslissing om verdachten 
aan te houden, door de stuurgroep tegen het licht gehouden om te bezien wat 

 
24  Zo komt zowel in interviews met betrokkenen als in de notulen van de stuurgroepbijeen-

komst naar voren. 



 62 

de aanhouding voor (mogelijke) gevolgen heeft voor de programmatische aan-
pak. Twee voorbeelden.  
 
Aanhoudingen deelonderzoek X. 
Het opsporingsteam van een van de deelonderzoeken (onderzoek X.) maakt be-
gin 2007 plannen voor de aanhouding van de verdachten. Er is voldoende infor-
matie verzameld, er zijn enkele aangiftes en het bewijs lijkt rond. De teamleider 
van X. bespreekt deze plannen in het teamleidersoverleg van de programmati-
sche aanpak en de andere partners en analisten kunnen zich vinden in het plan 
om spoedig tot aanhouding over te gaan. Het aanhouden van verdachten uit X. 
zou de andere onderzoeken niet in gevaar brengen omdat informatie over de 
verdachten uit Sneep volledig gefilterd zou kunnen worden in het dossier van X.  
Via het teamleidersoverleg komt informatie over deze beslissing ook bij het 
stuurgroepoverleg ter sprake. De stuurgroep meent dat aanhouden niet wen-
selijk is vanwege de mediaberichtgeving die de stuurgoep wil generen over men-
senhandel en de programmatische aanpak. Het plan is om het onderzoek Sneep 
in april 2007 te laten klappen en de stuurgroep wil geen versnipperde bericht-
geving over dit project maar liever toewerken naar één groot persmoment, of 
zoals een van de stuurgroepleden zegt:  
 

‘Aan partner X. is gevraagd of ze niet konden kijken of we tegelijk konden 
klappen. We zouden namelijk het maximale effect behalen door de pers te 
halen met één grote klap, in plaats van met verschillende kleinere klappen.  
Het doel was namelijk te laten zien wat zich in de vergunde sector afspeelt.  
Eén moment zou gewoon het mooiste zijn.’ 

 
De leidinggevende van de organisatie van onderzoek X. (die deel uitmaakt van 
de stuurgroep) verzoekt de zaaksofficier van X. dringend om nog te wachten  
met de aanhoudingen. Vervolgens start het opsporingsteam van X. hierover  
een discussie met deze leidinggevende, en stellen ook een brief op waarin ze 
hun argumenten op een rij zetten. Het team acht het niet verstandig om onder-
zoek X. langer door laten lopen omdat het ‘slapper’ zou worden naarmate je 
langer wacht met de aanhoudingen. Er wordt in de tenlastelegging immers be-
weerd dat het zeer ernstig is wat de verdachten aanrichten, er zijn ook aangiften 
en onnodig lang wachten met de aanhoudingen zou de zaak, gezien het door-
laatverbod, niet sterker maken. Daarnaast biedt het eerder ‘klappen’ volgens het 
rechercheteam een kans voor de andere onderzoeken, vanwege de te verwach-
ten ruis. Door de reacties op de aanhoudingen zou aanvullend bewijs verzameld 
kunnen worden voor de strafzaak Sneep en de andere onderzoeken. Op grond 
van deze argumenten stemt de leidinggevende van X. uiteindelijk in met de 
oorspronkelijke datum van aanhouden, en hij legt dat weer uit aan de andere 
leden van de stuurgroep.  
Uiteindelijk zullen de verdachten uit Sneep vanwege een lek toch eerder worden 
aangehouden en werd de discussie hierover ingehaald door de actualiteit. Het 
voorbeeld laat echter zien dat communicatie tussen leidinggevenden en het op-
sporingsteam, kan leiden tot meer kennis over de denkbeelden en visie van ‘de 
ander’, wat in dit geval leidt tot een ander besluit over het tactische opsporings-
onderzoek. De autonomie van professionals wordt in deze casus uiteindelijk 
gehandhaafd, echter pas na een intensieve briefwisseling en uitwisseling van 
argumenten. 
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Aanhoudingen februari 2007 
Op 7 februari 2007, twee maanden eerder dan gepland, besluit het opsporings-
team van Sneep onder leiding van de zaaksofficier om de hoofdverdachten aan 
te houden. Informatie uit het opsporingsonderzoek blijkt te zijn gelekt en de 
verdachten hebben het plan diezelfde dag nog uit Nederland te vluchten; via 
Duitsland met het vliegtuig naar Turkije. Het opsporingsteam van Sneep zit 
woensdagmiddag om 13.00 uur bijeen voor crisisoverleg en een half uur later 
wordt besloten om de verdachten aan te houden. Vijf arrestatieteams en vier 
observatieteams worden naar de woning van de verdachten gestuurd en om-
singelen het huis. In de tussentijd belt een leidinggevende van de NR/ LP met 
een afgevaardigde van de stuurgroep om te overleggen over de op handen zijn-
de aanhoudingen. Deze afgevaardigde verzoekt met klem met de aanhoudingen 
te wachten want hij vreest dat door de aanhoudingen de programmatische aan-
pak in gevaar komt. Hij heeft bedenktijd nodig en er vindt spoedoverleg plaats 
met enkele andere stuurgroepleden. Ze bestuderen het uitleveringsverdrag met 
Turkije en als duidelijk wordt dat Turkije geen onderdanen uitlevert, wordt toe-
stemming gegeven voor de aanhoudingen.  
Om 15.30 uur krijgt het rechercheteam groen licht van de stuurgroep. De ver-
dachten zijn inmiddels per auto vertrokken richting Duitsland. Ze worden ge-
volgd door het arrestatieteam en na de Duitse grens in Keulen worden ze aan-
gehouden. Professionals die betrokken waren, kijken met gemengde gevoelens 
terug op deze actiedag: 
 

‘Uiteindelijk vertrokken de verdachten van huis terwijl we ze makkelijk had-
den kunnen aanhouden, maar de stuurgroep wilde nog langer nadenken [over 
wel of niet aanhouden] en belde maar niet terug. Op dat moment stond dus de 
programmatische aanpak voorop en niet het opsporingsonderzoek.’  

 
Een leidinggevende van het Landelijk Parket en tevens lid van de stuurgroep 
beaamt dat het opsporingsteam moest wachten op groen licht en niet zelf de 
beslissing kon nemen. De stuurgroep maakt een eigen belangenafweging bij de 
beslissing om al dan niet tot aanhouding over te gaan en hij stelt dat de inper-
king van de autonomie van professionals past in een trend, waarbij opsporings-
onderzoek een hiërarchischer karakter krijgt. De leidinggevende zegt hierover:  
 

‘Een stuurgroep beslist wat er wel en niet gedaan wordt. Binnen de politie-
cultuur is het not done als iemand zegt ‘je gaat nu linksaf’. Maar er is meer 
hiërarchie op opsporingsonderzoek gekomen. (…) Wat je krijgt is dat de pro-
fessional niet meer beslist. Dit is wel nieuw, maar het is een tendens die in het 
algemeen terug te zien is. Dat beslissingen van bovenaf genomen worden doet 
nog meer pijn wanneer het een onbekende stuurgroep is die de beslissingen 
neemt en niet je eigen baas.’  

 
Een andere leidinggevende vult dit aan en vertelt meer in het algemeen over  
de bemoeienis van leidinggevenden met de uitvoering van het opsporings-
onderzoek:  
 

‘Bij het Landelijk Parket werk je als Officier van Justitie niet alleen. Er zijn 
rechtstreeks lijnen met de PG (…). Het is een andere dimensie.’  
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In de visie van de hierboven aangehaalde leidinggevenden, is de bemoeienis 
‘van bovenaf’ een kenmerk dat niet alleen kan worden teruggebracht tot de 
programmatische aanpak maar gezien kan worden als een algemene tendens 
binnen het OM. Vanuit de top van het OM kunnen ook andere, niet strafrech-
telijke belangen worden meegewogen, met name als het gaat om politiek en 
publicitair gevoelige zaken en onderwerpen.  
 
Verschillende rationaliteiten 
Leidinggevenden en professionals zijn beiden gemotiveerd om mensenhandel  
te bestrijden. Toch lijken de belangen op bepaalde punten uiteen te lopen, zo 
laten de voorbeelden in deze paragraaf zien. Het begrippenkader van de be-
stuurskundige Snellen (1987) kan wellicht meer licht werpen op deze belangen-
frictie. Snellen stelt dat bij de uitvoering van beleid verschillende ‘rationaliteiten’ 
aanwezig zijn. Hij onderscheidt een politieke, een juridische, een economische 
en een technisch-wetenschappelijke rationaliteit. Volgens Snellen is frictie in 
een beleidsproces vaak toe te schrijven aan het feit dat partners in het beleids-
veld één rationaliteit volgen en die laten prevaleren boven de andere. Vanuit 
deze rationaliteitsbenadering kunnen we kijken naar de uitvoering van de pro-
grammatische aanpak. Bij de bestrijding van mensenhandel richt de stuurgroep 
haar aandacht primair op het succesvol ten uitvoer brengen van de programma-
tische 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’ strafrechtelijke opsporing (vanuit de wil om juridisch bewijs en een 
juridische veroordeling van verdachten rond te krijgen). Het eerste belang zou 
gekenschetst kunnen worden als een politieke rationaliteit, de tweede als een 
juridische rationaliteit (Snellen, 1987). Beide rationaliteiten gaan uit van andere 
prioriteiten en zorgen ervoor dat op een andere manier wordt aangekeken tegen 
de urgentie van een interventie. Zo kan voor professionals het aanhouden van 
een verdachte topprioriteit hebben in het licht van de strafrechtelijke bewijsvoe-
ring en vervolging (de juridische rationaliteit), terwijl voor leidinggevenden die 
urgentie minder sterk is vanwege hun primaire aandacht voor beleidsmatige 
veranderingen op lange termijn (de politieke rationaliteit). In het slothoofdstuk 
zullen we nog terugkomen op het belang van goede communicatie voor de ont-
wikkeling van een ‘gemeenschappelijke’ visie, waardoor frictie en de ervaren 
‘tegenstelling’ tussen opsporing en programmatisch werken verminderd zou 
kunnen worden (en waardoor meer balans zou kunnen ontstaat tussen verschil-
lende rationaliteiten en in het geding zijnde belangen).  

4.5 Openheid in de media  

Een van de doelstellingen van de programmatische aanpak is het betrekken van 
instanties die medeverantwoordelijk zijn voor de oplossing van het probleem. 
Niet alleen de opsporing maar ook andere partijen zoals gemeenten zouden be-
trokken moeten zijn bij de informatie-uitwisseling, en zouden zogezegd ‘mede-
eigenaar’ moeten worden van het probleem. Een manier om het probleem op 
de agenda van andere instanties te krijgen, is het zichtbaar maken van de ernst 
van het probleem. Door concrete voorbeelden uit het feitelijke strafdossier naar 
buiten te brengen, zouden deze instanties ertoe bewogen worden om hun ver-
antwoordelijkheid te nemen. Stuurgroepleden spreken in dit verband over ‘het 
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beeld laten kantelen’. Naast de overleggen en presentaties die door het OM 
worden georganiseerd, benadert het OM ook de media om de ernst van het 
probleem voor een breed voetlicht te brengen.25 In deze paragraaf beschrijven 
we de betekenis van de gegenereerde media-aandacht voor de opsporings-
onderzoeken. 
 
Groot nieuws  
Op 7 februari 2007 wordt het nieuws van de aanhouding van de verdachten uit 
Sneep door diverse televisiezenders groot gebracht. Er wordt verslag gedaan van 
de verdachten, van hun werkwijzen en hun slachtoffers. In een actualiteiten-
programma is die avond een van de stuurgroepleden te gast, die vertelt over de 
bende Turks-Duitse mensenhandelaren, de ernst van de gepleegde criminaliteit 
en de grote slag die de criminelen die dag is toegebracht door de nieuwe aanpak 
van het OM. Verder vertelt hij dat alle slachtoffers in veiligheid kunnen worden 
gebracht. Ook de noodzakelijke samenwerking tussen verschillende instanties 
wordt door het stuurgroeplid in het televisie-interview aangehaald.  
Die media-aandacht voor de aanhoudingen en de strafzaak is door het OM 
bewust gezocht. Met de publiciteit wil ze het onderwerp mensenhandel op de 
agenda van partners zetten. Verschillende leidinggevenden van het OM vertellen 
in de door ons afgenomen interviews over hun motieven om met de strafzaak 
actief naar buiten te treden:  
 

‘Het achterliggende idee is het beeld van mensenhandel te laten kantelen. We 
wilden laten zien wat zich in de vergunde sector afspeelt. We zouden het maxi-
male effect behalen door de pers te halen met één grote klap. Dus 7 februari 
hebben we uitgebreid de pers gezocht. Het heeft ook het NOS-journaal gehaald, 
en actualiteitenprogramma’s.’  

 
‘Het is goed om iets wat speelt, goed te belichten. Om te laten zien hoe je met 
deze [programmatische] aanpak een probleem kan tackelen.’ 

 
‘De pers is gebruikt voor het zichtbaar maken van het probleem. Om de scha-
duwkant zichtbaar te maken, moesten we er iets mee in de pers. Het zou vooral 
om het fenomeen moeten gaan, en niet over de verdachten. Het probleem was 
zo ernstig dat we er iets mee moesten, er werd iedere dag ernstig letsel toege-
bracht. Het OM hanteert altijd de nodige terughoudendheid, maar koos nu 
voor maximale openheid. Zo heeft later ook een journalist meegelopen [met 
het opsporingsteam], op initiatief van het OM.’26  

 
Zaaksofficieren, teamleiders en analisten van de verschillende deelonderzoeken 
reageren verbaasd op de details van de strafzaak die via de media naar buiten 
worden gebracht. Zij menen dat sommige informatie zo gedetailleerd is, dat het 
daderinformatie zou bevatten en het nog lopende onderzoek daardoor in gevaar 

 
25  Zie hoofdstuk 3 voor een beschrijving van de wijze waarop partners worden betrokken.  
26  Het rechercheteam zelf was niet op de hoogte van de uitnodiging van deze journalist, zo 

komt naar voren in interviews met betrokken professionals. De journalist heeft over zijn 
observaties een drieluik geschreven voor de zaterdagbijlage van de Volkskrant. Op drie 
achtereenvolgende zaterdagen in april 2007 verscheen een uitvoerige reportage van het 
opsporingsonderzoek Sneep en de verdachten.  
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zou kunnen brengen. Daarnaast wijzen verschillende professionals op de moge-
lijke gevolgen van de gedetailleerde informatie voor de slachtoffers. Door het 
noemen van bijvoorbeeld de nationaliteit zouden de slachtoffers direct gevaar 
kunnen lopen. Twee professionals van verschillende opsporingsonderzoeken 
vertellen:  
 

‘X [een stuurgroeplid] was ‘s avonds meteen op tv met een verhaal over hoe 
goed het was aangepakt, en zijn verhaal leverde direct gevaar op voor de 
slachtoffers. X. had gezegd dat een Litouwse vrouw wel wil verklaren en dat 
ook een Ierse vrouw bereid is een verklaring af te leggen. Door de herkomst van 
die vrouwen te benoemen, noem je eigenlijk hun naam [in de slachtoffergroep 
bevindt zich één vrouw uit Litouwen en één vrouw uit Ierland]. Een groot deel 
van de slachtoffers was nog niet in veiligheid gesteld en veel verdachten liepen 
nog vrij rond.’ 

 
‘Dat delen van informatie met media was niet handig want er zat daderinfor-
matie bij en dat is niet handig bij verhoren. Het is bovendien afwijkend om  
dit te doen, normaal gesproken geef je zo weinig mogelijk informatie omdat  
dit het onderzoek kan schaden. Misschien heeft het te maken met de program-
matische aanpak, het leek erop alsof ze het een nationaal speerpunt wilden 
maken en het op de politieke agenda wilden zetten. Maar die mediakeus was 
echt nieuw en opvallend.’ 

 
In het eerstvolgende teamleidersoverleg, in februari 2007, komen de nadelige 
gevolgen van de media-aandacht voor de opsporingsonderzoeken als apart 
agendapunt ter sprake. De teamleiders hebben op meerdere punten kritiek op 
de informatie die naar buiten is gebracht. Ze noteren alle punten en vragen of 
het programmabureau deze punten wil voorleggen aan de stuurgroep.27  
Verschillende leidinggevenden van het OM beamen de schade die de opsporing 
heeft kunnen oplopen door het vrijgeven van informatie en door het bewust be-
naderen van de pers.28 Ze menen echter dat ze die mogelijke schade hebben 
meegenomen in hun overweging om media-aandacht te zoeken. Een van de 
leidinggevenden van het OM vertelt over de afwegingen die worden gemaakt en 
de risico’s die worden ingecalculeerd:  
 

‘Kiezen voor publiciteit was voor een maatschappelijk effect. Dat is dus een 
ander doel dan het opsluitingseffect, en dat doet soms pijn. Er is rekening mee 
gehouden dat het invloed op het opsporingsonderzoek kon hebben, en we heb-
ben dat risico genomen. De risico’s zouden bijvoorbeeld een niet-ontvankelijk 
verklaring kunnen zijn. Dat risico wilden we niet nemen. Dan krijg je bewijs-

 
27  De volgende kritiekpunten worden genoteerd (letterlijk uit notulen): teveel operationele in-

formatie; benoemen daderwetenschap en slachtofferwetenschap; benoemen van nationa-
liteiten van slachtoffers; benoemen van modus operandi van dadergroep; benoemen van 
afreizen van rechercheurs naar Turkije, benoemen verscherpt toezicht in prostitutiegebieden 
(waar men in de betreffende regio’s niet van op de hoogte was); aangiftes zijn niet nodig om-
dat er genoeg informatie is; kan politie en justitie de aangeboden veiligheid voor de dames 
die eruit willen stappen wel waar maken; uit tactisch oogpunt was het goed geweest als de 
partners niet werden genoemd omdat die onderzoeken nog lopen. 

28  We kunnen niet achterhalen of en op welke wijze in de stuurgroep is gereageerd op deze 
kritiekpunten omdat van het betreffende overleg geen notulen zijn gemaakt, wegens ziekte 
van de notulist. 
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uitsluiting, dat wilden we ook niet. Dan krijg je strafkorting. Dat laatste risico 
hebben we genomen door toch de media op te zoeken. De baten waren name-
lijk veel aandacht vanuit de politiek, bestuur en maatschappij.’  

 
‘De officier van justitie is normaal gesproken de leider van het onderzoek. 
Maar in dit geval [bij de programmatische aanpak]was het doel het beeld te 
laten kantelen. We wisten dat om dit doel te bereiken, het strafrechtelijke 
onderzoek averij kon oplopen. (...)’  

 
‘Als je het publiek wilt laten zien wat er achter die ramen plaatsvindt, dan 
moet je soms nog wel eens iets doen wat misschien haaks staat op het opspo-
ringsbelang. Maar het heeft wel geholpen. Bijvoorbeeld in gemeente X. weet  
de burgemeester nu wat er in zijn gemeente gaande is.’  

 
De recente sluiting van prostitutiepanden in verschillende gemeenten is volgens 
verschillende leidinggevenden van het OM mede te danken aan de aandacht in 
de pers voor het probleem mensenhandel.29 Gunstige effecten van de media-
aandacht wegen in deze optiek op tegen de ongunstige effecten voor de straf-
rechtelijke veroordeling. Een van de leidinggevende van het OM zegt, op de 
vraag of de mediaberichtgeving het werk voor het opsporingsteam niet lastig 
heeft gemaakt:  
 

‘Het ligt eraan wat je als hoogste doel hebt. Als je zegt we willen de verdachten 
zo lang mogelijk achter de tralies hebben, dan had je beter een andere strategie 
kunnen kiezen. Wat de gedachte van de leiding van het OM was, om de zaak 
breder te trekken dan het strafrechtelijke perspectief en ook de andere partijen 
laten zien dat ze een verantwoordelijkheid hebben in het oplossen van, of deel 
zijn van de problematiek. Als dat het doel is, hebben we dat tot nu toe aardig 
weten te bereiken.’ 

 
De uiteenlopende belangen van leidinggevenden enerzijds en professionals 
anderzijds komt hier het scherpst tot uiting, in de rol die mediaberichtgeving 
speelt. De verschillende belangen zijn hier in strijd met elkaar, zo wordt ook 
naar voren gebracht door alle geïnterviewde professionals en leidinggevenden. 

4.6 Het vonnis 

In juli 2008 worden zes verdachten, waaronder twee hoofdverdachten, uit het 
opsporingsonderzoek Sneep door de rechtbank veroordeeld voor mensenhan-
del. Vijf van de zes worden eveneens veroordeeld voor deelname aan een crimi-
nele organisatie. Voor een aantal feiten uit de tenlastelegging volgt vrijspraak 
(een aantal keer voor het gebruik van dwang als middel om vrouwen in de pros-
titutie te houden, voor drugshandel en voor vervalsing van reisdocumenten). De 
rechtbank heeft voor de strafmaat aansluiting gezocht bij veroordelingen van 
andere rechtbanken voor vergelijkbare strafbare feiten. Uit die vergelijking for-

 
29 In het volgende hoofdstuk gaan we uitvoeriger in op de relatie tussen mediaberichtgeving en 

het lokale politieke beleidsproces. 
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muleert zij een aantal uitgangspunten: per slachtoffer wordt een onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraf van acht tot tien maanden opgelegd. Die straf wordt verhoogd 
als sprake is geweest van ernstig geweld tegen het slachtoffer. De lengte van de 
periode waarin de mensenhandel werd gepleegd, vormt daarnaast nog een straf-
verzwarende of strafverminderende omstandigheid. Tot slot heeft de rechtbank 
voor deelname aan een criminele organisatie een gevangenisstraf van één jaar 
gerekend, en voor verdachten die een leidinggevende rol hebben gespeeld een 
gevangenisstraf van twee jaar. Op basis hiervan legt de rechtbank voor de zes 
verdachten gevangenisstraffen op die variëren van acht maanden tot 7,5 jaar.  
De hoofdverdachten krijgen respectievelijk 7,5 en 2,5 jaar celstraf. Zowel het OM 
als de verdediging gaan in hoger beroep, dat volgens planning in de zomer van 
2009 zal plaatsvinden.  
Voordat we ingaan op de vraag of er mogelijk verbanden zijn tussen de overwe-
gingen in het vonnis en kenmerken van de programmatische aanpak, volgt nu 
eerst een kort overzicht van de uitkomsten van de deelonderzoeken die door 
opsporingspartners zijn verricht.  
 
Uitkomsten deelonderzoeken  
Het opsporingsonderzoek van de regiopolitie Amsterdam naar twee verdachten 
(waarvan één hoofdverdachte) is afgerond en in februari 2008 voor de rechter 
geweest. Beide verdachten zijn veroordeeld voor mensenhandel en hebben 
straffen gekregen van respectievelijk 3 jaar en 10 maanden.30 De partijen gaan 
niet in hoger beroep. 
Het opsporingsonderzoek van de regiopolitie Alkmaar naar twee verdachten is 
door de politie afgerond en ligt nu bij de rechter-commissaris in verband met 
het horen van getuigen/cq getuigendeskundigen. De zaak moet nog voor de 
rechter komen, de verdachten zijn inmiddels weer in (voorlopige) vrijheid 
gesteld. 
In het financiële onderzoek dat is verricht onder leiding van een zaaksofficier 
van BOOM is het wederrechtelijk verkregen vermogen van de Sneep-verdachten 
geschat op 18 miljoen euro. Voor ongeveer een miljoen euro is conservatoir 
beslag gelegd op geld en goederen. De financiële rapportage is gereed, maar het 
onderzoek moet nog voor de rechter komen.31  
Informatie van MOT/BLOM is gebruikt in het financiële onderzoek en voor de 
bewijsgaring tegen de Sneep-verdachten. Een tenlastegelegd feit waarvoor in-
formatie van MOT/BLOM expliciet als bewijsmiddel is gebruikt (betreffende 
drugshandel), is door de rechtbank niet bewezen verklaard. 
Het onderzoek van de KMar naar een persoon met Duitse nationaliteit die ver-
dacht werd van het ronselen en vervoeren van vrouwen ten behoeve van men-
senhandel, is stopgezet. Er was nog onvoldoende bewijs voor vervolging en 
bovendien bleek de politie in Duitsland zich ook te richten op deze verdachte. 
Daarnaast heeft de KMar in het kader van de programmatische aanpak een 
document opgesteld over identiteitsfraude, waar het opsporingsteam van Sneep 
vervolgens mee verder is gegaan. De rechtbank acht de vervalsing van reisdocu-
menten uiteindelijk niet bewezen verklaard ‘ondanks het omvangrijke dossier en 

 
30  En daarnaast 15.000 euro vordering van de benadeelde partij. 
31  Pas na het hoger beroep van de strafzaak Sneep zal een ontnemingvordering uitgebracht 

worden, in verband met de vrijspraken van de rechterlijke uitspraak in eerste aanleg. 
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het uitgebreide onderzoek om sluitend bewijs te leveren (…) ‘, aldus de recht-
bank.32  
 
Kenmerken van de programmatische aanpak in het vonnis?  
Is het nu mogelijk om de uitspraak van de rechtbank en de overwegingen en 
argumenten uit het vonnis van Sneep te herleiden tot de kenmerken van de 
programmatische aanpak? In zijn algemeenheid is dat niet goed mogelijk. We 
zien geen typische kenmerken in het vonnis terug die zijn toe te schrijven aan 
de inhoudelijke uitgangspunten van de programmatische aanpak.  
Als het bijvoorbeeld gaat om informatie-uitwisseling tussen opsporingspartners, 
zien we dat in het Sneep-dossier voor de bewijsvoering van mensenhandel voor-
al informatie is gebruikt afkomstig uit ouder opsporingsonderzoek naar dezelfde 
dadergroep (uit het onderzoek ‘Maris’ en ‘Caravan’), en niet zozeer uit de gelijk 
oplopende deelonderzoeken. In de bewijsoverwegingen van de rechtbank ten 
aanzien van mensenhandel en deelname aan een criminele organisatie wordt 
hoofdzakelijk verwezen naar tapgesprekken, getuigenverklaringen en aangiften 
van slachtoffers, direct afkomstig uit de onderzoeken Maris, Caravan en/of 
Sneep. Ook de argumentatie van de rechtbank kunnen we niet in verband bren-
gen met inhoudelijke elementen van de programmatische aanpak.  
Wel is het Sneep-team via het deelonderzoek van KMar gewezen op mogelijke 
identiteitsfraude van een van de verdachten (zie hierboven). Ook is een arbeids-
gerelateerde kwestie naar boven gekomen dankzij inspanningen van de SIOD. 
Deze SIOD-informatie was voor bewijsvoering betreffende het delict mensen-
handel echter niet relevant, en is daarom voor verder onderzoek doorgegeven 
aan regiopolitie elders in het land. Ook is gebruik gemaakt van de diensten van 
MOT/BLOM om het bancaire verkeer van verdachten systematische in kaart te 
brengen en zodoende bij te dragen aan het financiële onderzoek. Als het echter 
gaat om informatie die bijdraagt aan de bewijsvoering van het delict mensen-
handel in de strafzaak Sneep en deelname aan een criminele organisatie, is infor-
matie uit de deelonderzoeken niet of nauwelijks in het vonnis terug te vinden.  
 
Als het gaat om de gegenereerde media-aandacht door het OM, heeft deze 
media-aandacht uiteindelijk niet geleid tot strafvermindering. Het vroegtijdig 
naar buiten brengen van informatie over de verdachten (‘trial by media’) heeft 
de verdediging van de Sneep-verdachten niet doen besluiten voor strafvermin-
dering te pleiten. De gegenereerde berichtgeving heeft in deze casus dus geen 
invloed uitgeoefend op de strafmaat.33  
 
Het vonnis bevat één aspect dat wel in verband zou kunnen worden gebracht 
met een hiervoor besproken onderwerp, namelijk het (onbedoelde) gevolg van 
de inmenging van de stuurgroep met het opsporingsonderzoek. In dit hoofdstuk 
kwam aan de orde dat de bemoeienis van de stuurgroep met het tactische op-

 
32  De rechtbank: ‘De enkele omstandigheid dat door verbalisanten wordt gezegd dat het om 

een goedgelijkende foto van de verdachte gaat, is voor de rechtbank niet doorslaggevend om 
de valsheid vast te stellen. In het (omvangrijke) dossier bevindt zich ook geen proces-verbaal 
met betrekking tot het onderzoek naar afwijkingen van echtheidskenmerken van de betref-
fende paspoorten. Op grond van het vorenstaande heeft de rechtbank de verdachte van dit 
feit vrijgesproken.’  

33  Wel is, zoals in de paragraaf hiervoor naar voren kwam, dat risico op strafvermindering door 
leidinggevenden van het OM weloverwogen genomen.  
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sporingsonderzoek er mede debet aan is geweest dat men in een vroege fase 
telefoons is gaan afluisteren en dat het rechercheteam daardoor een achterstand 
heeft opgelopen ten aanzien van het ordenen van oude, reeds bestaande en be-
schikbare informatie. Die informatie-achterstand bleek op den duur niet meer 
in te halen, zo menen veel geïnterviewde professionals die betrokken waren bij 
de opsporing (zie de beschreven casuïstiek in paragraaf 4.4.1).  
Dit element van ongeordende dossiervorming en het ‘telkens achter de feiten 
aanlopen’ kunnen we weerspiegeld zien in het vonnis. De rechtbank spreekt 
namelijk haar ergernis uit over het feit dat het Openbaar Ministerie tijdens de 
rechtszaak met enige regelmaat nog nieuwe stukken aan het strafdossier toe-
voegt. ‘De rechtbank heeft zich met de verdediging gestoord aan deze gang van 
zaken, die een inhoudelijke planning ernstig heeft bemoeilijkt (…) zowel de recht-
bank als de verdediging is hierdoor in tijdnood gebracht, aangezien de rechtbank 
de pleidooien een week heeft moeten uitstellen om de verdediging de gelegenheid te 
geven de nieuwe ordners te bekijken en de inhoud met hun cliënten te bespreken’, 
aldus de rechtbank in haar vonnis.34 In het vonnis wordt kritiek geuit op de on-
zorgvuldigheid ten aanzien van de opbouw van het strafdossier.35  
Verder uit de rechtbank kritiek op de relatie tussen de tenlastegelegde feiten en 
het strafdossier. Zo zijn niet alle feiten uit het strafdossier, die wijzen op dwang 
van prostituees, in de tenlastelegging opgenomen (in sommige gevallen bijvoor-
beeld het geweld dat is gebruikt tegen vrouwen), zodat voor die feiten moet 
worden vrijgesproken.36 Het is in deze context dat de rechtbank haar verbazing 
uit over de onzorgvuldigheid van de tenlastelegging (in relatie tot het strafdos-
sier), terwijl juist zoveel publieke aandacht door het OM is gevraagd voor de 
ernst van de strafzaak:  
 

‘De rechtbank merkt nog op dat het bevreemding wekt dat het Openbaar Mi-
nisterie, mede gelet op het feit dat deze zaak in de publiciteit is gebracht als  
de grootste mensenhandelzaak in Nederland ooit, aan de tenlastelegging niet 
meer zorg heeft besteed.’ 

 
De verwerking en ordening van de grote hoeveelheid (oude) informatie tot over-
zichtelijke slachtoffer- en daderdossiers, lijkt tot en met de rechtszaak een hei-
 
34  De rechtbank ziet hierin echter geen reden de nieuwe ordners en tapgesprekken uit te sluiten 

voor bewijs, waar de verdediging wel om vraagt. 
35  De officier van justitie geeft tijdens de strafzaak als reden voor het inbrengen van nieuwe 

stukken en ordners, dat het om een zeer groot onderzoek gaat, dat te vroeg is ‘geklapt’, waar-
door het OM moeite had het dossier tijdig gereed te krijgen. De rechtbank reageert hierop 
door te stellen dat de meeste verdachten zich vanaf februari 2007 in voorlopige hechtenis be-
vinden en dat het definitieve dossier in september 2007 is gepresenteerd. ‘In februari 2008 
heeft de OvJ de rechtbank verzocht zo spoedig mogelijk een zitting te plannen voor de inhou-
delijke behandeling aangezien het OM hecht aan grote voortvarendheid. De rechtbank is van 
oordeel dat niet gezegd kan worden dat het OM is overvallen door een snelle inhoudelijke be-
handeling. Daar komt nog bij dat de OvJ bij de behandelingen ter rechtszitting vrijwel voortdu-
rend is bijgestaan door 2 andere OvJ’s, een aantal parketsecretarissen en een paar politiemensen, 
waaruit de rechtbank afleidt dat de officier ondersteund werd door een team.’ 

36  Daarnaast merkt de rechtbank op dat er een discrepantie bestaat tussen het requisitoir en de 
hypothese in het strafdossier als het gaat om het bestaan van één of twee criminele organisa-
ties. In het stafdossier wordt gesproken over twee organisaties met elk een eigen structuur, 
terwijl in de tenlastelegging en het requisitoir de indruk ontstaat dat er sprake is van één or-
ganisatie waarbij alle in het dossier genoemde verdachten zouden zijn aangesloten. Reden 
daarvoor is dat het OM ervoor heeft gekozen om ten aanzien van de slachtoffers dezelfde 
reeks van feiten telkens ten laste te leggen en de feiten niet per zaak op het slachtoffer toe te 
spitsen.  
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kele kwestie te blijven, zo komt naar voren in de door ons gemaakte reconstruc-
tie van het opsporingsproces. Dit aspect kan niet goed in verband worden ge-
bracht met inhoudelijke kenmerken van de programmatische aanpak. Wel zou 
een samenhang gezien kunnen worden met de organisatiestructuur van de pro-
grammatische aanpak, zoals die zich althans manifesteert in deze eerste pilot. 
Aannemelijk wordt dat de bemoeienis van de stuurgroep met het tactische 
aspecten van het opsporingsonderzoek, niet in positieve zin heeft bijgedragen 
aan grip op de beschikbare informatie in het — steeds omvangrijker wordende — 
strafdossier.  
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5 Het betrekken van bestuurlijke 
partners  

Aan de basis van de programmatische aanpak ligt de gedachte dat het strafrecht 
alleen niet langer toereikend is voor de bestrijding van hedendaagse criminali-
teitsproblemen zoals mensenhandel. De aanpak van dit probleem zou boven  
het strafrecht uitstijgen en bestuurlijke partners zouden ook hun verantwoor-
delijkheid moeten nemen, door het opwerpen van duurzame bestuurlijke drem-
pels tegen mensenhandel (In hoofdstuk 2 zijn deze veronderstellingen nader 
uitgewerkt). Om die reden heeft de stuurgroep ook gemeenten benaderd met  
de vraag mee te werken. Afgevaardigden van het OM hebben in 2007 op zowel 
bestuurlijk als ambtelijk niveau 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 bestuurlijke 
adviezen worden gegeven. Met ‘bestuurlijke adviezen’ wordt in deze context 
gedoeld op beleidsaanbevelingen voor overheidsinstellingen op nationaal en 
gemeentelijk niveau.  
In dit hoofdstuk bespreken we de wijze waarop de gemeenten zijn benaderd  
en met hen is overlegd (paragraaf 1), hoe de bestuurlijke rapportage tot stand 
kwam, de inhoud daarvan en hoe deze is ontvangen door gemeenten (paragraaf 
2), hoe de informatie-uitwisseling tussen opsporing en bestuurlijke partners in 
de praktijk verliep en hoe deze aansloot op de ‘instrumenten’ van gemeenten 
(paragraaf 3). In de laatste paragraaf bespreken we op welke wijze de program-
matische aanpak volgens bestuurders en beleidsmakers heeft bijgedragen aan 
het lokale beleidsproces ten aanzien van de bestrijding van mensenhandel 
(paragraaf 4) .  
 
Dit hoofdstuk is in hoofdzaak gebaseerd op interviews met bestuurders en be-
leidsmakers van de drie betrokken gemeenten. In dit hoofdstuk spreken we van 
gemeentefunctionarissen, daarmee doelend op gemeentelijke beleidsmedewer-
kers en/of burgemeesters. Daarnaast hebben we functionarissen van politie en 
justitie geïnterviewd die betrokken waren bij het bestuurlijke traject (afgevaar-
digden van het college van PG’s en leden van de stuurgroep die in de hoofd-
stukken hiervoor al de revue passeerden). Ook hebben we relevante notulen, be-
leidsnota’s en correspondentie bestudeerd.  

5.1 Overleg met de lokale driehoek  

Aan het begin van het jaar 2007, een klein jaar nadat de stuurgroep is gevormd 
en in de periode dat de hoofdverdachten uit het onderzoek Sneep worden aan-
gehouden, maakt een groep afgevaardigden van de top van het OM een ronde 
langs de drie gemeenten waar de Sneep groepering crimineel actief is (Amster-
dam, Utrecht Alkmaar). Deze afgevaardigden zijn nauw betrokken bij de tot-
standkoming van de programmatische aanpak. In elke gemeente vindt een 
ontmoeting plaats met de burgemeester, die telkens vergezeld wordt door een 
paar gemeentelijke beleidsmedewerkers.  
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Tijdens de bijeenkomsten wordt door een OM-functionaris een presentatie 
gegeven over de strafzaak Sneep. De ernst van de mensenhandel wordt getoond 
aan de hand van verhalen over meisjes die met een honkbalknuppel worden 
geslagen en foto’s van mishandelde slachtoffers. Het doel is om de bestuurlijke 
partners bewust te maken van de problematiek en hen actief mee te laten wer-
ken, om herhaling te voorkomen. Een OM-functionaris zegt daarover achteraf:  
 

‘Het bezoek was tweeledig. Allereerst was de boodschap dit en dat komen  
we tegen. Ten tweede was de boodschap dit en dat gaan we doen. De din- 
gen die we tegenkwamen lagen ook in de invloedsfeer van het bestuur,  
met name als het gaat om toezicht en controle. Dus de boodschap was:  
hier moeten jullie iets aan doen.’  

 
Bij elk bezoek wordt de burgemeester gevraagd of hij met zijn gemeente bereid 
is een bijdrage te leveren aan de bestrijding van mensenhandel, en het ant-
woord daarop is elke keer ‘ja’. Een van de aanwezige gemeentelijke beleidsfunc-
tionarissen vertelt over die eerste bestuurlijke bijeenkomst:  
 

‘De PG heeft de burgemeester benaderd en er is op het hoogste niveau 
overleg geweest. Er werd door het OM een beeld geschetst van zeer ernstige 
mensenhandel en de vraag was: kan en wil de gemeente hier iets tegen 
doen? Er werd hoge urgentie aan gegeven en de zaak werd als een zeer 
ernstig probleem neergezet. De informatie was indringend en er werden 
verschillende details gegeven, er zouden knuppels gebruikt worden en dat 
alles zou zich afspelen in de vergunde sector. Het antwoord op de vraag  
van het OM was ja. We waren geschokt en gemotiveerd om er iets aan te 
gaan doen, en we gingen dan ook graag op de uitnodiging in om samen te 
gaan werken.’ 

 
Vanuit het OM wordt voorgesteld intensief te gaan samenwerken en informatie 
te delen. De gemeenten krijgen ook te horen dat een bestuurlijke rapportage  
in de maak is, waar nuttige informatie in zal staan over mogelijkheden voor 
bestuurlijke maatregelen. Gemeentemedewerkers zijn verheugd over de infor-
matie-uitwisseling die plaats zal gaan vinden met het OM en de Nationale Re-
cherche. Ook zien zij uit naar de informatie in de bestuurlijke rapportage, die 
hen handvatten zou kunnen bieden voor concrete bestuurlijke interventies.  
 
Wel bestaat bij de gemeenten een gevoel van verbazing over het tijdstip waarop 
men wordt geïnformeerd over deze mistanden in de eigen stad. En ook bestaat 
verbazing over het feit dat niet onmiddellijk moet worden ingegrepen en dat, 
gezien de ernst van het probleem, niet meteen door het OM informatie wordt 
aangereikt waarmee gemeenten kunnen optreden door bijvoorbeeld vergunnin-
gen in te trekken. Op deze aspecten komen we later in dit hoofdstuk terug, nu 
volgt eerst een beschrijving van het verdere verloop van het bestuurlijke traject 
dat in het kader van de programmatische aanpak is afgelegd.  
 
Ambtelijke werkgroep  
Na de gesprekken met burgemeesters, wordt op initiatief van het college van 
PG’s een ambtelijke werkgroep geformeerd, bestaande uit vertegenwoordigers 
van de drie driehoeken (gemeente, politie en OM). Deze ambtelijke werkgroep 
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komt onder voorzitterschap van een afgevaardigde van het college van PG’s een 
aantal keer bijeen om te overleggen over de rol die gemeenten zouden kunnen 
spelen bij de bestrijding van mensenhandel.  
Tijdens de eerste bijeenkomt in mei 2007 wordt de aanwezigen een notitie voor-
gelegd die op verzoek van het college van PG’s is opgesteld door een crimino-
loog. Op basis van bevindingen uit het strafdossier Sneep bespreekt de crimino-
loog in de notitie de misstanden in de vergunde prostitutiesector. In de notitie 
geeft hij suggesties voor een verbeterde (niet-strafrechtelijke) aanpak van men-
senhandel. De notitie is bedoeld als ‘opmaat’ voor een discussie over gewenste 
verbeteringen.37 De ambtelijke werkgroep krijgt de notitie toegestuurd en tijdens 
de eerste bijeenkomst in mei worden door een OM-functionaris vijf aanbevelin-
gen gepresenteerd — zogenaamde quick wins — , die weer voortkomen uit de 
notitie.38 De vraag van het OM aan de gemeentefunctionarissen is om deze 
aanbevelingen met elkaar te bespreken en op basis van eigen ervaringen verder 
uit te werken.  
 
Expertmeeting 
Dit ambtelijke overleg en de twee die daarna nog volgen, dienen ter voorberei-
ding op de zogenaamde expertmeeting die op 29 juni 2007 door het OM is ge-
pland. Tijdens deze bijeenkomst zullen de burgemeesters van de drie steden  
ook aanwezig zijn, evenals een afgevaardigde van het college van PG’s. De bij-
eenkomst is van belang omdat de lokale driehoeken dan in overleg met de PG 
vervolgafspraken zullen maken.  
Voorafgaand aan die afspraken worden tijdens deze expertmeeting de conclu-
sies en aanbevelingen uit de bestuurlijke rapportage gepresenteerd. Daarna 
komen de quick wins wederom aan de orde, nu worden deze besproken door 
afgevaardigden van de gemeenten uit de ambtelijke werkgroep. Afgesproken 
wordt dat een ambtelijke werkgroep aan de slag gaat met het uitwerken van 
besproken punten. Verder spreekt men af om in het najaar opnieuw met dit 
gezelschap bijeen te komen, als de bestuurlijke rapportage definitief is afgerond 
en er meer zicht is op het verloop van de strafzaak.  
 
Een gezamenlijke bijeenkomst vindt hierna niet meer plaats. Wel wordt nog 
gecorrespondeerd tussen gemeentelijke beleidsmedewerkers en het Landelijk 
Parket, over de inhoud van de bestuurlijke rapportage. Voordat we de reactie 
van bestuurlijke partners op de bestuurlijke rapportage bespreken, gaan we 
eerst kort in op de totstandkoming van die rapportage. 

5.2 De bestuurlijke rapportage  

Bij de start van de programmatische aanpak bestaat het plan om op basis van 
kennis uit strafzaken meer zicht te krijgen op faciliteerders van mensenhandel. 

 
37  De notitie (2007, intern ongepubliceerd stuk) is in samenwerking met de opsteller van de be-

stuurlijke rapportage opgesteld. De aanbevelingen hebben betrekking op 1) intensivering van 
het toezicht, 2) betere benutting van signalen over misstanden en 3) situationele preventie. 
Over de totstandkoming van de (andere) bestuurlijke rapportage later meer.  

38  De verbeterpunten hebben betrekking op 1) organisatie; 2) het barrièremodel; 3) daderge-
richte aanpak mensenhandel; 4) landelijke regels en 5) toezicht.  
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Deelonderzoeken zouden moeten worden verricht om optimaal zicht te krijgen 
op de dadergroep, maar ook om bij te dragen aan vermeerdering van kennis 
over de wijze waarop instanties — bewust of onbewust — een faciliterende rol 
spelen bij de activiteiten van de dadergroep. De veronderstelling is dat de 
uitvoering van deelonderzoeken op deelterreinen ertoe zal leiden dat ook 
informatie wordt verzameld over onbewuste faciliteerders, zoals gemeentelijke 
instanties.  

5.2.1 Totstandkoming bestuurlijke rapportage 

Hoe is de bestuurlijke rapportage in de praktijk nu tot stand gekomen? En wat 
stond daar in? Een onderzoeksmedewerker van de Nationale Recherche is eind 
2006 door de NR gevraagd een bestuurlijke rapportage te schrijven op basis van 
het opsporingsonderzoek Sneep. De exacte doelstelling van deze rapportage 
stond bij aanvang nog niet vast en was nog onderwerp van discussie. Welke in-
formatie zou de bestuurlijke rapportage moeten bevatten? En voor welk publiek 
zou het geschreven moeten worden? Gaandeweg werd die doelstelling door de 
Nationale Recherche formeel als volgt geformuleerd:  
 

‘Het verwerven van een zodanig inzicht in  
– het criminele netwerk dat subject is van het onderzoek Sneep,  
– de aard van de criminele activiteiten van het netwerk en  
– de manier waarop bij het uitoefenen van deze criminele activiteiten 

gebruik gemaakt wordt van bewust of onbewust faciliterende partijen, dat 
– aan de betrokken faciliterende partij adviezen kunnen worden gericht 

teneinde verder misbruik te voorkomen en 
– aan relevante beleidsmakers inzicht kan worden verschaft in de 

effectiviteit van het staande beleid.’  
 
De bedoeling is dat de bestuurlijke rapportage vooral een beschrijving geeft  
van de dadergroep en de werkwijze van de groep, zodat verschillende partners 
daar inzage in krijgen. Op grond daarvan zouden bestuurlijke adviezen kunnen 
worden opgesteld. Maar in de praktijk blijkt dat informatie uit het strafdossier 
Sneep (nog) onvoldoende inzicht biedt in de rol van legale, onbewuste facili-
teerders. In hoofdstuk 3 kwam naar voren dat het plan om opsporingspartners 
algemeen fenomeenonderzoek te laten doen, in de praktijk niet goed van de 
grond is gekomen. De bevindingen uit de strafrechtelijke opsporingsonderzoe-
ken bieden onvoldoende aanknopingspunten om bestuurlijke adviezen op te 
stellen.  
De NR-onderzoekers besluiten om zelf aanvullend onderzoek te verrichten dat 
parallel loopt aan het opsporingsonderzoek Sneep.39 Ze richten zich bij dat aan-
vullende onderzoek primair op de signalering van mensenhandel door over-
heidsdiensten die een controlerende, toezichthoudende taak hebben. Want,  
zo vragen zij zich af, hoe heeft mensenhandel in de vergunde prostitutiesector 
kunnen plaatsvinden? Hoe kan het zo zijn dat signalen van mensenhandel niet 
worden opgevangen of opgevolgd? De centrale vraag die daaruit volgt is, of er 

 
39  De onderzoeksmedewerker van de NR voert het onderzoek samen uit met een stagiaire. Ge-

makshalve spreken we in het vervolg van dit rapport over NR-onderzoekers.  
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signalen van uitbuiting op lokaal niveau worden gemist en of het huidige lokale 
beleid toereikend is om misstanden in de vergunde prostitutiesector te signale-
ren. Het adviserende deel in de bestuurlijke rapportage wordt daardoor in 
hoofdzaak gebaseerd op eigen onderzoek van de NR en is primair gericht op on-
volkomenheden in het lokale overheidsbeleid met betrekking tot de signalering 
van mensenhandel.  
Van december 2006 tot maart 2007 zijn door NR-onderzoekers interviews afge-
nomen met functionarissen die op lokaal niveau betrokken zijn bij de aanpak 
van mensenhandel en een signalerende functie zouden kunnen vervullen, zoals 
(wijk)politie, gemeenten, Kamers van Koophandel en de Belastingdienst. De 
interviews hebben plaatsgevonden in de drie gemeenten die betrokken zijn bij 
de programmatische aanpak.  

5.2.2 Bevindingen bestuurlijke rapportage 

Een conceptversie van de bestuurlijke rapportage is in mei 2007 gereed en be-
staat uit twee delen. In het eerste deel wordt de werkwijze van de verdachten-
groep uit het onderzoek Sneep gedetailleerd beschreven. Het tweede deel be-
schrijft, aan de hand van de serie afgenomen interviews, de signalering van 
mensenhandel en de wijze waarop die signalen wel of niet worden opgevangen 
door andere instanties.  
Een van de conclusies is dat gemeenten een zeer beperkte of geen rol vervullen 
in de signaleringsfase. De controle op vergunningsvoorwaarden is in de bestu-
deerde gemeenten goeddeels uitbesteed aan de politie; gemeenten zien er nau-
welijks op toe dat er voldoende controles worden verricht, zo valt te lezen in de 
bestuurlijke rapportage. Prostitutiecontroles bestaan voornamelijk uit de con-
trole van documenten (zoals verblijfsvergunning, inschrijving KvK) maar een 
prostituee die over de juiste papieren beschikt, kan evengoed slachtoffer zijn 
van mensenhandel. De prostitutiecontroles blijken dus geen barrière voor men-
senhandel te zijn. Hierdoor kunnen bestuurlijke prostitutiecontroles niet dienen 
als voornaamste bron van signalering van mensenhandel, zo wordt gesteld in de 
rapportage. Verder wordt geconstateerd dat niet alle prostitutiecontroleurs be-
schikken over een certificaat en dat de controleurs niet altijd conform de ge-
dragscode handelen.40  
In de bestuurlijke rapportage wordt verder geconcludeerd dat als er wel bruik-
bare signalen zijn van mensenhandel, dat lang niet altijd leidt tot opsporing en 
vervolging. Concrete opvolging van signalen van mensenhandel in de vorm van 
de start van een opsporingsonderzoek blijft vaak uit en de signalering stokt 
ergens in de (strafrechts-)keten, getuige bijvoorbeeld het aantal ‘plankzaken’ in 
iedere stad.  
De bestuurlijke rapportage sluit af met een reeks van aanbevelingen. Zo wordt 
onder meer gepleit voor invoering van een landelijke ‘Kaderwet’ en wordt aan-
bevolen op zoek te gaan naar alternatieve bronnen van signalen van mensen-
handel.  
 

 
40  Het gaat dan bijvoorbeeld over het registreren van identiteitsgegevens van prostituees tegen 

de regels in, of over de ‘joviale’ omgang met raamexploitanten en souteneurs. 
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Bevindingen uit de rapportage worden vanaf mei 2007 door de stuurgroep be-
sproken. De stuurgroepleden kunnen zich vinden in de bevindingen, doen nog 
suggesties voor de beleidsaanbevelingen en stellen voor de programmatische 
aanpak sterker te benadrukken aan het begin van het rapport.  
Op 22 juni komt de bestuurlijke rapportage opnieuw tijdens het stuurgroepover-
leg ter sprake. Nu bespreken de leden op welke wijze de bevindingen uit het 
rapport een week later zullen worden gepresenteerd tijdens de expertmeeting 
met de lokale driehoeken, waarbij ook burgemeesters en lokale beleidsmede-
werkers present zullen zijn. De conclusies uit de rapportage hebben vooral be-
trekking op de aspecten die niet goed gaan aan de kant van de lokale overheid, 
maar men wil de gemeenten met de bestuurlijke rapportage niet tegen zich in 
het harnas jagen. Daarnaast levert het vrijgeven van informatie over de verdach-
tengroep mogelijk een afbreukrisico op voor de strafzaak, die op dat moment 
nog niet voor de rechter is geweest. Besloten wordt het concept van de bestuur-
lijke rapportage nog niet vrij te geven en tijdens de expertmeeting alleen in alge-
mene bewoordingen en verkorte vorm te spreken over gesignaleerde knelpunten 
en conclusies.  
De voorzitter van de stuurgroep stelt verder voor de bestuurlijke rapportage op 
termijn wel openbaar te maken. In verband met de nog lopende strafzaak zou 
dat op een later tijdstip pas kunnen gebeuren en nadat de tekst over de ver-
dachtengroep sterker is geanonimiseerd.  

5.2.3 Reactie van gemeenten 

Als de bevindingen uit de bestuurlijke rapportage tijdens de expertmeeting van 
29 juni 2007 worden gepresenteerd, reageren gemeentefunctionarissen met 
enige verontwaardiging. Die verontwaardiging kan worden herleid tot grofweg 
twee aspecten, zo komt naar voren in de door ons afgenomen interviews. In de 
eerste plaats zijn gemeentefunctionarissen verbaasd over het moment en de wij-
ze waarop zij betrokken zijn bij de bestuurlijke rapportage. In de tweede plaats 
hadden gemeenten andere verwachtingen ten aanzien van het type informatie 
dat in de bestuurlijke rapportage beschreven staat. In de volgende paragraaf 
gaan we in op die verwachtingen ten aanzien van het type informatie, nu be-
spreken we eerst de onvrede over de timing en de wijze waarop gemeenten zijn 
betrokken.  
 
Timing 
Gemeentefunctionarissen uiten tijdens de door ons afgenomen interviews hun 
verbazing over het tijdstip en de wijze waarop ze bij de bestuurlijke rapportage 
zijn betrokken. Ze wijzen op het ‘late’ tijdstip waarop ze op de hoogte zijn ge-
steld van de inhoud van het rapport, in juli 2007. Het opsporingsonderzoek 
Sneep loopt dan al ruim een jaar en het overleg tussen de gemeenten en het OM 
is dan al een aantal maanden aan de gang.  
Ook wijzen ze op het feit dat er buiten hun actieve medewerking om een be-
stuurlijke rapportage is geschreven over de gang van zaken in de gemeenten. Ze 
zijn weliswaar een keer (telefonisch) geïnterviewd door een medewerker van de 
NR over het gemeentelijke prostitutiebeleid, maar waren niet op de hoogte van 
het exacte doel van dat interview en evenmin van de op hande zijnde bestuur-
lijke rapportage. Dat draagt bij aan hun gevoel geen gelegenheid te hebben ge-
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had om een bijdrage te leveren aan het beeld dat in de bestuurlijke rapportage 
wordt geschetst van het lokale prostitutiebeleid en lokale knelpunten.  
 
In het verlengde daarvan bestaat er bij betrokken gemeenten onvrede over de 
toon van het advies zoals dat naar voren komt tijdens de presentatie op 29 juni. 
Gemeentefunctionarissen waarderen de aandacht voor verbeteringen van de 
mensenhandelaanpak, maar krijgen de indruk dat zij de ‘zwarte piet’ krijgen 
toegespeeld, en daar zijn ze het niet mee eens. Initiatieven die op lokaal niveau 
reeds zijn genomen om mensenhandel te bestrijden, krijgen volgens hen in de 
bestuurlijke rapportage geen aandacht.41 Daarnaast menen zij dat het verhaal 
niet evenwichtig is en in de bestuurlijke rapportage alleen oog is voor de toe-
zichtfunctie van gemeenten, en niet voor andere beleidsaspecten die een effec-
tieve aanpak in de weg zitten of daaraan bijdragen. Gemeentefunctionarissen 
vragen het OM of zij zich alsnog kunnen mengen in de inhoud en conclusies 
van de rapportage. Zij stellen voor gezamenlijk een nieuw stuk te schrijven  
dat voor publicatie gebruikt kan worden. Een afgevaardigde van het college  
van PG’s zegt toe om die suggestie in de eerstvolgende stuurgroepvergadering  
te bespreken. Maar de stuurgroep gaat hier niet mee akkoord. Wel krijgen ge-
meenten de gelegenheid om feitelijke onjuistheden uit de rapportage te halen.  
 
Eind augustus 2007 krijgen de betrokken gemeentefunctionarissen vanuit het 
Landelijk Parket een deel van de bestuurlijke rapportage toegestuurd, met het 
verzoek voorstellen te doen voor eventuele redactionele aanpassingen. Bij die 
redactionele aanpassingen zou de strekking en inhoud van de betreffende pas-
sage wel ‘overeind’ moeten blijven, zo meldt de begeleidende brief van het OM. 
Maar de gemeentefunctionarissen kunnen zich niet vinden in de inhoud en de 
toon van de rapportage en komen gezamenlijk tot het besluit om zich als ge-
meenten niet te committeren aan het stuk. Redactionele bemoeienis vanuit 
gemeenten blijft zodoende uit en de bestuurlijke rapportage draagt uiteindelijk 
niet het ‘stempel’ van het lokale bestuur. In de zomer van 2008 wordt de be-
stuurlijke rapportage openbaar gemaakt en draagt de naam ‘Schone schijn. De 
signalering van mensenhandel in de vergunde prostitutiesector’.  
 
Niet alleen gemeentefunctionarissen zijn ontevreden over het tijdstip waarop zij 
zijn betrokken. Vrijwel alle OM-functionarissen die wij voor dit onderzoek heb-
ben gesproken, menen achteraf ook dat het bestuur te laat is betrokken bij de 
programmatische aanpak en de informatie-uitwisseling omtrent de strafzaak 
Sneep. Het oorspronkelijke plan was immers om bestuurlijke partijen al in een 
vroeg stadium te betrekken, en hen aan de hand van informatie uit de strafdos-
siers inzicht te geven in faciliteerders en de lacunes van het overheidsbeleid. Op 
zo’n wijze zouden gemeenten zich kunnen richten op de aanpak van faciliteer-
ders en gelijk op kunnen lopen met de opsporingsonderzoeken. Die vroegtijdige 
informatie-uitwisseling heeft in de praktijk dus niet plaatsgevonden. Bestuurlijke 
partijen werden betrokken op het moment dat de strafzaak ten einde liep en de 
verdachten reeds waren aangehouden. Afgevaardigden van het college van PG’s 

 
41  Bijvoorbeeld de beleidsaandacht voor souteneurs en lopende experimenten met een dader-

gerichte aanpak, en de aandacht die door gemeenten gevraagd is voor wetswijzigingen en 
landelijke regels ten aanzien van het souteneurschap. 
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betreuren dit en zijn voornemens om gemeenten een volgende keer eerder te 
betrekken en hen ook deel te laten nemen in de stuurgroep. Zij wijzen in de 
door ons afgenomen interviews wel op de afweging die daarbij gemaakt moet 
worden en de dilemma’s die zich daarbij voordoen. Zo zegt een functionaris van 
het OM:  
 

‘We hebben geworsteld met het moment waarop het bestuur betrokken zou 
worden, je neemt het risico op eerder klappen of lekken als je meer partners 
erbij betrekt. Nu is het bestuurlijke traject het sluitstuk geworden, terwijl het 
idee juist was om bestuur eerder te betrekken.’  

 
Naast onvrede over timing en wijze waarop gemeenten zijn betrokken, zijn ge-
meentefunctionarissen ook verbaasd over het type informatie dat in de bestuur-
lijke rapportage beschreven staat. Dat hangt samen met lokale instrumenten en 
lokale mogelijkheden.  

5.3 Verschillende betekenissen van ‘bestuurlijke rapportage’ 

De term ‘bestuurlijke rapportage’ blijkt op verschillende manieren te worden 
geïnterpreteerd. Uit de afgenomen interviews komt althans naar voren dat 
functionarissen verschillende dingen verstaan onder ‘bestuurlijke rapportage’. 
Terwijl het voor betrokken stuurgroepleden van Sneep glashelder is dat een 
rapport verschijnt met daarin bestuurlijke adviezen voor overheidsinstanties op 
nationaal en lokaal niveau, blijken gemeentefunctionarissen hier vanaf het begin 
een ander beeld bij te hebben. Vanaf de eerste ambtelijke bijeenkomst in mei 
2007, waarin door een OM-functionaris wordt verteld over de op hande zijnde 
bestuurlijke rapportage, hebben gemeentefunctionarissen de indruk dat het gaat 
om de uitwisseling van feitelijke gegevens, waarmee zij direct bestuursrechtelijk 
aan de slag kunnen. Met concrete feitelijke informatie over bijvoorbeeld namen 
of adressen van raamexploitanten, horecagelegenheden of verhuurders van ap-
partementen, kunnen gemeenten op een bestuursrechtelijke manier bijdragen 
aan de bestrijding van mensenhandel. Vergunningen kunnen bijvoorbeeld 
worden ingetrokken als vergunningenhouders zich niet aan de vergunningen-
voorwaarden houden (bijvoorbeeld bij een openbare orde verstoring). Daarnaast 
kan met de wet BIBOB een vergunning worden geweigerd of worden ingetrok-
ken als het vermoeden bestaat dat deze wordt gebruikt voor criminele doelein-
den. Zo kunnen door gemeenten blokkades worden opgeworpen tegen mensen-
handel en criminele organisaties. 
De informatie in de bestuurlijke rapportage komt voor gemeenten niet tegemoet 
aan hun verwachtingen, zij hadden een zogenoemd ‘bestuurlijk dossier’ ver-
wacht. Zo vertelt een bestuurder over de ervaren teleurstelling:  

 
‘Als gemeente kregen we de feiten maar niet te horen. Er zou een bestuurlijke 
rapportage komen maar die kwam maar niet en toen die uiteindelijk wel 
kwam, bleek het een beschrijving te zijn van het gemeentelijke beleid. Nou,  
dat kenden we al wel (…) We wilde toch de feiten weten, anders komt zo’n 
bestuurlijke aanpak niet tot stand’.  
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Er bestaat verbazing bij gemeentefunctionarissen als zij geen operationele in-
formatie blijken te krijgen waarmee ze concreet iets aan het probleem kunnen 
doen. Verschillende gemeentefunctionarissen — uit verschillende steden — heb-
ben een discrepantie ervaren tussen de geschetste urgentie en ernst van de 
mensenhandelproblematiek enerzijds en de lange doorlooptijd van het bestuur-
lijke overleg anderzijds:  
 

‘De eerste bijeenkomst [in het voorjaar] eindigde ermee dat het Landelijk Par-
ket het initiatief zou blijven nemen, de gemeenten moesten niet zelf iets gaan 
doen, dat was niet de bedoeling. Daar zat wel een verschil in met de urgentie, 
het volgende initiatief duurde namelijk zes weken. Bovendien was de volgende 
bijeenkomst opeens heel beleidsmatig en algemeen. Deze houding paste abso-
luut niet bij het gevoel van urgentie dat in de eerste bijeenkomst was opge-
roepen.’ (…) Het is belangrijk dat er geluisterd wordt naar de kant van de ge-
meente, want het kan toch niet zo zijn dat het OM hun verhaal uitstort over de 
gemeente en dat vervolgens samenwerking noemt.’ 

 
‘Het irritante was, dat we de boodschap kregen dat het allemaal heel ernstig 
was, maar dat we vervolgens geen instrumenten krijgen om het aan te pakken. 
We zaten bijvoorbeeld met de vraag om welke adressen het ging. (…) Als de 
politie tijdens een onderzoek informatie doorgeeft die voor de gemeente rele-
vant is, dan kunnen wij tenminste helpen, kunnen we die vrouwen helpen of 
de vergunningen intrekken. Daarom is informatie over wie en waar zo belang-
rijk voor ons’.  

 
Zoals hiervoor al naar voren kwam, brengt het vroegtijdig betrekken van ge-
meenten voor het OM een risico met zich mee. Want hoe meer partners op de 
hoogte zijn van het opsporingsonderzoek, hoe groter de kans op het ‘lekken’  
van informatie.  
Maar gemeenten hebben bepaalde informatie nodig — over personen, panden en 
of activiteiten — om handelend te kunnen optreden, om vergunningen tegen het 
licht te kunnen houden. Met die relevante informatie uit strafdossiers kunnen 
zij bijdragen aan de bestrijding van mensenhandel. Verschillende geïnterviewde 
functionarissen vragen zich af of er bij het OM altijd een goed beeld bestaat van 
het bestuurlijke instrumentarium van gemeenten. Een functionaris zegt bijvoor-
beeld:  
 

‘Het ontbreekt bij zaaksofficieren nog vaak aan een reflex om te kijken of er 
een bestuurlijk element in een zaak zit. Om die informatie ook mee te nemen 
en je daarop te richten.’ 

 
Een andere bestuursfunctionaris voegt daaraan toe dat dit precies de moeilijk-
heid is van samenwerking tussen verschillende instanties: het je voortdurend 
blijven verplaatsen in de ander, en je voortdurend afvragen welke informatie de 
andere partij nodig heeft en wat je daar zelf aan zou kunnen bijdragen.  
 
Naast het intrekken van vergunningen door het lokale bestuur, kunnen duur-
zame drempels tegen mensenhandel worden opgeworpen door de vorming  
van structureel overheidsbeleid. Een belangrijke doelstelling van de program-
matische aanpak is dan ook dat door het bestuurlijke traject en de bestuurlijke 
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adviezen, uiteindelijk een structurele aanpassing van beleid plaatsvindt. Op dit 
moment is het te vroeg om na te gaan welke structurele beleidswijzigingen als 
gevolg van de bestuurlijke rapportage precies hebben plaatsgevonden in de 
gemeenten, en hoe duurzaam die veranderingen zijn geïmplementeerd. Niette-
min staan we in de volgende paragraaf stil bij de mogelijke invloed van de pro-
grammatische aanpak op het beleid om mensenhandel tegen te gaan.  

5.4 Invloed op het lokale politieke beleidsproces  

Tot slot van dit hoofdstuk kijken we op welke wijze de programmatische aan- 
pak volgens geïnterviewden van invloed is geweest op het lokale politieke 
beleidsproces. We zullen daarbij niet in detail ingaan op het beleid en de feite-
lijke beleidsveranderingen in elke afzonderlijke gemeente. Het gaat hier immers 
niet om een beoordeling van gemeentelijke instanties, organisaties of personen, 
maar om een zicht op algemene processen van beïnvloeding. Daar komt bij, 
zoals hiervoor al gezegd, dat het bij afronding van de dataverzameling nog te 
vroeg is om vast te stellen of het (lokale) beleid zodanig is gewijzigd, dat struc-
turele en duurzame drempels zijn opgeworpen tegen mensenhandel. Details 
over specifiek gemeentelijk beleid en veranderingen daarin vallen daarom bui-
ten het domein van deze rapportage. Wel beschrijven we in deze paragraaf een 
aantal algemene tendensen in het lokale gemeentelijke (prostitutie)beleid van 
de jaren 2007-2008) en brengen die in verband met kenmerken van de program-
matische aanpak. Dit doen we vanuit het perspectief van gemeentefunctiona-
rissen (beleidsmedewerkers en burgemeesters) die door ons zijn geïnterviewd.  
 
Vanuit gemeenten is een positief geluid te horen over de programmatische aan-
pak 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. Ter illustratie een aantal uit-
spraken van gemeentefunctionarissen over de invloed van de programmatische 
aanpak op de aandacht voor mensenhandel:  
 

‘Er is grotere alertheid gekomen’ 
 

‘Sneep heeft de ogen geopend en geeft reden tot doorpakken...’ 
 

‘Er is nu meer maatschappelijke aandacht voor uitbuiting in de prostitutie’. 
 
Welke aspecten van de programmatische aanpak hebben nu bijgedragen aan  
die grotere ‘alertheid’ en politieke steun? Allereerst wijzen gemeentefunctiona-
rissen op de gevolgen van het bestuurlijke en ambtelijke overleg dat door het 
OM in het voorjaar van 2007 is geïnitieerd (zie paragraaf 5.1). Zij menen dat  
die overleggen en de daarin besproken ‘verbeterpunten’ (die later ook zijn 
weergegeven in de bestuurlijke rapportage) mede hebben bijgedragen aan de 
ontwikkeling van nieuwe wetgeving en nieuw beleid zoals bijvoorbeeld vastge-
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legd in de ‘Kaderwet Prostitutie’.42 Zo zegt een van de geïnterviewde gemeente-
functionarissen:  
 

‘Terwijl er onvrede was over de bestuurlijke rapportage, waren het wel con-
structieve bijeenkomsten met de lokale driehoeken. Veel van de aanbevelingen 
zijn teruggekomen in de Kaderwet, in het vier-steden overleg en bij de VNG.’ 

 
Verder wordt door verschillende gemeentefunctionarissen — uit verschillende 
steden — naar het barrièremodel gewezen, als zijnde een nuttig handvat voor  
de doorontwikkeling van het gemeentelijke beleid. In verschillende gemeenten 
wordt geprobeerd aan de hand van dit model het lokale prostitutiebeleid aan  
te passen en uit te breiden. De ervaringen met de uitwerking van het barrière-
model zijn wisselend. Soms worstelt de gemeente daarmee en wordt gepleit 
voor een landelijke uitwerking van het barrièremodel:  
 

‘Wat we nodig hebben is een landelijke overheid die de lokale overheid helpt 
met instrumenten en een handleiding om het barrièremodel te kunnen door-
lopen. Het moet voor alle steden gezamenlijk uitgedacht worden, een heel 
praktische en complete uitwerking van het barrièremodel.’ 

 
In een andere gemeente heeft men het barrièremodel inmiddels geconcretiseerd 
en is het model toegepast op de eigen lokale situatie. Het model is daar inmid-
dels ook opgenomen in een recente gemeentelijke beleidsnota.  
 
Media-aandacht 
Naast de invloed van het bestuurlijke ambtelijke traject dat in het kader van de 
programmatische aanpak is doorlopen, wijzen gemeentefunctionarissen ook op 
de gegenereerde mediaberichtgeving als het gaat om de politieke aandacht voor 
het onderwerp. De media-aandacht die het OM heeft gezocht voor de strafzaak 
Sneep en de uitbuiting van prostituees, heeft een positieve invloed uitgeoefend 
op het verloop van het lokale beleidsproces, zo menen geïnterviewde gemeente-
functionarissen; er is meer politieke steun en een groter maatschappelijk draag-
vlak dan voorheen voor de aanpak van de prostitutiesector en de daaraan ge-
lieerde criminaliteit.  
De aanpak van prostitutiegerelateerde beleidsissues lijkt in een stroomversnel-
ling te zijn geraakt na aandacht voor de strafzaak Sneep. Zo is in alledrie de 
gemeenten gestart met een reductie van de raamprostitutie, als onderdeel van 
een herziening van de lokale prostitutiesector. In elke gemeente wordt daarbij 
ter motivering gewezen op de criminele infrastructuur en de overlast die zich 
manifesteert rondom de raamprostitutie.  
Gemeentefunctionarissen lijken baat te hebben bij de media-aandacht voor 
Sneep omdat het hen helpt de besluitvoering sneller te laten plaatsvinden. De 
ernst van het probleem en de noodzaak dit probleem aan te pakken, kunnen ze 

 
42  Daarmee wordt gedoeld op het wetsvoorstel Regulering Prostitutie zoals dat ter consultatie is 

rondgestuurd. Daarin staat onder meer dat voor zelfstandig werkende prostituees een regi-
stratieplicht wordt ingevoerd. Verder komt voor alle soorten seksbedrijven een vergunning-
plicht (dus ook voor escortbedrijven, bioscopen en massagesalons). Daarnaast worden klan-
ten die gebruik maken van illegale prostitutie strafbaar. De inhoud van de Kaderwet is mede 
tot stand gebracht door input van het lokale bestuur.  
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onderbouwen met alle persberichten die zijn verschenen over het issue. Zo 
vertelt een gemeentefunctionaris dat hij tijdens raadsvergaderingen wel eens 
expliciet verwijst naar mediaberichtgeving in de krant over de zaak Sneep, 
waarin misstanden gedetailleerd worden beschreven en zijn gemeente met 
name wordt genoemd. In een andere gemeente zien we dat in beleidsnota’s 
wordt verwezen naar de zaak Sneep en wordt geciteerd uit een krant waarin 
verslag is gedaan van de inhoud van het strafdossier. Het verhaal over honkbal-
knuppels, plastische chirurgie en abortus onder dwang komt zodoende ook te-
recht in lokale beleidsstukken, ter ondersteuning van de nieuwe beleidsplannen. 
De ernst van de misstanden in de prostitutiesector wordt door gemeentefunctio-
narissen met behulp van de berichtgeving dus geïllustreerd en benadrukt.  
 
Wisselwerking  
Dit betekent overigens niet dat de initiatieven op lokaal niveau een rechtstreeks 
gevolg zijn van de programmatische aanpak en de daarmee gepaard gaande 
media-aandacht. Soms is in de gemeente voor de komst van de programma-
tische aanpak reeds gestart met agendavorming en het problematiseren van  
de positie van raamprostituees. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een notitie van ge-
meenteraadsleden en een daaruit voortkomende brief van het betreffende 
stadsbestuur aan de minister van Justitie uit november 2005, waarin onder  
meer gevraagd wordt om een gezamenlijk onderzoek te doen naar de misstan-
den in de prostitutiebranche en naar een landelijke en lokale aanpak om deze 
problematiek op te lossen. Vanuit dit gemeentebestuur is in 2005 de aandacht 
van de Minister gevraagd voor de uitbuiting van raamprostituees en de nood-
zaak van nieuwe wetgeving om het pooierschap aan te kunnen pakken.  
Uit een reconstructie van de tijdsvolgorde wordt aannemelijk dat er een wissel-
werking bestaat tussen lokale en landelijke agendapunten en beleidsinitiatieven.  
Aannemelijk wordt dat de aandacht die de programmatische aanpak heeft gege-
nereerd voor uitbuiting van prostituees, een versnelling van het lokale beleids-
proces teweeg heeft gebracht. Soms was in een gemeente dat beleidsproces op 
lokaal niveau al ingezet voordat Sneep en de programmatische aanpak startte. 
Maar het noodzakelijke politiek en maatschappelijk draagvlak voor de politieke 
beleidsplannen ten aanzien van de prostitutiesector, lijkt nu gegarandeerd. Hoe 
dat lokale beleid en de politieke besluitvorming in de praktijk precies zal uit-
pakken, daarover kunnen we nu nog niet veel zeggen, daarvoor moet het thans 
lopende beleidsproces in de verschillende gemeenten worden afgewachten. 
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6 Conclusies  

In dit hoofdstuk concluderen we in hoeverre de pilot met de programmatische 
aanpak volgens het vooraf bedachte plan is uitgevoerd. In welke opzichten ver-
schilt de uitvoering in de praktijk van de plannen zoals die vooraf zijn bedacht? 
En als de plannen zijn uitgevoerd zoals bedacht, leiden de stappen dan ook tot 
de beoogde gevolgen? Met ander woorden; zijn de achterliggende veronderstel-
lingen juist? Welke wel en welke niet? Zijn er ook onbedoelde — positieve of 
negatieve — gevolgen van de uitgevoerde plannen? We bespreken de conclu- 
sies van het onderzoek aan de hand van de vier veronderstelde stappen die in 
hoofdstuk 2 zijn ontrafeld (zie het schema van de beleidstheorie en de gefor-
muleerde stappen in paragraaf 2.3). Per stap kijken we of het oorspronkelijke 
idee in de praktijk is uitgevoerd en zo ja, met welk gevolg.  
De context is bij de veronderstelde stappen telkens dezelfde, namelijk mensen-
handel in de raamprostitutiesector. Aan het einde van dit hoofdstuk stellen we 
de hypothetische vraag of de veronderstellingen in een andere context (bijvoor-
beeld bij kenmerken van een ander crimineel verband of van een ander delict) 
ook plausibel zullen zijn.  

6.1 Bewustwording en betrokkenheid  

Veronderstelling 1 
⎯ Het voor het voetlicht brengen van concrete informatie uit het strafdossier 

over daders, hun activiteiten en de aangebrachte schade (in dit geval met 
het leed van slachtoffers), leidt bij aanpalende instanties tot bewustwording 
van de ernst van het probleem en tot betrokkenheid.  

 
Het idee is om vanuit een specifieke casus de programmatische aanpak op te 
starten en andere instanties hierbij te betrekken. Een concrete strafzaak zou het 
probleem een ‘concreet gezicht’ kunnen geven en daardoor de betrokkenheid 
van aanpalende instanties kunnen vergroten. Informatie uit het opsporings-
onderzoek Sneep is in deze pilot gebruikt om mensenhandel een ‘concreet 
gezicht’ te geven en de veronderstelling blijkt in deze casus correct te zijn. Het 
leed van slachtoffers zoals dat naar voren komt in het strafdossier heeft als 
‘vliegwiel’ gefungeerd en draagvlak gecreëerd voor de nieuwe aanpak, zowel bij 
opsporingspartners als bij bestuurlijke partners.  
 
Gemeenten zijn echter op een relatief laat tijdstip bij de programmatische aan-
pak betrokken. Medewerking van bestuurlijke partners had in deze pilot daarom 
alleen betrekking op het ontwikkelen van verbeterpunten ten aanzien van niet-
strafrechtelijke maatregelen. Een deel van het veronderstelde bestuurlijke spoor 
is daardoor niet uitgevoerd volgens plan: de informatie-vergaring door gemeen-
ten ten behoeve van het strafrechtelijke onderzoek heeft niet plaatsgevonden en 
uitwisseling van operationele informatie met het bestuur gedurende ons onder-
zoek evenmin.  
Het vroegtijdig betrekken van bestuurlijke partners bij de programmatische 
aanpak is in deze pilot dus niet goed tot stand gekomen. Daarom komen we in 
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paragraaf 6.4 pas weer terug op veronderstelde stappen die betrekking hebben 
op het bestuurlijke spoor.  

6.2 De uitvoering van deelonderzoeken (door opsporingspartners) 

Veronderstelling 2 
⎯ Bewustzijn en betrokkenheid van aanpalende opsporingsinstanties leiden 

tot actieve medewerking aan informatieverzameling, door het uitvoeren van 
deelonderzoeken. 

 
De gedachte is dat bewustwording van de ernst van het probleem partners ertoe 
beweegt om verantwoordelijkheid te nemen en actief bij te dragen aan het ver-
zamelen van informatie over faciliteerders en de verdachtengroep.  
In werkelijkheid zien we dat actieve medewerking van opsporingspartners bij de 
informatie-vergaring niet altijd van de grond komt. Ook al zijn alle opsporings-
partners zich bewust van de ernst van de zaak en hebben zij de intentie om mee 
te werken; soms komt de uitvoering van deelonderzoeken niet tot stand of pas 
na veel moeite en vertraging. Die discrepantie tussen de toezegging en het uit-
blijven van medewerking kan worden toegeschreven aan de specifieke doelen  
en ambities die de betreffende organisaties nastreven. Het belang dat door be-
trokken partners gehecht wordt aan medewerking, blijkt samen te hangen met 
prioriteiten van de eigen organisatie of eigen afdeling binnen de organisatie. De 
start van een onderzoek kan vertraging oplopen als partners twijfelen aan de 
‘opbrengst’ van het deelonderzoek voor de eigen organisatie. Een spiegelbeel-
dige 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.  
Deze constatering sluit aan bij wetenschappelijke literatuur over samenwerking 
zoals die is beschreven in hoofdstuk 2. Daarin werd gesteld dat het voor samen-
werkingspartners van essentieel belang is dat de samenwerking bijdraagt aan 
het behalen van een doel van de eigen organisatie (Visser et al., 2008: 43). 
Bewustwording van het probleem en de intentie iets bij te dragen aan de op-
lossing is uiteindelijk niet voldoende om werkelijk over te gaan tot de uitvoering 
van deelonderzoeken, zo laat ook de literatuur zien.  
Kortom, deze veronderstelling blijkt in de praktijk van deze casus niet juist te 
zijn, omdat de actieve medewerking van partners aan de programmatische 
aanpak ook (enig) voordeel moet opleveren voor de eigen organisatie of voor 
individuele medewerkers. Medewerking van partners blijkt vooral goed van de 
grond te komen als de medewerking aan de programmatische aanpak meer-
waarde heeft voor de betreffende organisatie.  
 
Interne communicatie 
Tevens blijkt interne communicatie van belang te zijn bij het tot stand komen 
van samenwerking. Gebrekkige interne communicatie is in sommige gevallen 
dan ook debet aan de moeizame medewerking van opsporingspartners. In 
bestuurskundige literatuur over samenwerking komt dit punt ook naar voren: 
verticale communicatie — de communicatie tussen leidinggevenden en profes-
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sionals op de werkvoer — blijkt een essentiële factor voor de start van een goed 
samenwerkingsverband. Bij de uitvoering van de programmatische aanpak zien 
we dat een moeizame start van het deelonderzoek soms kan worden toegeschre-
ven aan het ontbreken van die verticale communicatie. Op het belang van ver-
ticale communicatie komen we in het vervolg van dit hoofdstuk nog terug.  

6.3 Kennis over faciliteerders en verdachten 

Veronderstelling 3 
⎯ De uitvoering van deelonderzoeken op deelterreinen door opsporings-

partners leidt tot informatie over bewuste en onbewuste faciliteerders van 
de verdachtengroep en andere verdachten. 

 
De verwachting is dat de deelonderzoeken van opsporingspartners bijdragen 
aan kennis over (bewuste of onbewuste) faciliteerders van de verdachtengroep.43 
Maar het plan om partners vanuit hun specifieke kennis fenomeen-onderzoek  
te laten verrichten naar een deelaspect, is in de praktijk niet goed van de grond 
gekomen. Voor de professionals die belast zijn met de uitvoering van de deel-
onderzoeken is het onduidelijk wat er van hen wordt verlangd en wat de pro-
grammatische aanpak nu feitelijk inhoudt. De deelonderzoeken naar ‘het alge-
mene fenomeen’ krijgen gaandeweg meer de vorm van concrete opsporings-
onderzoeken naar individuele verdachten.  
 
Het uitblijven van informatieverzameling over faciliteerders kan daarnaast ook 
verband houden met het ontbreken van veronderstelde barrières in deze pilot. 
De veronderstelling bij de aanvang van de programmatische aanpak is immers 
dat de prostituees diverse barrières moeten nemen, voordat de prostitutiewerk-
zaamheden kunnen worden verricht.44 Verondersteld wordt ook dat sprake is 
van instanties die (onbewust) een faciliterende rol spelen bij het nemen van die 
barrières en zodoende een gelegenheidsstructuur voor de criminele groepering 
bieden. De vraag is echter of dat voor deze verdachtengroep wel opgaat. Mis-
schien hoeven bepaalde barrières voor de verdachtengroep uit deze pilot niet 
overwonnen te worden, omdat de situatie en context daar niet om vragen. Veel 
prostituees in dit strafdossier blijken bijvoorbeeld legaal in Nederland te verblij-
ven en al in de prostitutie werkzaam te zijn, voordat zij slachtoffer worden van 
de mensenhandelbende. Daardoor speelt de barrière ‘entree’ en ‘identiteit’ in 
deze pilot een veel minder grote rol van betekenis dan men bij aanvang ver-
onderstelde. Een gevolg daarvan zou kunnen zijn dan men geen faciliteerders  
in beeld krijgt op die specifieke terreinen.  
Tijdens het opsporingsonderzoek is wel zicht gekregen op enkele bewuste faci-
liteerders zoals een plastisch chirurg en een woningverhuurder. Informatie over 
die bewuste faciliteerders komt echter niet voort uit de deelonderzoeken die in 

 
43  Daarnaast is de verwachting dat door de deelonderzoeken ook extra informatie wordt ver-

gaard over de verdachtengroep. In deze paragraaf ligt de nadruk echter op de vergaring van 
kennis over faciliteerders, omdat die nadruk op faciliteerders een van de kenmerken is van de 
programmatische aanpak. 

44  Voor vervoer, vestiging en de juiste papieren moeten prostituees barrières nemen op het ter-
rein van entree, huisvesting, identiteit, arbeid en financiële kwesties, zo wordt verondersteld. 
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het kader van de programmatische aanpak plaatsvinden, maar is verkregen  
door het reguliere opsporingsonderzoek. Een groot deel van de informatie over 
deze specifieke faciliteerders was al eerder bij de politie bekend (uit eerdere op-
sporingsonderzoeken), voordat de programmatische aanpak en het onderzoek 
Sneep van start gingen.  
De uitvoering van deelonderzoeken en actieve medewerking van ketenpartners, 
leidt dus niet automatisch tot meer kennis over faciliteerders. Met name kennis 
over bedrijven of instanties die onbewust een rol zouden spelen, is door de uit-
gezette deelonderzoeken niet naar boven gekomen. Dat gebrek aan informatie 
over faciliteerders kan overigens niet alleen worden toegeschreven aan uitvoe-
ringsaspecten, maar kan evenzeer een gevolg zijn van de modus operandi van 
de verdachtengroep en de veronderstellingen die daarover bestaan.  

6.4 Informatie-uitwisseling  

Veronderstelling 4a 
⎯ Informatie over bewuste faciliteerders en andere verdachten (afkomstig uit 

deelonderzoeken), leidt tot informatie-uitwisseling tussen betrokken opspo-
ringspartners. 

 
Het plan is om de kennis die in de opsporingsonderzoeken wordt verzameld 
over bewuste faciliteerders en andere verdachten, te delen met andere opspo-
ringspartners en met het opsporingsteam van Sneep. Informatie-uitwisseling 
over verdachten vindt in de praktijk ook regelmatig plaats. Op initiatief van 
stuurgroepleden vinden verschillende overleggen plaats, zoals een analisten-
overleg en een teamleidersoverleg.  
Professionals wijzen op de meerwaarde van de informatie-uitwisseling tussen 
verschillende lopende opsporingsonderzoeken. Ze menen dat informatie uit 
ander lopend opsporingsonderzoek kan bijdragen aan het eigen opsporings-
onderzoek. Het gaat dan vooral om tactische informatie, dat wil zeggen feitelijke 
informatie die nieuwe aanknopingspunten biedt voor het lopende onderzoek. 
 
Veronderstelling 4b 
⎯ Informatie over legale faciliteerders (afkomstig uit deelonderzoeken) leidt 

tot informatie-uitwisseling tussen opsporingspartners en bestuurlijke 
partners.  

 
Het oorspronkelijke plan is om op basis van informatie uit de opsporingsonder-
zoeken bestuurlijke partijen te wijzen op lacunes in het beleid. Maar zoals hier-
voor al is besproken, blijken de deelonderzoeken niet of nauwelijks informatie 
voort te brengen over onbewuste faciliteerders. Verder blijkt het opsporings-
onderzoek Sneep ook weinig nieuwe informatie te bevatten over onbewuste fa-
ciliteerders, op grond waarvan een bestuurlijke rapportage zou kunnen worden 
opgesteld. Dientengevolge wordt geen informatie afkomstig uit het strafdossier 
over onbewuste faciliteerders uitgewisseld met bestuurlijke partners. Uitwisse-
ling van operationele informatie over verdachten uit het strafdossier heeft tij-
dens deze pilot evenmin plaatsgevonden met het bestuur. 
Wel hebben opstellers van de bestuurlijke rapportage zelf onderzoek verricht 
naar de rol die instanties (kunnen) spelen bij de signalering van mensenhandel. 
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Bevindingen uit dat onderzoek zijn beschreven in een bestuurlijke rapportage, 
op grond waarvan overleg wordt gevoerd met gemeenten over de mogelijkheden 
voor structurele beleidsveranderingen. 
Die informatie-uitwisseling op ambtelijk-bestuurlijk niveau en de bestuurlijke 
adviezen die op grond daarvan zijn opgesteld, hebben volgens bestuurlijke 
partners bijgedragen aan de agendering van mensenhandelproblematiek. 
Daarnaast wijzen gemeentefunctionarissen op de door het OM gegenereerde 
mediaberichtgeving als het gaat om de politieke aandacht voor het onderwerp. 
Media-aandacht voor de strafzaak Sneep heeft volgens gemeentefunctionarissen 
een positieve invloed uitgeoefend op het verloop van het lokale beleidsproces, 
omdat er volgens hen nu meer politieke steun is dan voorheen voor de aanpak 
van de prostitutiesector en de daaraan gelieerde criminaliteit.  
De media-aandacht die door het OM is gegenereerd is overigens niet kenmer-
kend voor de programmatische aanpak. Hoewel het ‘media-offensief’ dat is 
ingezet door het OM niet geschaard kan worden onder de beginselen van de 
programmatische aanpak zoals die beschreven zijn in hoofdstuk 2, wordt deze 
door de door ons geïnterviewde professionals en leidinggevenden wel geasso-
cieerd met de programmatische aanpak.  

6.5 Belang van een gemeenschappelijke visie  

De reconstructie van het uitvoeringsproces van de programmatische aanpak  
laat ook één gevolg van de aanpak zien die als ‘onbedoeld’ en ‘ongewenst’ ge-
kenschetst kan worden. Het betreft de uiteenlopende belangen van leiding-
gevenden van de programmatische aanpak enerzijds en professionals van de 
opsporingsonderzoeken anderzijds. Dat divergeren van belangen op sommige 
aspecten komt niet zozeer voort uit de inhoudelijke kenmerken van de program-
matische aanpak, maar is met name gerelateerd aan de organisatiestructuur van 
de aanpak, zoals die zich manifesteert in deze eerste pilot.  
Om informatievergaring en -uitwisseling in goede banen te kunnen leiden en 
mensen ‘binnen boord te houden’, is voor de sturing en coördinatie van alle 
partners een stuurgroep ingesteld. De stuurgroep zorgt tevens voor een beper-
king van het autonome handelen van professionals, die verantwoordelijk zijn 
voor de opsporing. De mate waarin in de onderhavige opsporingsonderzoeken 
bemoeienis is geweest met het tactische opsporingsonderzoek, is volgens veel 
geïnterviewden uitzonderlijk. De geringere beslissingsbevoegdheid treft in 
hoofdzaak het opsporingsteam van de strafzaak Sneep, maar uitvoerders van 
andere deelonderzoeken 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. Het gaat dan om tactische beslissingen die 
tijdens het opsporingsonderzoek worden genomen, bijvoorbeeld over de inzet 
van bepaalde opsporingsmethoden, het aanhouden van verdachten of het ge-
nereren van media-aandacht voor de nog lopende strafzaak.  
Leidinggevenden en professionals zijn beiden gemotiveerd om mensenhandel te 
bestrijden. Toch lijken op bepaalde punten de belangen uiteen te lopen. Bij de 
bestrijding van mensenhandel richt de stuurgroep haar aandacht primair op het 
succesvol ten uitvoer brengen van de programmatische aanpak (het opwerpen 
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van structurele duurzame drempels), terwijl de professionals gefocust zijn op de 
‘klassieke’ strafrechtelijke opsporing (bewijs en veroordeling van verdachten).  
De vraag is vervolgens op welke wijze een brug gevormd kan worden tussen 
leidinggevenden van de stuurgroep en de professionals van de opsporings- 
teams. Uit de studie van Visser et al. naar het sturing en samenwerking in 
handhavingsprojecten komt naar voren dat in een professionele organisatie, 
waar werknemers goed geschoold zijn en gewend zijn om zelfstandig te opere-
ren, een globale vorm van sturing uiteindelijk het meeste effect teweegbrengt in 
de gewenste richting. Een sturingsvorm waarbij professionals nog een zekere 
mate van discretionaire bevoegdheid hebben, blijkt in de praktijk vaak tot  
betere resultaten te leiden (o.a. Visser et al., 2008). Een strakke sturing waarbij 
het autonome handelen van professionals is geminimaliseerd, kan daarentegen 
een negatieve uitwerking hebben op het resultaat dat men wil bereiken (‘t Hart 
& Wille, 2002). Maar zo’n globale sturingsvorm is volgens de literatuur eigenlijk 
alleen mogelijk als er een gemeenschappelijke visie is van leidinggevenden en 
professionals (Visser et al., 2008: 21).  
 
Bij de uitvoering van deze pilot van de programmatische aanpak lijkt zo’n ge-
meenschappelijke visie te ontbreken. Het verschil tussen de visie van leiding-
gevenden en professionals is onvoldoende overbrugd, het lijkt alsof men telkens 
niet goed op de hoogte is van de doelstelling, de werkwijze en motieven van de 
andere partij.45 Communicatie tussen professionals en stuurgroep — de verticale 
communicatie — is tijdens de uitvoering van de programmatische aanpak onvol-
doende tot stand gebracht, waardoor beide partijen geen goed 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.  
Informatie van de werkvloer die naar leidinggevenden gaat, ondergaat in de 
regel verschillende transformaties, en kan ook halverwege ergens blijven haken. 
Dat geldt evenzeer voor de informatie die van de stuurgroep via verschillende 
lagen bij de professionals terecht zou moeten komen. 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 
literatuur naar voren. Een rol daarbij is weggelegd voor leidinggevenden die 
opereren tussen de werkvloer en de leiding van een organisatie; het gaat om 
leidinggevenden die actief onderdeel uitmaken van de stuurgroep en tegelijk 
zijn betrokken bij de uitvoering van het opsporingsonderzoek. 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 (Visser et al., 2008: 32). Een eenzijdig top down proces 
zou dan plaats kunnen maken voor een wisselwerking tussen een top down en 
een bottom up benadering.  
Bij de uitvoering van de programmatische aanpak heeft geen van de betrok-
kenen deze verbindende rol expliciet op zich genomen. Er bestond weliswaar 

 
45  Weliswaar werd de stuurgroep op de hoogte gehouden van de opsporingsonderzoeken door 

de voortgangsverslagen van het programmabureau, maar dat betrof tactische informatie. Ook 
stelde het programmabureau een nieuwsbrief op met daarin een actueel overzicht van alle 
ontwikkelingen omtrent de programmatische aanpak, maar dat betrof eveneens praktische 
en feitelijke gegevens over gebeurtenissen en genomen beslissingen.  
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een programmabureau en een daaraan gekoppelde projectleider, maar die had-
den als taak om de stuurgroep en de verschillende deelonderzoeken te onder-
steunen. Eén persoon die met overtuiging en ‘visionair leiderschap’ de verschil-
lende perspectieven over en weer kon overbrengen en fricties tussen opsporing 
en programmatisch werken zou kunnen verminderen, was tijdens de uitvoering 
van de programmatische aanpak niet aanwezig. 

6.6 Sterke en zwakke punten in de uitvoering 

In deze paragraaf vatten we de belangrijkste sterke en zwakke punten ten aan-
zien van de uitvoering van de programmatische aanpak kort samen.  
 
Sterke punten van 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 pro-
grammatische aanpak plaatsvonden, ervoor gezorgd dat tactische informatie 
over verdachten werd uitgewisseld tussen de verschillende lopende opsporings-
onderzoeken. Professionals ervaren dit als meerwaarde van de programmatische 
aanpak.  
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. Het slechten van drempels tussen per-
sonen en organisaties kan een efficiënte werkwijze uiteindelijk ten goede ko-
men. De verschillende overleggremia op de werkvloer die in het kader van de 
programmatische aanpak plaatsvinden, dragen bij aan een groter netwerk van 
professionals. Het gaat hier primair om relaties tussen individuen, die vervol-
gens hun weerslag kunnen hebben op relaties en samenwerking tussen organi-
saties. Ook op de lange termijn en bij toekomstig opsporingsonderzoek zou dat 
voordelen kunnen hebben voor de samenwerking tussen mensen van verschil-
lende organisaties. Wetenschappelijk onderzoek — besproken in hoofdstuk 2 — 
bevestigt het belang van sociale netwerken voor de bestendiging van samen-
werkingsverbanden. Met andere woorden; de horizontale communicatie tussen 
deelnemende partners is tijdens de programmatische aanpak goed tot stand 
gekomen.  
 
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 mensenhandelproblema-
tiek. Daarnaast is ook informatie uit de strafzaak Sneep naar buiten gebracht  
via krant en televisie. Die media- aandacht heeft eveneens maatschappelijke en 
politieke aandacht voor het onderwerp gegenereerd.  
Als gevolg daarvan is in gemeenten nu meer aandacht 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 
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het lokale politieke beleidsproces. Aannemelijk is dat de door de programma-
tische aanpak gegenereerde aandacht een aanjagend effect heeft op de ontwik-
keling van nieuwe wetgeving, op nieuwe beleidsinitiatieven en op nieuwe of 
reeds langlopende (lokale) beleidsplannen die gericht zijn op de bestrijding van 
mensenhandel.  
 
Knelpunten in de uitvoering 
Behalve sterke punten, komen ook verschillende knelpunten in dit onderzoek 
naar voren. Op een aantal punten is de programmatische aanpak niet volgens 
het beoogde plan uitgevoerd. In de eerste plaats is de uitvoering van ‘algemeen 
fenomeenonderzoek’ niet van de grond gekomen. De uitvoering van deelonder-
zoeken door betrokken partners heeft 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 ‘contro-
versieel’ genoemd worden, omdat sinds 1992 al discussie en onduidelijkheid 
bestaat over de precieze betekenis en werkwijze (o.a. Parlementaire Enquête-
commissie Opsporingsmethoden, 1996).46 Ook in de context van de programma-
tische 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. 
Ook is geen operationele informatie uit het opsporingsonderzoek uitgewisseld 
met het bestuur. Bestuurlijksrechtelijk optreden, bijvoorbeeld ten aanzien van 
vergunningen van faciliteerders zoals raamexploitanten of woningverhuurders, 
is daardoor achterwege gebleven.  
In de derde plaats kwam in het onderzoek een onbedoeld gevolg van de uitvoe-
ring naar voren, namelijk het uiteenlopen van belangen van leidinggevenden en 
professionals. Het gaat hier niet zozeer om een inhoudelijk kenmerk van de pro-
grammatische aanpak maar om een kenmerk van de organisatiestructuur, zoals 
die gehanteerd werd tijdens deze pilot. Door de afwezigheid van een functiona-
ris die een verbindende rol vervult tussen leiding en werkvloer, is het verschil in 
perspectief tussen leidinggevenden en professionals onvoldoende overbrugd en 
is gewerkt vanuit verschillende optieken.  
Verticale communicatie blijkt een essentiële factor voor de start en continuering 
van een goed samenwerkingsverband. Die verticale communicatie is, in tegen-
stelling tot de horizontale communicatie, tijdens deze pilot onvoldoende van de 
grond gekomen.  
 
De uitvoering van de programmatische aanpak is op sommige punten wel en op 
andere punten niet goed verlopen. Duidelijk wordt wel dat deze pilot heeft bij-
gedragen aan agendavorming en aan sterkere bewustwording van de mensen-
handelproblematiek. Een sterker bewustzijn bij partners leidt echter niet van-
zelfsprekend tot actieve deelname van partners en ook niet vanzelfsprekend tot 
extra informatie over faciliterende actoren. Ook leidt agendavorming niet van-
zelfsprekend tot concrete bestuursrechtelijke maatregelen tegen faciliteerders, 

 
46  Zie ook hoofdstuk 3, noot 15. 
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daarvoor moet het bestuur immers beschikken over tactische informatie uit het 
opsporingsonderzoek.  
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 instan-
ties die een faciliterende rol spelen. De vraag die echter wel gesteld moet wor-
den is met welke elementen uit de programmatische aanpak nu extra informatie 
naar boven komt over faciliteerders en gelegenheden, en welke interventies zich 
goed lenen om de blootgelegde gelegenheidsstructuur aan te pakken. Van be-
lang bij de beantwoording van die vragen zal ook elke keer de specifieke context 
zijn waarbinnen de programmatische aanpak wordt uitgevoerd.  

6.7 Context van de programmatische aanpak  

De programmatische aanpak is in deze pilot toegepast op het terrein van men-
senhandel. Bij de hiervoor besproken veronderstelde stappen en de uitvoering 
van plannen gaat het telkens om vrouwenhandel en om vrouwen die, al dan  
niet gedwongen, in de prostitutie werkzaam zijn en daar worden uitgebuit en 
mishandeld. Aan het slot van dit rapport kunnen we de hypothetische vraag 
stellen of de stappen in een andere context dezelfde resultaten op zullen leve-
ren. 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 veronderstellingen; één die wel en één die niet juist 
blijkt te zijn tijdens de 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 ge- 
illustreerd 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? Is het 
leed van slachtoffers bij deze vormen van criminaliteit wel even duidelijk en 
zichtbaar? Ons lijkt aannemelijk dat de toegebrachte (maatschappelijke) schade 
bij vastgoedfraude en hennepteelt abstracter is en het slachtofferschap wellicht 
ook minder concreet en minder zichtbaar. Dit zou consequenties kunnen heb-
ben voor de juistheid van deze veronderstelling op andere terreinen van geor-
ganiseerde misdaad. 
 
De derde veronderstelling (deelonderzoeken leveren zicht op faciliteerders) 
blijkt in de context van mensenhandel niet juist te zijn. Zoals hiervoor al is ge-
steld, kan het uitblijven van zicht op faciliteerders van mensenhandel mogelijk 
verband houden met het ontbreken van veronderstelde barrières. Barrières als 
‘entree’ en ‘identiteit’ speelden een minder grote rol dan men bij aanvang ver-
onderstelde, omdat in onderhavige strafdossiers veel slachtoffers al werkzaam 
waren in de prostitutie in Nederland voordat zij slachtoffer werden van mensen-
handel. Het gebrek aan zicht op faciliteerders bij deze pilot kan dus mogelijk 
worden toegeschreven aan specifieke kenmerken van mensenhandel, in het 
bijzonder aan de modus operandi van de verdachtengroep uit Sneep. 
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De vraag is of in opsporingsonderzoek naar andere vormen van georganiseerde 
criminaliteit wellicht meer kennis naar boven komt over bewuste en onbewuste 
faciliteerders. Kijken we bijvoorbeeld naar vastgoedfraude, dan kunnen we den-
ken aan de betrokkenheid van allerlei beroepen en instanties zoals notarissen, 
taxateurs, makelaars, projectontwikkelaars, banken, financiële adviseurs, bouw-
bedrijven maar ook woningbouwcorporaties, huurbemiddelingsbureaus en 
lokale en provinciale afdelingen van bouw- en woningtoezicht. Aannemelijk is, 
dat die bewuste of onbewuste faciliteerders in strafdossiers in beeld zullen 
komen, als verdachten of onbewuste faciliteerder (o.a. Van Gestel, 2008). Bij 
hennepteelt kunnen we bijvoorbeeld denken aan kwekers, energieleveranciers, 
leveranciers van lampen, financiële instellingen, huurbemiddelaars en opslag- 
en transportbedrijven.  
 
De mate waarin faciliteerders in een strafdossier naar voren komen, lijkt mede 
afhankelijk te zijn van de context. Afhankelijk van de criminele organisatie en de 
vorm van criminaliteit zullen meer of minder specifieke faciliteerders en instan-
ties getraceerd kunnen worden. Het is daarom aan te bevelen de selectie van 
ketenpartners niet zo sterk op basis van een van te voren opgesteld theoretisch 
(barrière-)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. Per te betrekken partner zou dan (gezamenlijk) 
nagedacht kunnen worden over de wijze waarop deze partner concreet een 
bijdrage zou kunnen leveren, in plaats van het algemene verzoek te doen om 
fenomeenonderzoek te verrichten.  
Aan de andere kant zou concreet strafrechtelijk opsporingsonderzoek zich juist 
explicieter kunnen richten op bepaalde denkbeeldige faciliteerders die nauwe-
lijks in het strafdossier naar voren komen, maar waarvan wel evident is dat zij — 
bewust of onbewust — een faciliterende rol spelen, in het geval van mensenhan-
del bijvoorbeeld raamexploitanten.  
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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Summary 

The programme-based approach to combating human 
trafficking  
Plan and process evaluation of a pilot 

Background, research questions and method  

The recent approach to combating organised crime in the Netherlands em-
phasizes the importance of interventions aimed at the underlying ‘facilitating 
structure’ of crime. A great deal of attention is being devoted to professions, 
companies and services that — consciously or unconsciously — facilitate crime in 
a structural manner. In addition to a repressive approach to this type of crime, 
structural hindrances should also be created to aid in combating organised 
crime. This means that investigative services have to work closely together with 
each other and other relevant agencies. On the basis of this perspective, the 
Public Prosecution Service developed the ‘programmatic approach’.  
 
The programme-based approach is innovative because it envisions the imple-
mentation of an intensive cooperation and exchange of information between 
the various investigative agencies and other services. In addition, administrative 
partners are encouraged to become more involved in the combating of organ-
ised crime. In the programmatic approach, the investigation of suspects goes 
hand in hand with the aim of realising structural policy-based changes. The 
programme-based approach was first tried out as a pilot in 2006 in the field of 
Human Trafficing (trafficking for sexual exploitation), during the Sneep investi-
gation.  
 
The intention is to start the programme-based approach on the basis of one 
specific case. On the basis of one police investigation into a specific group of 
offenders, the general, underlying problems can be identified. In addition to the 
Sneep investigation other divergent sub-investigations should be performed  
to gain optimal insight into the group of offenders. The findings of the (sub-) 
investigations could also contribute to the expansion of the knowledge con-
cerning the manner in which persons, companies and government services — 
consciously or unconsciously — play a facilitating role in the activities of the 
group of offenders. Related sub-investigations could be performed by various 
regional police forces, and additionally by relevant investigative partners such  
as the KMAR (Royal Marechausee), the FIOD-ECD (Fiscal Intelligence and In-
vestigation Service and Economic Investigation Service) and the Social Security 
Information and Investigation Service (SIOD).  
In the choice of chain partners to be involved in the programme-based ap-
proach, it is the intention to make use of the so-called ‘barrier model’. With re-
spect to transport, establishment and obtaining the official documents required, 
prostitutes have to overcome barriers in the fields of admission, housing, iden-
tity, labour and financial matters. The help that they can receive in these areas 
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can be provided by legally or illegally operating actors in these fields. The Sneep 
investigation and related sub-investigations focus on the role these actors play 
in the facilitation in each of those various fields.  
The information from the various investigations and various police regions 
should be shared intensively. In this manner, efforts are being made to obtain 
more in-depth and current information on the relevant phenomenon in order  
to be able to act more ‘decisively’, both repressively and preventively.  
 
The plan furthermore comprises the intention to involve public administration 
during the investigation, and to share information with them. On the basis of 
information from the investigations, the public administration could be inform-
ed of gaps in government policy and of elements from criminal files that govern-
ment agencies could deal with in an administrative-law manner. Puiblic admin-
istration reports will be drawn up by the National Crime Squad during the in-
vestigation process, which will provide (in anonymous form) a crime image of 
the group of offenders, and on the basis of which public administration advice 
can be formulated. The administrative reports, and the public administration 
advice formulated in them, will therefore be aimed at government agencies that 
— unconsciously and unintentionally — act as facilitators in the criminal network.  
 
The programme-based approach is new; there is little experience with the work-
ing method and there is still little known about the intentional and unintentio-
nal consequences of the new approach. This investigation therefore studies the 
plan and process of the programme-based approach, in order to establish which 
assumptions are at the basis of the approach, whether the programme-based 
approach is implemented in the intended manner, and what the consequences 
are. 
 
The central questions of this investigation are:  
Which policy theory forms the basis of the programme-based approach to 
combating human trafficking?  
In what way is the programme-based approach implemented in practice? What  
are the consequences?  
 
The findings of this report are based on interviews with officials who are in-
volved in the development and implementation of the programme-based ap-
proach (see Annex III for an overview of the key informants). Interviews were 
conducted with 43 informants (police officials, investigation officials, policy-
makers and employees and mayors of municipalities). The interviews were 
supplemented with an analysis of the substance of documents (policy plans, 
newsletters, minutes of meetings, criminal files, indictments, court verdicts). 
During the analysis of the empirical material, information from each interview 
was each time confronted with information from other interviews and with 
information from documents. 
 
Research period 
The interviews with key informants were conducted between December 2006 
and November 2008 (whereby most activity took place in the period of August 
2007 to September 2008). During this period, all relevant documents were 
collected as well. A number of the key informants were consulted several times 
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during the research period about specific aspects of the implementation and 
about developments in the field. The research period overlaps — to a large ex- 
tent — with the period in which the programme-based approach was imple-
mented, and during which the investigations were concluded and brought 
before the courts (in first instance).  
This evaluation investigation reconstructs the period from the start of the pro-
gramme-based approach up to a number of months following publication of  
the administrative report. This means that a picture was obtained of the most 
important facets of the implementation of the pilot of the programme-based 
approach and of a number of (short-term) consequences of that implementa-
tion.  
It is, however, impossible — as a result of the time span of the investigation —  
to identify the medium and long-term consequences as well. The completion  
of the empirical data collection at the end of 2008 necessarily entails the con-
clusion that no statements can be made in this evaluation on whether the 
objectives that relate to long-term changes, such as implementing structural  
and sustained obstructions to human trafficking, will be attained. In order to 
establish this result, it would be necessary to systematically map out — at a later 
stage — whether, and in what way, policy (concerning human trafficking) was 
implemented in a sustained manner. This evaluation is for that reason prima- 
rily focused on the plan and the implementation of the programme-based ap-
proach. The consequences of the implementation are discussed in this report  
to the extent that they become clear during the research period, and to the 
extent that they are clearly related to the implementation of this programme-
based approach pilot.  
 
‘Counterfactual’ 
When identifying the (short-term) consequences of the programme-based ap-
proach, the question needs to be asked as to whether the results are actually  
a consequence of the new approach. What would have happened if the pro-
gramme-based approach had not been implemented? It was not possible to 
establish this ‘counterfactual’ premise in a systematic manner in this investi-
gation. It was impossible to perform a zero-measurement, nor did the investi-
gation situation offer the opportunity to choose a comparable (natural) control 
situation.  
This report does try, where possible and in connection with the description of 
findings, to make a comparison between the situation as it would ‘normally’ 
occur during criminal investigations, and the situation occurring in the ‘new 
approach’. Those comparisons are based on information from key informants, 
supplemented with information from literature on investigations. Where a com-
parison is made (in the empirical chapters) with the ‘usual’ situation (i.e. with-
out application of the programme-based approach), an indication is given as to 
what this comparison is based on.  
 
As regards the place and position of the persons put forward in this report, we 
make a rough division into two categories in this text: on the one hand we speak 
of professionals (team leaders, analysts, public prosecutors handling the case), 
and on the other hand supervisors who are part of the management group (chief 
public prosecutors, departmental heads, chiefs of police, directors) and who are 



 98 

usually affiliated with the National Public Prosecutors’ Office or the National 
Crime Squad.  
 
 
Assumptions  
 
If we wish to establish whether government policy is effective, it is important  
to devote attention to the implied ‘theory’ which lies at the basis of the policy. 

The choice for a certain intervention or policy strategy is accompanied by (im-
plicit) assumptions on the operation of the intervention. Knowledge of the cor-
rectness of those assumptions offers insight into the question of how a certain 
programme works and why it does or does not operate in the desired manner. 
That is why it is of first and foremost importance for this evaluation to establish 
the assumptions that are at the basis of the programme-based approach.  
How is the approach supposed to work according to those who drew up the new 
policy? What is the implicit ‘theory’ behind the policy measures? Why do the 
policy-makers and officials involved think that the new approach will lead to the 
intended results?  
The assumptions have been elaborated in four chronological steps. Two proces-
ses arise after the first step: a criminal process and an administrative process.  
 
Assumption 1 
Publishing concrete information from the criminal file on offenders, their activities 
and the damage caused, will lead to awareness of the seriousness of the problem, 
and to commitment among related agencies.  
The first step in the programme-based approach is to involve agencies that are 
co-responsible for combating the problem. The so-called ‘barrier model’ is used 
in the choice of chain partners. With respect to transport, establishment and 
obtaining the official documents required, prostitutes have to overcome barriers 
in the fields of admission, housing, identity, labour and financial matters. The 
help that they can receive in these areas can be provided by legally or illegally 
operating actors in these fields. The Sneep investigation and related sub-inves-
tigations focus on the role these actors play in the facilitation in each of those 
various fields.. 
One way of putting the relevant problem, in this case human trafficking, on  
the agenda of other services, is to make the seriousness of the problem visible. 
By communicating concrete examples from the criminal file to other services, 
these services should become more aware of the problems. In this manner, their 
involvement in the approach to combating these problems could be realised. 
 
Assumption 2 
Awareness and involvement of related investigative agencies lead to active coope-
ration in information gathering, through the performance of sub-investigations. 
Awareness of the seriousness of the problem would cause partners to take re-
sponsibility and to contribute actively to the gathering of information on the 
group of offenders and the actors that facilitate them, both legal and illegal 
actors.  
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Assumption 3 
The performance of sub-investigations in the various fields by investigative part-
ners leads to information on suspects and on the conscious and unconscious facil-
itators of the group of offenders. 
The gathering of information and the sub-investigations performed by partners 
provide insight into the conscious and unconscious facilitators of the group of 
offenders and, in addition, (more) information on the group of offenders 
themselves.  
 
Assumption 4 
Information on illegal facilitators (derived from sub-investigations) leads to the 
exchange of information between relevant investigative partners;  
Information on legal facilitators (derived from sub-investigations) leads to the 
exchange of information between relevant investigative partners and public ad-
ministration partners. (administrative process)  
The knowledge gathered by chain partners with regard to conscious and uncon-
scious facilitators will be constantly shared with relevant partners. Knowledge 
gathered with regard to conscious facilitators and other suspects will be shared 
with other investigative partners and will be included in the criminal investiga-
tion.  
Where it concerns knowledge of the manner in which government agencies (for 
example municipalities) play a facilitating role in criminal activities, this knowl-
edge will be shared with public administration partners during the investigation, 
in the form of administrative reports, in which public administration advice is 
issued.  
 
This report investigates to what extent and in what way the implied steps de-
scribed above have occurred in practice during the pilot. It is first established 
whether the implementation occurred in accordance with the plans. Subse-
quently, the consequences of the steps performed (or not performed) and the 
correctness of the assumptions are considered.  
 
 
Involving investigative partners  
  
The Sneep investigation, performed by the National Crime Squad, was used in 
this pilot as a ‘specific image’ of human trafficking. The Board of Procurators 
General has invited delegates of selected investigative agencies (KMar, the SIOD, 
the FIOD-ECD, MOT/BLOM, BOOM, the Alkmaar, Utrecht and Amsterdam re-
gional police forces) for an information meeting on the criminal case. The dele-
gates were presented with an idea of the seriousness of the human trafficking 
problem on the basis of details from the criminal file (photos, camera footage, 
stories, quotes). After the presentations, all delegates were of the opinion that it 
concerns a serious social problem. All those invited also indicated their willing-
ness to cooperate in combating this problem.  
The above-mentioned implied step (concrete information from the criminal file 
leads to awareness and involvement on the part of chain partners), was imple-
mented according to plan and turned out to be correct in this pilot. The suf-
fering of the victims as presented by the criminal file served as a ‘flywheel’ and 
created support for the new approach.  
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The delegates of the investigative partners promised their cooperation and took, 
together with delegates from the National Public Prosecutors’ Office and the 
National Crime Squad, a seat on the ‘steering group’ of the pilot of the pro-
gramme-based approach. The steering group was to meet regularly (under the 
chairmanship of the deputy Chief Public Prosecutor) to discuss the start and 
progress of the various investigations and to coordinate the investigations. The 
steering group’s aim was to keep the participating organisations ‘on board’ and 
take decisions if a problem occurred somewhere in the field of research. 
 
Although all delegates said ‘yes, we are in’ at the inaugural meeting, the coop-
eration of the partner organisations in practice sometimes did not get of the 
ground. Sometimes there was cooperation, but not in the way that was expect-
ed. Sometimes cooperation did not happen until after a great deal of effort and 
delays. How can this discrepancy between the commitment made by the steer-
ing group members and the cooperation’s failure to occur be explained?  
In the first place, the plan to have partners perform general phenomenon re-
search into a partial aspect on the basis of their specific knowledge did not get 
of the ground properly. For the professionals charged with the performance of 
the partial investigations it was unclear what was demanded of them. They were 
used, from an investigation background, to performing criminal investigations 
into concrete subjects and objectives, but now they were asked to do something 
else, namely cooperation in ‘the broader picture’. The broad formulation of the 
assignment caused a lack of clarity. As time passed, these partial investigations 
into the ‘general phenomenon’ tended to take on the form of concrete investi-
gations into individual suspects who work as pimps. 
In a more general sense, it was often unclear to the professionals, at the start of 
the investigations, what the programme-based approach effectively involved. 
They heard different, sometimes contradictory, stories, and their own specific 
duty was unclear to them. The lack of clarity concerning the duties and the 
implementation appeared to have a discouraging effect on the participating 
partners, who, as it turned out, quickly reverted to their familiar and traditional 
way of working.  
Secondly, insufficient communication between supervisors and professionals 
sometimes caused difficulties in the cooperation from investigative partners. 
Confusion and ignorance of duties, division of duties and objectives appeared  
— at times — to be attributed to this inadequate internal communication within 
the organisation of a relevant partner.  
Thirdly, it appeared that the importance that interested partners attach to the 
cooperation is related to the priorities of their own organisation or their own 
department within the organisation. The start of an investigation may be de-
layed if police team leaders have doubts about the ‘proceeds’ of the partial in-
vestigation for their own organisation or their department. Investigative person-
nel of participating chain partners may exercise their power to obstruct if they 
are unconvinced of the use of the cooperation for their own organisation, which 
causes the start of the investigation to progress slowly. In some cases the per-
formance of a partial investigation by interested partners was refused entirely, 
despite earlier promises, because it did not fit in with the objective of their own 
organisation.  
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We also see the reverse reaction, namely the added value of active cooperation 
in the programme-based approach for the own organisation, the own depart-
ment or the own ‘person’. This relates to the advantage of gaining new experi-
ences by cooperating in a large, national investigation or the status that accom-
panies the cooperation.  
 
It is, in other words, important that there is mutual interest in the cooperation. 
Awareness of the problem and the intention to contribute to the solution is not 
sufficient to actually proceed with implementation of the partial investigations. 
In short, it turns out in the practice of this case that Assumption 2 is incorrect, 
because the active cooperation of partners in the programme-based approach 
should also result in some benefit for the own organisation or for the individual 
employees. It turns out that cooperation by chain partners gets properly off the 
ground in particular if the cooperation in the programme-based approach has 
added value for the relevant organisation.  
Failure to perform phenomenon and partial investigations into facilitators natu-
rally had consequences for the follow-up steps. It turns out that performance of 
partial investigations and the active participation of chain partners do not auto-
matically lead to increased knowledge of facilitators (Assumption 3). The investi-
gations contracted out in particular provided no or hardly any information on 
companies and agencies that allegedly play an unconscious role.  
 
 
Influence of the programme-based approach on the police investigation 
 
Employees involved in the police investigations were faced with elements of the 
programme-based approach in various ways. We were able to distinguish four 
aspects in the interviews we conducted. 1) exchange of information; 2) expan-
sion of the network; 3) restricting autonomy and 4) the provision of information 
to the media. 
 
Added value of the exchange of information 
Professionals point out the added value of the exchange of information between 
the various ongoing investigations. This concerns mainly tactical information, 
i.e. factual information on suspects that provides new starting points for the 
ongoing investigation, information with which the investigation can be helped 
further along. The exchange of information was also used to verify information 
based on one source with information from another source from a different 
partial investigation. In practice, tactical information is mainly shared between 
police analysts.  
 
Expansion of the network 
Consultations within the context of the programme-based approach offer pro-
fessionals the opportunity to expand their network. In particular team leaders 
came into contact with employees of other investigative agencies by working in 
a programme-based manner. This personal meeting ensured that contact with 
other organisations was established more easily and more quickly than pre-
viously. The various consultation structures that took place on the shop floor 
within the context of the programme-based approach contributed to an expan-
sion of the professionals’ network. This could result in benefits for the coopera-
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tion between persons in the various organisations in the long term and in future 
investigations as well. 
 
Restriction of autonomy  
The programme-based approach also resulted in divergence of the interests of 
‘the programme’ and the steering group on the one hand and the interests of 
the individual, tactical investigations on the other. This conflict of interests was 
primarily expressed in a restriction of the professionals’ ability to act autono-
mously. While the programme-based approach results in an expansion of the 
network of employees, it also results in a restriction of the autonomy of that 
same group. 
It is, however, quite common for supervisors at the National Public Prosecutors’ 
Office (LP) to monitor the progress of the investigation during investigations 
performed by the LP (which is closely watched by society and the world of poli-
tics). There may also be involvement in the investigation, in particular where it 
concerns the image of the criminal case.  
The extent to which there was interference in the tactical investigation in the 
present investigations was, according to many key informants, however, excep-
tional. The reduced decision-making powers mainly concern the investigative 
team of the Sneep criminal case, but those who perform other partial investiga-
tions are also faced with this. Discontent expressed by professionals about the 
programme-based approach can to a large extent be traced back to the intensive 
interference of supervisors in decisions at operational level, such as the moment 
of arrest or the moment at which special investigative resources are deployed.  
This friction between supervisors and professionals can be related to the intro-
duction of a new way of working and the (as yet) lack of a commonly shared 
vision. The importance of ‘vertical communication’ during change processes 
and the elaboration of a joint vision is dealt with below in this summary.  
 
Openness in the media 
Senior management of the Public Prosecution Service consciously sought the 
attention of the media in respect of the arrest of the suspects in the Sneep 
criminal case. The aim was to use the publicity that was generated to put the 
subject of human trafficking on the agenda of the partners and to communicate 
the seriousness of the problem.  
Professionals of the various partial investigations are of the opinion that some  
of published information is so detailed, that it would contain information only 
known to the offender which could hinder the performance of ongoing investi-
gations. The professionals also refer to the potential undesirable consequences 
of the detailed information for the victims.  
 
 
Involving public administration partners 
 
In 2007, delegates from the senior management of the Public Prosecution Ser-
vice conducted several consultations with municipalities. In addition, an ad-
ministrative report was drawn up as part of the programme-based approach, in 
which an image of human trafficking is provided, and policy recommendations 
are made for government agencies that may play a part in implementing struc-
tural obstructions against human trafficking. 
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Administrative reporting  
The intention was that the administrative reporting would mainly provide a de-
scription of the group of offenders and their modus operandi, in order to pro-
vide the various administrative with insight into these matters. But practice 
shows that the information from the Sneep criminal file does not provide suf-
ficient insight into the role of legal, unconscious facilitators such as the Cham-
bers of Commerce or municipal supervisory authorities. Nor did the partial in-
vestigations provide much knowledge about unconscious facilitators. The find-
ings of the criminal investigations therefore do not provide sufficient starting 
points to formulate administrative advice. (In the context of the programme-
based approach, administrative advice refers to policy recommendations for 
government agencies at the national and municipal level.) 
The NR investigators decided to perform additional research that runs parallel 
to the Sneep investigation, and to focus primarily on the identification of hu-
man trafficking by government agencies that have a controlling and supervisory 
role. One of the conclusions is that municipalities play a very limited role in the 
identification of human trafficking. It further concludes that if useful indications 
of human trafficking are indeed found, this does not lead to investigation and 
prosecution in all cases.  
Municipal officials were surprised at the ‘late’ moment at which they were in-
formed of the content of the report. The Sneep investigation had been going on 
for well over a year and the consultations between the municipalities and the 
Public Prosecution Service had therefore been going on for several months. In 
hindsight, the Public Prosecution Service officials are also of the opinion that 
senior management was involved too late in the programme-based approach 
and in the exchange of information concerning the Sneep criminal case.  
 
The term ‘administrative reporting’ seems to be interpreted in different ways. 
While it is clear to the steering group members involved that a report is to be 
published containing administrative advice, municipal officials, when they hear 
the term ‘administrative reporting’, think of a ‘administrative file’ that contains 
specific information concerning, for example, names and addresses of catering 
establishments or persons who lease out apartments. They could use this oper-
ational information to examine permits and contribute in an administrative-law 
manner to the combating of human trafficking. This exchange of operational 
information with the public administration did not occur during this pilot.  
 
Influence on the policy process of the public administration  
Municipal officials are positive about the programme-based approach where it 
concerns putting the human trafficking problem on the agenda. This concerns 
the manner in which the combating of human trafficking is placed on the po-
litical agenda and, as a result, can count on broad political support, at both the 
local and the national level. There seems to be more attention for the issue of 
human trafficking in the prostitution sector and the subject has climbed higher 
on the agenda of politicians as a result of the programme-based approach.  
According to partners of the public administration, the exchange at the official 
administrative level contributed to this, as did the administrative advice for-
mulated on the basis thereof. Municipal officials also refer to generated media 
attention where it concerns political attention for the subject. The Public Pro-
secution Service published information on the criminal case, by means of news-
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papers and television, immediately after the arrests (of the suspects in the Sneep 
criminal case), in order to communicate the seriousness of the problem. Accord-
ing to municipal officials, the media attention for the Sneep criminal case had a 
positive effect on the progress of local policy processes; there seems to be more 
political support and increased social support than before for combating human 
trafficking in the prostitution sector. It therefore seems that municipalities bene-
fit from the generated media attention: it helps them make quicker policy deci-
sions.  
 
 
The importance of a common vision  
 
The reconstruction of the implementation process of the programme-based ap-
proach reveals one consequence of the approach that can be characterised as 
‘unintentional’ and ‘undesirable’. This concerns the divergent interests of the 
supervisors of the programme-based approach on the one hand and the pro-
fessionals of the investigative agencies on the other, as was discussed above. 
The divergence of the interests in some aspect is not so much based on the 
substantive characteristics of the programme-based approach, but is mainly 
related to the organisational structure of the approach, as it currently manifests 
itself in this first pilot.  
Supervisors and professionals are both motivated to combat human trafficking. 
Nevertheless the interests seemed to diverge at some points. In the combating 
of human trafficking, the steering group focused its attention primarily on the 
successful implementation of the programme-based approach (on the basis of 
the political will to put the issue on the agenda and to implement structural  
and sustained obstructions), while the professionals focussed on the ‘traditio- 
nal’ criminal investigation (on the basis of the will to obtain legal evidence and  
a legal conviction of the suspects). A common vision seemed to be lacking in  
the implementation of the pilot of the programme-based approach. The gap 
between the visions of the supervisors and the professionals was not bridged to 
a sufficient extent; it seems that each time they were not sufficiently aware of 
the vision, objective, working method and motives of the other party. Commu-
nication between the professionals and the steering group — the vertical com-
munication — was not effected sufficiently during the implementation of the 
programme-based approach, which meant that both parties did not gain suf-
ficient insight into each other’s motives and vision. It is important, especially 
during change processes, that the vision of the approach and the objective are 
communicated broadly and convincingly throughout the organisation. The 
study performed by Visser et al. shows that the role of an official who acts as a 
link between supervisors and professionals is of great importance for the com-
munication between supervisors and professionals. A task has been set aside in 
this context for supervisors who operate between the shop floor and the man-
agement of an organisation. Their role in the communication between steering 
group and professionals is of importance to communicate both the perspective 
of the investigative teams and that of the supervisors. A one-sided top down 
process could be replaced with a interaction between a top down and a bottom 
up approach. During the implementation of the programme-based approach, 
none of those involved explicitly took on this ‘linking’ role.  
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The implementation’s strong and weak points 
 
Strong points  
The investigations provide a number of implementation aspects of the pro-
gramme-based approach that have a positive influence on the cooperation be-
tween the partners and on social awareness of the human trafficking problem.  
In the first place, the various consultations that occurred within the context of 
the programme-based approach ensured that tactical information on suspects 
was exchanged between the various ongoing investigations. But the various con-
sultations also turn out to have another function, namely that of providing the 
opportunity to expand the own network. This is an unintentional positive con-
sequence of the programme-based approach. The various consultation struc-
tures that take place on the shop floor within the context of the programme-
based approach contribute to an expansion of the professionals’ network. The 
horizontal communication between participating partners was therefore effect-
ed adequately during the programme-based approach. This could result in ben-
efits for the cooperation between persons of the various organisations in the 
long term and in future investigations as well.  
Secondly, the programme-based approach has brought the issue of human traf-
ficking to the attention of the relevant organisations and chain partners. Specific 
information from the Sneep criminal case was communicated during the meet-
ing to other investigative and administrative agencies and has contributed to an 
increased awareness of the seriousness of the problem of human trafficking. In-
formation from the Sneep criminal case was also communicated through the 
newspapers and television. As a result, municipalities now devote more atten-
tion to the subject of human trafficking in the legalised prostitution sector; the 
subject is high on the political agenda and the attention seems to have speeded 
up the local political policy process. It is likely that the attention generated by 
the programme-based approach will have an accelerating effect on the develop-
ment of new legislation and on new or already long-running (local) policy plans 
aimed at combating human trafficking.  
 
Bottlenecks in the implementation 
In a number of areas, the programme-based approach was not implemented ac-
cording to plan. Firstly, the implementation of ‘general phenomenon research’ 
was not effected. The performance of partial investigations by interested part-
ners did not lead to more information about conscious or unconscious facilita-
tors. This may be related to the nature of the present criminal case and the 
present subject (human trafficking), it may also be related to the complexity of 
the term ‘phenomenon research’. The term can be called ‘controversial’ within 
an investigative context, because there has been debate and lack of clarity con-
cerning its precise meaning and working method since 1992. It turns out that 
the term also generates confusion and misunderstanding in the context of the 
programme-based approach.  
Secondly, the early involvement of the public administration was not effected 
properly during the implementation of the programme-based approach. This 
meant that no exchange of information by municipalities took place for the 
purpose of the criminal investigation. Nor was operational information from the 
investigation shared with the public administration. Administrative action, for 
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example as regards permits held facilitators such as operators of window prosti-
tution locations or landlords, did therefore not take place.  
 
The implementation of the programme-based approach was satisfactory in 
some areas and unsatisfactory in others. It is clear that this pilot contributed to 
prominence on the agenda and increased awareness, with regard to the prob-
lem of human trafficking. Increased awareness among partners does not neces-
sarily lead to active partner participation nor does it necessarily lead to extra 
information on facilitating actors. Nor does a more prominent placement on  
the agenda necessarily lead to concrete public administration measures against 
facilitators, as the public administration would require tactical information from 
the investigation for this purpose.  
However, this does not mean that it would not be a good idea to focus strongly 
during the combat against organised crime on companies and agencies that 
play a facilitating role. The question that should be asked is, which elements of 
the programme-based approach actually provide extra information on facilita-
tors and establishments, and which interventions are well-suited to deal with 
the exposed facilitation structure? When answering those questions, the specif- 
ic context in which the programme-based approach is implemented will be of 
great importance.  
 
 
Context of the programme-based approach  
 
In this pilot, the programme-based approach was implemented in the area of 
human trafficking. The hypothetical question may be asked whether these steps 
— in a different context — would lead to the same results. Or is it to be expected 
that different assumptions will be plausible in respect of different forms of 
organised crime? We limit ourselves here to discussing two assumptions; one 
that turned out to be correct and one that turned out to be incorrect during the 
human trafficking pilot. 
 
The first assumption (increasing awareness of partners by making the serious-
ness of the problem visible) turns out to be correct in the context of human 
trafficking. The seriousness of the problem of human trafficking is illustrated  
by shocking footage and moving stories of victims, and the partners who were 
approached immediately agreed to cooperate. The question is whether this ap-
proach would result in the desired effect in respect of other forms of crime. Are 
there also shocking footage and stories of victims of, for example, marijuana cul-
tivation or real estate fraud? It would seem plausible that the (social) damaged 
sustained as a result of real estate fraud and marijuana cultivation is more ab-
stract and that related victimisation is less concreteand and less visible.  
This could have consequences for the correctness of this assumption in other 
areas of organised crime. 
 
The third assumption (partial investigations provide an image of the facilitators) 
turns out to be incorrect in the context of human trafficking. The lack of an 
image of the facilitators during this pilot could be attributed to specific charac-
teristics of human trafficking, in particular to the modus operandi of the group 
of offenders from Sneep.  
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The question is whether, during investigations of other forms of organised 
crime, perhaps more information will be brought to light on conscious and un-
conscious facilitators. For example, in the event of real estate fraud one might 
think of involvement of all sorts of professions and agencies such as civil-law 
notaries, real estate agents and property traders. It is likely that those facilitators 
will come into view in the criminal files as suspects or unconscious facilitators. 
In the event of marijuana cultivation one might think, for example, of growers, 
energy suppliers and storage companies.  
The extent to which facilitators are brought to the fore in a criminal file seems 
to depend on the context. Depending on the criminal organisations and the 
type of crime, it will be possible to trace more or fewer specific facilitators and 
agencies. It is therefore recommended that the selection of chain partners does 
not take place so much on the basis of a predefined theoretical (barrier) model, 
but rather on the basis of the specific knowledge that exists on the group of 
offenders or the phenomenon.  
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Bijlage 1 Strategieën in opsporingsonderzoek naar 

mensenhandel  

1  Inleiding 

Binnen het strafrechtelijke opsporingsonderzoek Sneep zijn bepaalde keuzes 
gemaakt voor de inrichting van het opsporingsonderzoek en voor een opspo-
ringsstrategie. Om te bezien welke andere mogelijkheden er zijn om een men-
senhandelonderzoek in te richten, bekijken we in deze bijlage, naast Sneep, drie 
andere onderzoeken naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen. De vier 
opsporingsonderzoeken en de keuzes die met betrekking tot de aanpak van de 
opsporing zijn gemaakt, verschillen op een aantal punten van elkaar. Door het 
analyseren van de totstandkoming van deze keuzes en de gevolgen hiervan voor 
het verloop van de onderzoeken, kunnen we uit elk opsporingsonderzoek we 
een strategie destilleren.  
We plaatsen het onderzoek Sneep hiermee in de context van de opsporing van 
mensenhandel. Aan de hand van de verschillende opsporingsonderzoeken be-
kijken we (los van de programmatische aanpak) welke alternatieve strategieën in 
de praktijk worden gebruikt. Waarom wordt gekozen voor een bepaalde aanpak? 
En wat zijn hiervan de gevolgen? Hoewel geen ‘beste’ strategie kan worden aan-
gewezen, brengen sommige keuzes of beslissingen wel kansen of juist risico’s 
met zich mee. We zullen deze bijlage afsluiten met deze kansen en risico’s voor 
opsporingsonderzoeken aan de hand van enkele aandachtspunten.  

1.1 Het specifieke aan mensenhandel 

Mensenhandel in de prostitutiesector is een complex delict en verschilt op een 
aantal punten van andere vormen van georganiseerde criminaliteit. Door deze 
verschillen is de inrichting van opsporingsonderzoek op een aantal punten 
anders dan bijvoorbeeld een opsporingsonderzoek naar drugssmokkel.  
Een eerste punt dat mensenhandelzaken complex maakt is dat slachtoffers van 
mensenhandel vaak geen aangifte durven te doen of dat niet willen doen (ze 
voelen zich bijvoorbeeld geen slachtoffer). Dit kan te maken hebben met angst 
voor of juist emotionele verbondenheid met de handelaars, maar ook met het 
feit dat ze toch enige inkomsten genereren, waardoor ze er belang bij hebben 
om de situatie ongewijzigd te laten (BNRM, 2007: 128; Kleemans, 2009: 411). Als 
zij wel aangifte doen, dan gaat het vaak om het woord van de verdachten tegen-
over dat van de slachtoffers (BNRM, 2007: 138).  
Een tweede kenmerk van mensenhandelzaken is dat men bij de opsporing reke-
ning moet houden met het ‘doorlaatverbod’ dat bestaat om slachtoffers te be-
schermen. Dit verbod houdt in dat er bij een verdenking van mensenhandel 
nooit mag worden doorgelaten, in de zin van het laten voortduren van het de-
lict. Zelfs zwaarwegende opsporingsbelangen, zoals de tracering en aanhouding 
van leidinggevenden van een organisatie en het achterhalen van de structurele 
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werkwijze, leiden niet tot opheffing van die verplichting.47 Dit leidt er in som-
mige gevallen toe dat vroeg- of zelfs voortijdig moet worden ingegrepen, waar-
door breder onderzoek naar organisatoren, leidinggevenden en de achterlig-
gende werkwijze kan worden gefrustreerd (BNRM, 2002: 146).  
Verder bestaan er vanwege de specifieke problematiek rondom mensenhandel 
verschillende richtlijnen voor de opsporing met betrekking tot de aanpak van 
mensenhandel. Bij het OM48 en ook bij de politie49 verschenen verschillende 
beleidsstukken over de aanpak van mensenhandel waarmee men rekening moet 
houden (BNRM, 2002: 118-123). Zo is er door het College van PG’s de Aanwij-
zing Mensenhandel opgesteld met daarin onder meer aanwijzingen voor de 
opsporing van mensenhandel (bijv. inzet van multidisciplinaire teams, gericht 
informatie verzamelen, inzet financieel onderzoek, rol informatief gesprek met 
slachtoffers).50 
 
Met onder meer de bovenstaande punten dient gedurende de inrichting van het 
opsporingsonderzoek voortdurend rekening te worden gehouden. De specifieke 
kenmerken van mensenhandel vragen om een specifieke aanpak en zijn van 
invloed op de keuzes voor de te gebruiken onderzoeksstrategie van het opspo-
ringsteam dat is belast met mensenhandelzaken.  

1.2 Onderzoeksstrategieën in de opsporing 

Welke strategieën zien we in de praktijk? Welke strategieën zijn in Sneep ge-
bruikt? Welke alternatieve strategieën bestaan er? In opsporingsonderzoeken 
worden steeds keuzes gemaakt. Die keuzes vormen samen een strategie. Een 
strategie wordt gevormd door de omstandigheden en door de verschillende 
beslissingen: Wat is het doel van het onderzoek? Welke informatie is reeds 
bekend? Wie voert het onderzoek uit? Hoe is het opsporingsteam samengesteld? 
Hoe groot wordt het onderzoek? Welke middelen zet je in (tap en/of observatie)? 
Hoe wordt het dossier opgebouwd (dadergericht of chronologisch)? Hoe lang 
loopt het onderzoek? 
 
Literatuur op dit gebied51 laat zien dat de opsporingspraktijk gepaard gaat met 
verschillende dilemma’s (Poot et al., 2004: 337). Vaak zijn meerdere opties en 
strategieën mogelijk. Er bestaat geen ‘beste strategie’ en de ene keuze is niet 
altijd evident beter dan de andere. Het gaat erom dat optimale aansluiting 

 
47  Op 26 november 1998 werd de motie Rouvoet over het doorlaten van personen aangenomen 

(TK 1998-1999, 25 403, nr. 30). In een brief van de Minister van Justitie van 12 april 1999 (TK 
1998-1999, 25403, nr. 35) wordt uiteengezet dat wanneer sprake is van mensenhandel (onder 
mensonwaardige omstandigheden) in geen enkel geval mag worden afgezien van aanhou-
ding. 

48 Richtlijnen voor de opsporing en vervolging van vrouwenhandel, 24 mei 1989; Handleiding 
aanpak van mensenhandel, 1 juni 1995; Aanwijzing aanpak mensenhandel en andere vormen 
van uitbuiting in de prostitutie, 1999 (BNRM, 2002: 118-123). 

49 Protocol Vrouwenhandel, 1994; Beleidsadvies voorkoming en bestrijding mensenhandel; een 
eenduidige aanpak, 1998; Handboek Prostitutie en Mensenhandel (BNRM, 2002: 118-123). 

50  Bron: Aanwijzing Mensenhandel, Staatscourant 22 maart 2006, nr. 58, p. 15. 
51  We bedoelen hier literatuur op het gebied van rechercheprocessen. Met betrekking tot de 

opsporing van mensenhandel bestaat nog weinig literatuur. 
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wordt gezocht bij de omstandigheden (Poot et al., 2004: 337). Sommige keuzes 
worden gericht gemaakt, andere in de hectiek van het onderzoek.  
 
Methoden 
De selectie van de drie opsporingsonderzoeken (naast het Sneep onderzoek) is 
gebaseerd op de aard van de verdachtengroep en de modus operandi van de 
betreffende groep. In alle onderzoeken gaat het om gewelddadige verdachten 
die zich bezighouden met mensenhandel in de raamprostitutie op de Amster-
damse Wallen. Hieronder wordt deze selectie nader toegelicht. 
Het opsporingsonderzoek Spreeuw uit 1998 is qua modus operandi, omvang van 
de groep verdachten en pleegplaats goed vergelijkbaar met de groep verdachten 
uit Sneep. Daarnaast staat het Spreeuw onderzoek bij de politie bekend om de 
‘succesvolle’ opsporing en vervolging van mensenhandel, waardoor het zich 
goed leent voor deze bespreking. In paragraaf 2 van deze bijlage wordt de groep 
verdachten en het opsporingsonderzoek Spreeuw beschreven.  
Het opsporingsonderzoek Zwaluw uit 2003 is geselecteerd, omdat het zich richt 
op dezelfde groep verdachten als in het onderzoek Sneep. De verdachtengroep 
en het opsporingsonderzoek Zwaluw worden in paragraaf 3 beschreven.  
Het opsporingsonderzoek Mees vindt gelijktijdig met het Sneep onderzoek 
plaats. Dit onderzoek is ook onder de paraplu van de programmatische aanpak 
uitgevoerd en mede hierom geselecteerd. 
 
De in deze bijlage gepresenteerde bevindingen zijn gebaseerd op een aantal 
bronnen. Allereerst zijn van de vier opsporingsonderzoeken de strafdossiers 
bestudeerd en geanalyseerd. Voor aanvullende informatie is tevens gesproken 
met de zaaksofficieren en/of politiefunctionarissen die bij de onderzoeken 
betrokken waren. Daarnaast is voor de beschrijving van het opsporingsonder-
zoek Sneep gebruik gemaakt van het Plan van Aanpak van het onderzoek.  
 
In deze bijlage zullen voor de opsporingsonderzoeken steeds gefingeerde namen 
gebruikt worden (met uitzondering van het onderzoek Sneep). Als we bijvoor-
beeld spreken over ‘Spreeuw’, bedoelen we hiermee het opsporingsonderzoek 
met de naam Spreeuw. Ook alle namen van de verdachten zijn gefingeerd.  

2 Opsporingsonderzoek Spreeuw 

Het opsporingsonderzoek Spreeuw is in 1998 gestart en is gericht op een ge-
welddadige groep die zich onder meer bezighield met mensenhandel. Een aan-
tal hoofdverdachten is veroordeeld voor mensenhandel, waardoor het onder-
zoek bij de politie als succesvol bekend staat. Allereerst volgt een beschrijving 
van de verdachtengroep en vervolgens kijken we hoe dit opsporingsonderzoek  
is aangepakt en verlopen. 

2.1 De verdachtengroep 

Het criminele netwerk uit het opsporingsonderzoek Spreeuw bestaat uit onge-
veer 38 verdachten. Het betreft eigenlijk twee groeperingen die zich bezighou-
den met het prostitueren van een groot aantal meisjes van Oost-Europese af-
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komst. Het zijn rivaliserende groepen die meerdere malen gewelddadig met 
elkaar in aanraking zijn geweest en daarbij vuurwapens hebben gebruikt. Het 
leiderschap van de ene groep ligt bij de Albanees Kaplan en het leiderschap van 
de andere groep ligt (vermoedelijk) bij de Bulgaarse Boris en zijn vrouw Henna. 
De kern van de twee groepen bestaat uit ongeveer acht verdachten, die 18 tot 20 
vrouwen voor zich laten werken. De rest van de verdachten heeft een faciliteren-
de rol, zoals het huren van huizen voor het onderbrengen van vrouwen, het ter 
beschikking stellen van een woonadres als postadres, et cetera. De verdachten 
hebben de Nederlandse, Russische, Bulgaarse, Albanese, Tsjechische, Griekse, 
Colombiaanse en Turkse nationaliteit. Slachtoffers spreken ook wel van ‘zigeu-
ners’. 
Het gaat om een georganiseerde groep; er wordt samengewerkt en er is sprake 
van een bepaalde rolverdeling. De leden van het samenwerkingsverband dwin-
gen vrouwen tot prostitutie door middel van (dreiging met) geweld en controle. 
Onderling doen deze personen zaken als het gaat om de ‘inkoop en verkoop’ 
van vrouwen. Iedere hoofdverdachte heeft een aantal vrouwen en bodyguards 
voor zich werken. De vrouw van de hoofdverdachte speelt net als een aantal 
andere vrouwen een rol in het toezicht, het ronselen en het dwingen tot werk.52 
Andere verdachten dragen zorg voor de logistiek. Zij verzorgen gsm’s, woningen, 
letten op de vrouwen, zijn chauffeur, of zorgen voor valse documenten. 
 
De slachtoffers komen uit Bulgarije, Roemenië, Rusland en Tsjechië. Ze worden 
vanuit het voormalige Oostblok naar Nederland gehaald (via Polen en Italië per 
trein of per auto).53 Door de reis naar West-Europa bouwen de vrouwen een 
schuld op bij de verdachten, die zij als raam- of clubprostituee moeten terug-
betalen (de helft van hun verdiensten is voor de verdachten en met de andere 
helft moeten ze hun schuld bij de verdachten afbetalen). De groep dreigt voort-
durend met geweld, mishandeling en verkrachting.  
De meisjes worden in Nederland en in Duitsland in de prostitutie gebracht. In 
Nederland werken de vrouwen in Arnhem, Amsterdam, Den Haag, Alkmaar en 
Utrecht. De vrouwen worden tewerk gesteld op plaatsen met het minste risico 
op ontdekking door de politie. Als politiecontroles in Utrecht plaatsvinden, wijkt 
men uit naar Arnhem of omgekeerd. 
Om de vrouwen ertoe te brengen zich te prostitueren worden verschillende 
manieren gebruikt: hun paspoorten worden achtergehouden, hun geld wordt 
ingenomen, er wordt gedreigd met geweld en er is sprake van fysiek, seksueel en 
psychisch geweld. Ook wordt gedreigd met doorverkoop en gedreigd met het 
vertellen van het prostitutiewerk aan familie. Tevens wordt gedreigd met geweld 
tegen de familie van de slachtoffers. Een van de verdachten heeft vrouwen ge-
dwongen tot drugsgebruik zodat ze de lange werkdagen vol konden houden.  
De vrouwen werken en verblijven illegaal in Nederland. De verdachten zorgen 
voor de huisvesting van de prostituees, door ze bij elkaar onder te brengen in 

 
52  Een vrouwelijke Colombiaanse verdachte verhuurde verschillende ‘peeskamertjes’ onder. 

Ook informeerde ze de hoofdverdachte over de vrouwen met betrekking tot hun gedrag, 
werktijden, en het aantal klanten dat ze ontvingen.  

53  Het ronselen van de meisjes verschilden van geval tot geval. Ze werden vooral geronseld in 
een discotheek in Bulgarije (die eigendom was van de familie van de hoofdverdachte). Onder 
valse voorwendselen werden zij naar West-Europa gehaald met een Grieks of Italiaans pas-
poort. Voor deze reis moest 10.000 gulden worden betaald. Dit konden de vrouwen aflossen 
door als prostituee te gaan werken. 
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appartementen. Ze verblijven in een eigen woning of bij verdachten thuis. Na 
verloop van tijd worden de vrouwen weer verkocht. 
  
Naast gedwongen prostitutie houdt de groep zich bezig met documentenfrau-
de54, gebruik van valse credit cards en autozwendel55. Er zijn ook signalen van 
betrokkenheid bij hasjhandel en de groep beschikt over vuurwapens.  

2.2 Het opsporingsonderzoek 

In juni 1998 start de regiopolitie Amsterdam het opsporingsonderzoek Spreeuw. 
De aanleiding voor het onderzoek is een verklaring van een van de handlangers 
van de bende. Hij wil uit de criminele organisatie stappen, waarop hij door de 
andere bendeleden zwaar wordt mishandeld en vervolgens een auto wordt uit-
gegooid. De mishandelde man heeft een uitgebreide verklaring bij de politie 
afgelegd waarin hij aangeeft dat de criminele organisatie zich met vrouwen-
handel bezighoudt. Daarnaast lagen er verschillende meldingen die betrekking 
hadden op dezelfde verdachten en die goed aansloten bij het verhaal van de 
mishandelde man. Uit de informatie komen een Albanees en een aantal Bulga-
ren in beeld. Het onderzoek is uitgevoerd door een politieteam met ongeveer 
acht rechercheurs. Er is een zogenaamd ‘combiteam’ samengesteld, dat bestond 
uit zowel mensen van de wijkpolitie (inclusief prostitutiecontrole), als mensen 
van de zedenpolitie. Het onderzoek heeft zich gericht op grensoverschrijdende 
mensenhandel van zowel meerderjarigen als minderjarigen.  
 
Het opsporingsteam begint het onderzoek met het nagaan om welke slachtoffers 
het gaat en waar zij zich bevinden. Ze gebruiken hiervoor de reguliere zeden-
controle (prostitutiecontrole). Om te zorgen dat deze gerichte controles geen 
argwaan bij de verdachten wekken en niet opvallen, benaderen ze ook vrouwen 
waarvan ze vermoeden dat ze niet voor de verdachten werken. Het lukt de pros-
titutiecontroleurs na enige tijd om het vertrouwen te winnen van de vrouwen 
die slachtoffer zijn van de verdachten. Daar komt bij dat de vrouwen hun situa-
tie en hun slachtofferschap ook bespreken met een tolk (die hun papierwerk 
regelt), die de vrouwen ook aanmoedigt met de politie mee te werken en aan-
gifte te doen. Dan besluiten de vrouwen collectief om bij de politie aangifte te 
doen. Hoewel de slachtoffers in angst verkeren om in elkaar geslagen te worden 
of om een familielid in het thuisland te verliezen, besluiten zij toch naar de 
politie te stappen. Na overleg met het opsporingsteam wordt het een en ander 
afgestemd zodat op een relatief ‘veilige’ manier alle aangiften kunnen worden 
opgenomen. Om de vrouwen zo goed mogelijk te kunnen beschermen, wordt 
afgesproken dat de politie de hoofdverdachten direct oppakt nadat de aangiften 
zijn gedaan en deze compleet zijn. Op dat moment worden ook de vrouwen in 
veiligheid gebracht. Door de uitgebreide aangiften die door deze werkwijze 
ontstaan, krijgt de politie veel informatie over nog andere slachtoffers. Vanuit 
informatie uit de slachtoffergroep gaat de politie verder met het onderzoek.  

 
54  Volgens aangiften zijn de verdachten zeer actief in het produceren en vertrekken van valse 

reisdocumenten. Ook krijgen de vrouwen op deze manier valse paspoorten en valse verblijfs-
vergunningen.  

55 Gehuurde auto’s werden niet teruggebracht en als gestolen opgegeven.  
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Het opsporingsteam besluit in te grijpen en de overige verdachten ook aan te 
houden op het moment dat ze hoort dat verdachten voornemens zijn een aantal 
vrouwen te verkopen. 
 
Tijdens het onderzoek hebben verschillende politiediensten samengewerkt 
binnen het onderzoeksteam (Sociale Jeugd- en Zedenpolitie, de Vreemdelingen-
dienst, de recherche van het wijkbureau en wijkagenten). Het opsporingsteam 
van Spreeuw merkt hoe belangrijk de aangiften zijn voor het onderzoek, deze 
vormen de basis van het onderzoek. Uiteindelijk hebben 26 slachtoffers aangifte 
gedaan en 14 slachtoffers een getuigenverklaring afgelegd. Van de 26 slachtoffers 
die aangifte hebben gedaan zijn er 15 afkomstig uit Bulgarije, 4 uit Roemenië,  
3 uit Tsjechië, 2 uit Griekenland, 1 uit Rusland en 1 uit Servië. In ieder geval 
maakten 18 van hen gebruik van de toenmalige B-1756 regeling. Er zijn geen 
aangiftes ingetrokken, niettemin zijn er ook slachtoffers die geen aangifte heb-
ben gedaan. De vrouwen hebben ten tijde van het onderzoek soms vrij kort, 
soms een paar maanden en anderen enige jaren in de prostitutie gewerkt, zo 
blijkt uit hun verklaringen. Twee van de aangeefsters zijn na thuiskomst in 
Bulgarije zwaar mishandeld, men vermoedt in opdracht van de verdachten.  
 
Tijdens het onderzoek vindt internationale politiesamenwerking plaats in de 
vorm van rechtshulpverzoeken. Aan de Tsjechische politie wordt verzocht om 
een aantal meisjes te verhoren. Daarnaast wordt een rechtshulpverzoek aan de 
Spaanse politie gericht om één van de verdachten aan te houden, die was uit-
geweken naar Spanje. De betreffende persoon is aangehouden en uitgeleverd 
aan Nederland. Andere rechtshulpverzoeken zijn gericht aan Duitsland en Bul-
garije. Strafrechtelijk financieel onderzoek heeft niet plaatsgevonden. Wel is in 
Bulgarije een ontnemingszaak tegen de verdachten gestart. In het onderzoek 
zijn geen telefoons afgeluisterd. Hierdoor heeft de politie weinig informatie over 
de structuur van de organisatie. Er is dan ook geen proces-verbaal opgemaakt 
tegen de verdachten over deelname aan een criminele organisatie. Desondanks 
komen bij Spreeuw wel faciliteerders in beeld zoals documentvervalsers, en 
mensen die verschillende hand- en spandiensten uitvoeren. Omdat het opspo-
ringsteam van Spreeuw op succesvolle wijze aangiftes en verklaringen heeft 
vergaard, is uiteindelijk ook in beeld gekomen hoe het ronselen en vervoeren 
van de vrouwen is verlopen. Via de aangiftes heeft men dus zicht gekregen op 
de faciliteerders. 
 
Na de aanhoudingen van onder meer Kaplan, Boris en Henna volgen veroor-
delingen voor mensenhandel van 30 maanden en 20, 24 en 28 maanden57.  

 
56 Regeling op basis waarvan slachtoffers (en onder beperkende voorwaarden ook getuige-

aangevers) van mensenhandel verblijf wordt toegestaan voor de duur van de opsporing, 
vervolging en berechting van de verdachte van dit delict (BNRM, 2004: 29). Verbonden 
hieraan zijn voorzieningen als opvang en onderdak, medische bijstand en rechtshulp en 
speciale voorzieningen ten behoeve van levensonderhoud (BNRM, 2002 :37). Deze regeling 
heet inmiddels de B-9 regeling.  

57  De Albanese hoofdverdachte Kaplan blijkt al antecedenten te hebben op het gebied van 
mensenhandel. Hij is aangehouden voor mensenhandel(250ter), openlijke geweldpleging 
(141), vrijheidsberoving (282) en zware mishandeling (302). De straf die hij heeft gekregen  
is onbekend. Ook Boris heeft antecedenten op het gebied van mensenhandel, misbruik van 
miderjarigen/wilsonbekwamen, het vervalsen van documenten en vrijheidsberoving. Ook 
hem zijn 250ter (mensenhandel), art 141 (openlijke geweldpleging), 282 (vrijheidsberoving) 
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3 Opsporingsonderzoek Zwaluw 

In 2003 start het opsporingsonderzoek Zwaluw, dat gericht is op de groep 
hoofdverdachten die ook in het Sneep onderzoek centraal staat. In deze para-
graaf bekijken we hoe het onderzoek destijds is verlopen.  

3.1 De verdachtengroep 

In het opsporingsonderzoek Zwaluw staan vier hoofdverdachten en dertien 
bijverdachten centraal. De hoofdverdachten zijn de broers Sadik en Abdul en 
hun compagnon Erol. De twee broers beschikken in 2003 over een café op de 
Amsterdamse Wallen. Dit café zou dienen als ‘kantoor’ waar pooiers samen-
komen en van waaruit de prostitutiewereld in Amsterdam wordt geregeld of 
‘geregeerd’. Ook bezitten de mannen een snackbar op de Wallen. De groep is 
volgens lokale autoriteiten dominant aanwezig op straat in de omgeving van 
deze twee horecagelegenheden. Er doen zich geregeld vechtpartijen en bedrei-
gingen voor. Abdul, een van de broers, staat in 2003 gesignaleerd in verband 
met een schietpartij.  
Daarnaast signaleren wijkagenten uitbuiting en mishandeling van prostituees  
en zij proberen hiervoor aandacht te krijgen van de opsporing.58 Er zijn aanwij-
zingen dat de verdachten geld verdienen in het wallengebied door als pooier 
één of meer prostituees voor zich te laten werken. Deze vrouwen zouden hun 
verdiensten onder dwang geheel of gedeeltelijk afdragen aan de verdachten. In 
ruil krijgen de vrouwen ‘bescherming’. Tevens bemiddelen de verdachten in het 
verkrijgen van verblijfsstatussen en valse of vervalste paspoorten. Ze gebruiken 
hiervoor constructies met contracten bij uitzendbureau’s en mogelijk ook con-
tacten bij buitenlandse politie en/of justitiële afdelingen. Het geld dat de ver-
dachten verdienen, investeren zij in de huur van diverse panden en bedrijven.  
 
Behalve mensenhandel, bestaan de criminele activiteiten van de leden van de 
groep uit het oplichten en bestelen van klanten van prostituees en handel in 
verdovende middelen. Als het gaat om oplichting, verrichten de verdachten 
frauduleuze handelingen met credit cards en andere elektronische betaalpassen. 
De handel in verdovende middelen door de hoofdverdachten bestaat uit de ex-
port van softdrugs naar Duitsland. Leden van de groep houden zich bezig met 
de aankoop, coördinatie en export van de drugs. In Duitsland werken personen 
voor deze groep die de verdere distributie verzorgen. Dit houdt in dat koeriers 
benaderd worden (door twee hoofdverdachten) en dat de doorvoer en afname 
van de verdovende middelen in Duitsland geregeld wordt. De betrokkenen wis-
selen regelmatig van telefoonkaart om afluisteren te voorkomen.  

 
en 302 (zware mishandeling) ten laste gelegd. Hij wordt veroordeeld tot 30 maanden gevan-
genisstraf. Zijn vrouw Henna is mensenhandel (250ter) ten laste gelegd. Haar taak was het 
ronselen van vrouwen en ze was het brein achter de organisatie. Ook zij krijgt 30 maanden 
gevangenisstraf.  

58  Naar aanleiding van het verhaal van de wijkagenten verschijnt over die uitbuiting op de 
Amsterdamse Wallen in 2004 een boek (‘Ik laat je nooit meer gaan’) en een reportage in het 
NRC-magazine (‘Slavenhandel op de Wallen’) van de hand van jurist en journalist Ruth 
Hopkins.  
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3.2 Het opsporingsonderzoek 

Op 8 januari 2003 start de politie Amsterdam-Amstelland het project Zwaluw. 
De aanleiding voor het opsporingsonderzoek zijn signalen uit verschillende 
hoeken met betrekking tot het gedrag en de invloed van bepaalde personen  
op de Wallen. De signalen (o.a. CIE-informatie en informatie van wijkagenten) 
zouden erop wijzen dat de hoofdverdachten een schrikbewind voeren op de 
Wallen, ‘ramen onder controle hebben’, vrouwen uitbuiten en vechtpartijen 
veroorzaken. Ook bewoners doen melding van gevoelens van onveiligheid. Het 
doel van het onderzoek is te achterhalen welke personen zich bezighouden met 
criminele activiteiten rondom het genoemde café en de snackbar op de Amster-
damse Wallen. Meer in het bijzonder richt het onderzoek zich op het vergaren 
van bewijs voor mensenhandel. Tevens worden de gevolgen voor de omgeving 
onderzocht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de districtsrecherche Binnen-
stad. Bij de districtsrecherche wordt projectmatig gewerkt aan maximaal één 
project tegelijkertijd, naast de regulier lopende onderzoeken. In de praktijk 
betekent dit dat de leden van het opsporingsteam regelmatig worden ingezet 
voor andere politietaken, bijvoorbeeld als zich incidenten voordoen. Er wordt 
een team van ongeveer tien personen (waarvan 4 rechercheurs) gevormd om het 
onderzoek te verrichten. 
Het Zwaluw onderzoek kenmerkt zich door een hoge mate van geslotenheid 
tijdens het opsporingsonderzoek. De wijkpolitie werd niet bij het onderzoek 
betrokken en binnen het politiekantoor werd geen ruchtbaarheid gegeven aan 
het opsporingsonderzoek. Het idee was dat moest worden voorkomen dat 
informatie zou lekken naar de verdachten, wat het onderzoek zou verstoren.  
 
In het opsporingsonderzoek Zwaluw zijn verschillende opsporingsmiddelen 
ingezet om de signalen te onderzoeken. Vanaf januari 2003 zijn verschillende 
telefoonnummers afgeluisterd; de acht telefoons die Sadik in gebruik heeft, vijf 
nummers van Abdul, twee nummers van Erol en de telefoon van het café. 
Daarnaast zijn nog zes andere nummers afgeluisterd. Het dossier meldt dat er in 
drie maanden tijd ongeveer 20.000 tapgesprekken zijn vastgelegd en door tolken 
zijn uitgewerkt. Ook is gebruik gemaakt van stelselmatige observatie van de 
groep Turkse verdachten rondom het café. Later hebben meer gerichte obser-
vaties van de hoofdverdachten plaatsgevonden. Dit bleek echter complex in een 
klein gebied als de Wallen, omdat de aanwezigheid van observanten snel opvalt. 
Daarnaast vindt onderzoek plaats om vast te stellen wie de feitelijke eigenaars 
en beheerders zijn van het café. Uit het onderzoek blijkt dat Sadik feitelijk de 
leiding heeft over het café, wat niet overeenkomt met hoe een en ander op 
papier is vastgelegd. In het onderzoek Zwaluw is de gemeente Amsterdam, in  
de vorm van het Van Traa-team, direct betrokken bij het tactische opsporings-
onderzoek. Zij krijgt de beschikking over operationele informatie en kan op 
grond daarvan de vergunning voor het café van de verdachten intrekken, waar-
door het ‘kantoor’ op de Wallen moet sluiten.  
In het onderzoek naar de handel in verdovende middelen vindt, in samenwer-
king met de Duitse politie, een gecontroleerde doorlating plaats om bewijs te 
verzamelen. De hoofdverdachten worden niet aangehouden omdat men meer 
bewijs wil verzamelen ten aanzien van zwaardere zaken, waaronder mensen-
handel. Een koerier kan wel worden aangehouden en wordt in Duitsland 
vervolgd. 
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Om signalen van mensenhandel te onderzoeken, richt het onderzoek zich op 
het verkrijgen van verklaringen van mogelijke slachtoffers van mensenhandel. 
Probleem is echter dat ondanks de inzet van relatief zware opsporingsmiddelen 
geen ‘harde’ informatie over mensenhandel of mogelijke slachtoffers wordt ge-
vonden. Ook afgeluisterde telefoongesprekken leveren geen bewijsmateriaal op. 
Contact tussen pooiers en prostituees vindt mogelijk face-to-face plaats. Door 
het ontbreken van concrete informatie is het niet mogelijk om slachtoffers te 
benaderen en blijft het vermoeden dat uitbuiting van prostituees plaatsvindt, 
onbevestigd.  
Binnen het onderzoek komt op een bepaald moment geen nieuwe informatie 
naar boven, waarop men na een half jaar besluit het onderzoek te stoppen. Het 
betreft dus een relatief kortlopend onderzoek. Alleen verdachte Erol wordt ver-
volgd voor de oplichting van klanten van prostituees.  

4 Opsporingsonderzoek Sneep 

4.1 De verdachtengroep  

In het opsporingsonderzoek Sneep staan de verdachten uit het Zwaluw onder-
zoek wederom centraal. In eerste instantie komt een groep verdachten in beeld 
bestaande uit ongeveer dertig personen. Het netwerk is actief in de prostitutie 
en houdt zich bezig met het uitbuiten van verschillende vrouwen in de prosti-
tutie. De groep bestaat uit pooiers, ‘bodyguards’ en chauffeurs en wordt even-
eens geleid door de Duits-Turkse broers Sadik en Abdul en door een derde per-
soon, genaamd Erol. Deze drie ‘leiders’ treden zelf ook op als pooier. Geduren- 
de een periode opereert het netwerk als één hiërarchische groep, maar er is ook 
een tijd dat de mannen meer als twee verschillende groepen optreden, er wordt 
dan wel samengewerkt door de twee groepen.  
De vrouwen die onder invloed staan van de verdachten, worden tewerk gesteld 
in Amsterdam, Utrecht, Alkmaar, Den Haag en Antwerpen. Zij werken door-
gaans al in de prostitutie voordat ze met de verdachten in aanraking komen. De 
groep gaat zodanig te werk dat bijna al het geld dat door de vrouwen verdiend 
wordt, bij de pooiers, bodyguards en chauffeurs terechtkomt. Om te zorgen dat 
de vrouwen protectiegeld aan de bodyguards betalen en ook de rest van hun 
verdiensten afstaan, wordt geweld tegen de vrouwen gebruikt.  
Een van de vrouwen haalt voor de criminele organisatie geld op bij de andere 
prostituees. Dit is het geld dat ze moeten afdragen voor de bescherming door  
de bodyguards. 
Tegelijkertijd gedragen de verdachten zich als vriendjes van de meiden, middels 
de zogenoemde ‘loverboy’-methode. Zo wonen een aantal vrouwen bij hun 
pooiers in. Al met al ontstaat volledige controle over de vrouwen. Ze worden in 
de gaten gehouden door middel van bodyguards, chauffeurs en telefoontjes (zo 
wordt bijgehouden hoeveel klanten ze ontvangen).  
De hoofdverdachten zijn tevens betrokken bij (onderzoeken naar) verschillende 
gewelddadige incidenten (vechtpartijen, steekpartij, mishandeling, verkrachting) 
en bij drugshandel en witwaspraktijken. De verdachten beschikken over kogel-
vrije en steekwerende vesten. De schaarse aangiftes omtrent deze incidenten 
worden echter (bijna) allemaal ingetrokken door de slachtoffers van deze mis-
drijven. Uit het dossier blijkt dat deze aangiftes als gevolg van bedreigingen 
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worden ingetrokken. De hoofdverdachten begeven zich in Nederland, België, 
Duitsland en Turkije en hebben valse paspoorten en werken met verschillende 
bijnamen. Het geld dat met de uitbuiting (het pooierschap) verdiend wordt, 
verdwijnt grotendeels naar Duitsland en Turkije. 
 
In het dossier komen de namen van in totaal 77 vrouwen naar voren die worden 
gezien als mogelijke slachtoffers van de verdachten. De vrouwen zijn voorname-
lijk afkomstig uit Duitsland en Nederland (43), een deel komt uit (voormalig) 
Oost-Europese landen (28) en een aantal uit overige landen (5). Ze zijn voorna-
melijk werkzaam geweest in de (vergunde) prostitutie in Utrecht, Amsterdam, 
Alkmaar, Den Haag, Antwerpen, Brussel en in Duitsland. Uiteindelijk zijn 31 
vrouwen in de tenlasteleggingen opgenomen. 

4.2 Het opsporingsonderzoek 

Zoals reeds vermeld, staan de verdachte broers Sadik en Abdul drie jaar voor  
\de start van het Sneep-onderzoek reeds centraal in het opsporingsonderzoek 
Zwaluw naar mensenhandel en andere criminele activiteiten op de Amster-
damse Wallen. Daarnaast komt de verdachtengroep rondom Sadik en Abdul 
voor de start van het Sneep onderzoek verschillende keren voor in politiesys-
temen. Toen de informatie uit politiesystemen (afkomstig uit de regio’s Utrecht, 
Amsterdam, Noord Holland Noord, Drenthe, en Meld Misdaad Anoniem) door 
het Expertise centrum Mensenhandel en Mensensmokkel bij elkaar werd 
gebracht, ontstond het beeld dat een groep Duitse Turken (waaronder Sadik, 
Abdul en Erol) actief was in mensenhandel.59 Er was informatie bekend over 
hun woonplaats en het gebruik van valse paspoorten. Ook twee aangiftes tegen 
de hoofdverdachten van mishandeling, bedreiging en ontvoering maakten deel 
uit van de informatie.  
Op basis van de informatie die over de verdachten bekend was, is eind 2005 
besloten opnieuw een opsporingsonderzoek te starten naar deze groep en hun 
mensenhandelactiviteiten. Dit opsporingsonderzoek krijgt de naam Maris en 
wordt uitgevoerd door de Nationale Recherche Midden Nederland. Doel van  
het onderzoek was om voldoende overtuigend bewijs tegen de broers Sadik en 
Abdul en tegen de personen actief in de criminele organisatie te verzamelen. Er 
was aanvankelijk een periode van 4 maanden voor het onderzoek uitgetrokken. 
De zaak bleek gedurende het onderzoek echter dermate groot dat men een 
langduriger opsporingsonderzoek wenselijk vond. In opdracht van het Landelijk 
Parket Rotterdam wordt vervolgens verzocht een ‘strategieverdieping’ toe te pas-
sen. Hiervoor is de Nationale Recherche te Zwolle op 1 april 2006 een nieuw 
onderzoek gestart dat gericht is op de organisatie van de gebroeders Sadik en 
Abdul: het opsporingsonderzoek Sneep.  
 
Het onderzoeksteam van Sneep bestaat uit ongeveer 35 rechercheurs, waarvan 
vier financieel rechercheurs en drie mensen van de SIOD60. Het team van de 
Nationale Recherche dat het Sneep onderzoek uitvoert, opereert op afstand van 

 
59  Zie voor een beschrijving van de start van het onderzoek ook hoofdstuk 3. 
60  Zie ook de scriptie van Van Bakel (2007: 31) 
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de pleegplaatsen, namelijk vanuit Zwolle. De doelstelling van het onderzoek is 
de opsporing en vervolging van de hoofdverdachten en de rest van de inter-
nationaal opererende criminele organisatie en het ontnemen van het weder-
rechtelijk verkregen voordeel. Subdoelstellingen zijn de opsporing en aanhou-
ding van verdachten van mensenhandel die buiten de criminele organisatie 
vallen; het initiëren van begeleiding van en hulpverlening aan slachtoffers van 
mensenhandel en slachtoffers van overige strafbare feiten, en het maken van 
bestuurlijke adviezen. Het plan is om aan de hand van verdachtendossiers tot 
bewijsconstructies te komen. Door per persoon de beschikbare informatie te 
ordenen, zou duidelijk moeten worden, welke rol de verdachte vervult en welke 
informatie nog ontbreekt.  
Om het bestaan van een netwerk met bijbehorende rol- en taakverdelingen aan 
te kunnen tonen, wordt langlopend onderzoek verricht en wordt niet ingegre-
pen wanneer zich incidenten voordoen. Ook de aangiftes die al voorhanden zijn, 
vormen geen reden om in te grijpen of aan te houden. 
 
Intermezzo: incidenten tijden het opsporingsonderzoek Sneep 
Al in een vroege fase tijdens het opsporingsonderzoek Sneep vinden twee incidenten plaats, 
waarbij de hoofdverdachten uit het onderzoek Sneep ook betrokken blijken te zijn. Het eerste 
incident is een vechtpartij met zware mishandeling tussen een Turkse groep en een Albanese 
groep uit het Utrechtse prostitutiemilieu. Naar aanleiding hiervan beramen de verdachten een 
wraakactie. Ondanks het feit dat de hoofdverdachten uit het opsporingsonderzoek Sneep direct 
bij deze ‘wraakactie’ zijn betrokken, wordt het onderzoek naar deze mishandeling uitgezet bij de 
politie Utrecht (onderzoek Saffier). Reden daarvoor is dat het geen mensenhandel-delict betreft. 
Het tweede incident waarbij twee hoofdverdachten uit de Sneep-zaak direct betrokken zijn, is  
een steekpartij in Amsterdam. De twee worden verdacht van poging tot doodslag en het betreft 
een ernstige en qua bewijsmateriaal sterke zaak (er zijn camerabeelden en getuigen), maar er 
worden op dat moment geen aanhoudingen verricht. Het doel van het opsporingsonderzoek 
Sneep was namelijk het verrichten van aanhoudingen voor mensenhandel. Ook speelt mee dat  
de programmatische aanpak zich op dat moment nog in de opstartfase bevindt en samenwerking 
met andere instanties nog van de grond moet komen.*  
* Deze steekpartij komt naar verwachting in het najaar van 2009 voor de rechter. Een van de twee 

verdachten heeft dan inmiddels zijn straf voor mensenhandel uitgezeten en is op dat moment weer  
op vrije voeten (ANP, 27 januari 2009).  

 
Het Sneep onderzoek zoals dat in de praktijk is uitgevoerd, is op te delen in drie 
fasen: een informatiefase, een operationele fase en een aanhoudingsfase. In de 
informatiefase, die ongeveer van april tot de zomer 2006 heeft gelopen, is infor-
matie geanalyseerd die reeds in andere politieonderzoeken was verzameld.  
In de zomer van 2006 vindt de overgang plaats van de informatiefase naar de 
operationele fase. Nu worden opsporingsmiddelen ingezet: telefoontaps, stel-
selmatige observatie, kenteken leessysteem en gebruik van de IMSI catcher (een 
apparaat om telefoonverkeer te onderscheppen). Ook wordt in de zomer gestart 
met de informatiecoördinatie ten behoeve van het opsporingsonderzoek Sneep; 
analisten van verschillende instanties maken afspraken voor informatie-uitwis-
seling. 
Daarnaast vindt internationale politiesamenwerking plaats, zo worden rechts-
hulpverzoeken gericht aan Duitsland, België, Polen en Turkije. De Poolse politie 
wordt benaderd voor het horen van slachtoffers die inmiddels weer naar huis 
zijn teruggekeerd. De Turkse politie wordt benaderd voor het verkrijgen van 
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inzicht in bezit en vermogen van de hoofdverdachten. Met de Duitse politie en 
het openbaar ministerie wordt het meest intensief samengewerkt.  
 
Gelijktijdig met het opsporingsonderzoek Sneep worden door regionale politie-
teams en andere diensten (deel)onderzoeken verricht naar personen, die moge-
lijk deel uitmaken van de verdachtengroep of naar personen die, als zelfstandige 
pooier, hand- en spandiensten verrichten voor het criminele netwerk.  
Ook wordt tijdens de operationele fase gestart met een financieel onderzoek. 
Een berekening van het wederrechtelijk verkregen vermogen wordt grotendeels 
gebaseerd op informatie uit het lopende tactische onderzoek (bijvoorbeeld in-
formatie uit getapte telefoongesprekken over verdiensten en werktijden). Voor 
het in kaart brengen de ‘vermogensbestanddelen’ van verdachten (goederen 
waarop het wederrechtelijke verkregen vermogen verhaald kan worden) worden 
rechtshulpverzoeken gedaan aan Duitsland en Turkije. Men probeert zicht te 
krijgen op internationale geldstromen, op bankrekeningen in het buitenland en 
op investeringen die in het buitenland zijn gedaan.61  
 
De derde fase van het onderzoek — de aanhoudingsfase — komt onverwacht en 
eerder dan gepland. Slachtoffers zijn dan nog niet benaderd en de persoons-
dossiers en het financiële onderzoek zijn nog niet gereed. Maar op 7 februari 
2007 blijkt uit een afgeluisterd telefoongesprek dat de informatie uit het rechts-
hulpverzoek in Duitsland is doorgespeeld aan de zus van een van de hoofdver-
dachten. In het afgeluisterde gesprek is te horen dat de verdachten zijn geïnfor-
meerd en dat ze voorbereidingen treffen om via Duitsland naar Turkije te ver-
trekken. Op dat moment wordt door opsporingsdiensten een noodscenario 
bedacht en besloten om tot aanhouding over te gaan. De verdachten begeven 
zich inmiddels richting de Duitse grens, maar kunnen in de buurt van Keulen 
worden aanhouden. Via uitleveringsverzoeken worden zij vervolgens naar 
Nederland gehaald.  
Naast de zeven verdachten die in Duitsland zijn aangehouden, worden in Ne-
derland die dag nog vijf verdachten aangehouden. Zowel in Nederland als in 
Duitsland doorzoekt men woningen. Verder worden auto’s in beslag genomen 
en worden een vuurwapen en kogelvrije vesten aangetroffen. Nadat een deel 
van de verdachten is aangehouden, benadert de politie slachtoffers om aan-
giften en verklaringen te verzamelen.  
 
In april 2007 zijn inmiddels 24 slachtoffers benaderd door de politie, maar geen 
van hen legt een verklaring af. Ook worden die maand nog drie verdachten aan-
gehouden en vijf woningen doorzocht. Wederom probeert de politie aangiftes 
en verklaringen te verzamelen. Een vrouw die inmiddels naar Polen is terug-
gekeerd, wordt benaderd om te getuigen. Een deel van de vrouwen zegt echter 
geen slachtoffer te zijn en daarom niet te willen verklaren. Een voorbeeld hier-
van: ‘Ik ben geen slachtoffer. Ik snap wel dat jullie dat denken, maar nu weten 
jullie dat het niet zo is, nu hebben jullie ook ons verhaal gehoord. Nu kunnen jullie 

 
61  Het wederrechtelijk verkregen vermogen wordt geschat op 18 miljoen euro. Voor ongeveer 1 

miljoen euro is conservatoir beslag gelegd op geld en goederen (grond in Turkije, sieraden en 
banktegoeden).  
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vanuit onze context zien dat we vrijwillig werken.’ Dit voorbeeld illustreert de 
dilemma’s en moeilijkheden die zich voordoen bij het vergaren van bewijs.  
 
Uiteindelijk bevat de tenlastelegging van 15 vrouwen een aangifte of verklaring. 
Op 11 juli 2008 worden zes verdachten (waaronder twee van de hoofdverdach-
ten) veroordeeld voor mensenhandel van een of meer vrouwen. Vijf van hen 
worden ook veroordeeld voor deelname en/of leidinggeven aan een criminele 
organisatie. De straffen variëren van acht maanden tot 7,5 jaar, daarnaast wor-
den schadevergoedingen aan de slachtoffers toegekend.62 Zowel het openbaar 
ministerie als de verdediging gaan in hoger beroep. De behandeling van het 
hoger beroep zal naar verwachting in de zomer van 2009 plaatsvinden.  

5  Opsporingsonderzoek Mees 

In het kader van de programmatische aanpak zijn verschillende aan Sneep ge-
relateerde deelonderzoeken uitgezet bij zowel regioteams als bij andere keten-
partners. Mees was één van deze deelonderzoeken, en valt dus ook onder de 
paraplu van de programmatische aanpak. Dit houdt onder andere in dat de 
opsporingsteams van Sneep en Mees regelmatig — via een analistenoverleg — 
operationele informatie met elkaar deelden. Niettemin is Mees als zelfstandig 
opsporingsonderzoek uitgevoerd, door een zelfstandig opsporingsteam met een 
eigen teamleider en eigen zaaksofficier. Vanwege de afwijkende aanpak van het 
Mees onderzoek en de mogelijke ‘voorbeeldfunctie’, lijkt het ons nuttig om deze 
zaak ook in deze beschrijving op te nemen.  
Het Mees onderzoek is verricht door de bovenregionale recherche Amsterdam-
Amstelland & Gooi en Vechtstreek. Het onderzoek richtte zich op één van de 
pooiers gelieerd aan de groep die in het onderzoek Sneep centraal stond en op 
een hulpje (bodyguard) van hem.  

5.1 De verdachten 

Het opsporingsonderzoek Mees richt zich op twee verdachten; Onan en Saïd. 
Tijdens het onderzoek komen 6 mogelijke slachtoffers in beeld. De vrouwen 
werken in de prostitutie in Amsterdam, Utrecht en Den Haag.  
De 26-jarige Turks-Nederlandse hoofdverdachte Onan gaat te werk door met 
meerdere vrouwen tegelijk een liefdesrelatie aan te gaan. Onan is voortdurend 
bezig om contact te leggen met vrouwen in het café van zijn broer om ze over te 
halen om in de prostitutie te gaan werken. De manier van doen en intenties van 
Onan zijn aan te merken als een loverboymethodiek. In uitgaansgelegenheden 
en in prostitutiegebieden leert hij vrouwen kennen, die hij de indruk geeft dat ze 
heel speciaal voor hem zijn. Sommige vrouwen werken al in de prostitutie als ze 
Onan leren kennen, anderen probeert hij over te halen om het werk te gaan 
doen. Hij misleidt vrouwen en geeft ze het idee dat ze samen een toekomst op-
bouwen, waarvoor dan wel geld nodig is. Soms belooft hij een leven samen met 

 
62 De twee hoofdverdachten, de broers Sadik en Abdul, krijgen straffen van respectievelijk 7,5 

jaar en 2,5 jaar. Zie ook de laatste paragraaf van hoofdstuk 4 van dit rapport. 



 126 

haar. Werken in de prostitutie is dan wel een voorwaarde, zo houdt hij hen voor. 
Om de vrouwen te bewegen de prostitutie in te gaan, gebruikt hij tevens geweld: 
de vrouwen worden in het gezicht geslagen en gestompt. Ook maakt hij de 
vrouwen afhankelijk van hem, zowel emotioneel als materieel (door onderdak 
voor hen te regelen). Hij gebruikt verschillende manieren om de vrouwen te 
manipuleren. Wanneer ze aan het werk zijn, gebruikt hij geweld en manipulaties 
om te zorgen dat ze het verdiende geld aan hem afstaan. Bovendien pusht hij de 
vrouwen om zo lang mogelijk door te werken, zodat hij zoveel mogelijk geld kan 
afnemen. Hiertoe controleert hij de vrouwen continu en maakt hij gebruik van 
‘bodyguards’. Het geweld zorgt ervoor dat de angst bij de vrouwen voor Onan 
groot is.  
Onan is al eerder veroordeeld voor geweldsdelicten en verboden wapenbezit en 
heeft geen legale inkomsten. Hij beschikt over grote hoeveelheden geld die door 
zijn slachtoffers is verdiend en hij houdt zich bezig met het witwassen ervan. Zo 
koopt hij bijvoorbeeld een auto van het geld.  
De tweede verdachte die in Mees centraal staat is Saïd, een dan 20-jarige Neder-
lander van Marokkaanse afkomst. Hij controleert de vrouwen van Onan en is 
zelf ook pooier. Ook hij bedient zich van loverboy-achtige manieren om een in 
de prostitutie gedwongen vrouw te laten geloven dat hij haar redder is, dat ze 
een relatie hebben en samen met haar een toekomst wil opbouwen. Hij belooft 
haar geld te beheren, zodat ze later kunnen gaan samenwonen. Zij is verliefd en 
stemt in. Saïd laat haar controleren door anderen.  
Er bestaan connecties tussen Onan en de verdachten uit het Sneep-onderzoek. 
De verdachten hebben contact met elkaar en het vermoeden bestaat dat ze 
incidenteel tegen betaling elkaars vrouwen in de gaten houden.  

5.2 Het opsporingsonderzoek 

Het opsporingsonderzoek Mees startte op 1 oktober 2006. Het onderzoek heeft 
zich gericht op mensenhandel en witwassen en is verricht door een bovenregio-
naal recherche team (BRT) bestaande uit 10 à 12 mensen. Er is een multidisci-
plinair team gevormd, bestaande uit onder meer een zedenspecialist, iemand 
van de vreemdelingenpolitie, een financieel specialist, een aantal tactische 
rechercheurs en een analist. Het team bevindt zich dicht bij de belangrijkste 
pleegplaatsen en er is regelmatig contact met wijkagenten. Het onderzoek Mees 
was een kleinschalig onderzoek (het loopt een klein half jaar) dat zich richtte op 
twee verdachten. Het Mees onderzoek richt zich primair op mensenhandel en 
niet zozeer op het grotere netwerk. 
 
De aanleiding van het onderzoek was dat Onan, die in het onderzoek Maris en 
Sneep naar voren kwam, een afzonderlijke ‘cel’ leek te vormen in het Sneep-
netwerk. De stuurgroep van de programmatische aanpak verzocht de politie 
Amsterdam om een onderzoek naar deze verdachte te starten. Het onderzoek 
paste binnen het werkterrein van de Amsterdamse politie (de verdachte woonde 
in Amsterdam en was daar crimineel actief) waarop zij hiermee instemden.  
In de eerste fase van het opsporingsonderzoek is de informatie die al beschik-
baar was (CIE-informatie en telefoontaps uit het Maris-onderzoek) bij elkaar 
gebracht, maar daar kwam niet veel harde informatie uit over de rol van Onan. 
Het team ging ervan uit dat er geen aangiften van slachtoffers konden worden 
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verkregen (omdat dit doorgaans lastig is in mensenhandelzaken). Daarom is 
voor de strategie gekozen van het ‘eromheen rechercheren’. Dit hield in dat 
men verdachte- en slachtofferdossiers maakte, waarin alle informatie per ver-
dachte en slachtoffer werd ondergebracht, door middel van de zogenaamde 
‘artikel-27 stapeling’63.  
Het gaat hier om de ‘stapeling’ van feiten in het politiedossier die erop duiden 
dat de vrouwen zich niet uit vrije wil prostitueren of dat sprake is van mensen-
handel. Door het stapelen van deze feiten in een dossier kan uiteindelijk een 
redelijk vermoeden van schuld van de verdachte worden onderzocht en aan-
getoond, zonder dat een slachtoffer noodzakelijkerwijs aangifte hoeft te doen of 
een verklaring hoeft af te leggen. Verder gaat bij deze methode de aandacht niet 
alleen uit naar de verdachte, maar juist ook naar het slachtoffer (zie ook Van der 
Wegen, 2005: 14-15). Nadat het politieteam volgens deze stapelmethodiek de 
reeds beschikbare informatie in het dossier heeft ondergebracht, kan worden 
vastgesteld welke informatie (bewijsmiddel) nog ontbreekt en kan worden vast-
gesteld waarop nog aanvullend getapt of geobserveerd moet worden. Na die 
vaststelling zijn vervolgens zes telefoonlijnen van de verdachte en zijn ‘vrien-
dinnen’ (mogelijke slachtoffers) afgeluisterd. Daarnaast is een peilbaken64 onder 
de auto van de verdachte geplaatst, om te achterhalen waar hij zich ophield.  
Om de vrouwen te bewegen aangifte te doen, zijn eerst zogenaamde intake-
gesprekken gevoerd door gecertificeerde zedenrechercheurs en is regelmatig 
contact met slachtoffers opgenomen om een vertrouwensband met hen op te 
bouwen. Eén van de vrouwelijke slachtoffers heeft uiteindelijk aangifte gedaan 
en twee vrouwen hebben bij de RC een verklaring afgelegd65.  
 
Analisten hebben de informatie die in het onderzoek Mees beschikbaar was, 
geanalyseerd en gespiegeld aan literatuur over mensenhandel en loverboys. De 
informatie is geordend op basis van verschillende elementen uit het mensen-
handel-wetsartikel en aan indicatoren van mensenhandel (eg. Loverboy-metho-
diek, controle, geweld, afstaan verdiensten, huisvesting, isolatie). Ook is een pro-
ces-verbaal over de achtergronden van het delict mensenhandel aan het dossier 
toegevoegd, vanwege de complexiteit van het delict.  
Daarnaast maakt een strafrechtelijk financieel onderzoek naar witwassen deel 
uit van het onderzoek. Hiervoor worden inkomsten, schulden en transacties 
naar Turkije in kaart gebracht. 
 
Uiteindelijk acht de rechtbank (in februari 2008) mensenhandel ten aanzien  
van twee vrouwen bewezen (ook voor witwassen volgt een veroordeling). Onan 
wordt veroordeeld tot drie jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor het voor-
deel trekken uit de opbrengst van werkzaamheden uit de prostitutie van twee 
vrouwen, waarmee hij een liefdesrelatie onderhield, door dwang, misleiding en 

 
63 Artikel-27 stapeling is een term afgeleid van het artikel 27 in het Wetboek van Strafvordering, 

waarin staat dat iemand als verdachte kan worden aangemerkt als uit feiten of omstandig-
heden een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit voortvloeit. Bij deze stape-
ling worden deze feiten en omstandigheden verzameld. Dit wordt ook wel het 0+0+0+0=1 
principe genoemd.  

64 Een peilbaken is een technisch hulpmiddel om verplaatsingen van een voertuig te kunnen 
volgen. 

65 Voor een verklaring van een van de vrouwen is samengewerkt met de Duitse politie. 
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misbruik van overwicht. Hij moet een vordering van de benadeelde partij66 be-
talen van 15.000 euro. Saïd wordt veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf.  

6 Strategieën in vier opsporingsonderzoeken naar mensenhandel 

In alle vier de strafzaken die in deze bijlage zijn besproken, staan gewelddadige 
en intimiderende (groepen) verdachten centraal, die inkomsten afnemen van 
prostituees. De groepen plegen allemaal activiteiten in verschillende Nederland-
se (en soms ook Duitse) steden. In alle opsporingsonderzoeken zorgt het geweld 
ervoor dat de verdachten opvallen: ze gebruiken geweld op straat, zijn betrok-
ken bij vechtpartijen en mishandelen zowel medeverdachten als de vrouwen  
die ze tewerkstellen. De mensenhandel waar de verdachten uit de opsporings-
onderzoeken zich mee bezighouden vindt in alle onderzoeken plaats in de 
raamprostitutie.  
 
De opsporingsonderzoeken naar deze verdachten en de gekozen onderzoeks-
strategieën verschillen echter op een aantal punten van elkaar. De vier opspo-
ringsonderzoeken laten elk een ander strategie zien. De gekozen strategie is 
onder meer afhankelijk van de omstandigheden, de aanleiding, de aanwezige 
startinformatie en de doelstelling van het onderzoek. De keuze voor een be-
paalde strategie heeft gevolgen voor de benodigde inzet van middelen om de 
strategie uit te voeren.  
De vier opsporingsonderzoeken die in deze bijlage centraal staan, kunnen her-
leid worden tot vier verschillende strategieën die elk hun focus richten op een 
ander deelaspect van mensenhandel. In deze paragraaf beschrijven we de vier 
opsporingsstrategieën. Bij elke strategie gaan we na welke kansen en risico’s 
bestaan ten aanzien van de opsporing. We beschrijven achtereenvolgens aan-
giftegericht onderzoek; openbare orde gericht onderzoek; organisatiegericht 
onderzoek; en het delictgericht onderzoek. We eindigen met een aantal aan-
dachtspunten. 

6.1 Aangiftegericht onderzoek 

De eerste strategie kenmerkt zich door een gerichtheid op het verkrijgen van 
aangiftes en verklaringen van slachtoffers. Het onderzoek Spreeuw is een dui-
delijk voorbeeld van zo’n strategie. Bij de start van dit onderzoek was informatie 
beschikbaar die maakte dat voor deze strategie gekozen is. De politie had name-
lijk de beschikking over startinformatie vanuit (de omgeving van) het criminele 
netwerk zelf. Hierdoor is in korte tijd veel bruikbare informatie verkregen over 
de betrokken verdachten en slachtoffers.  

 
66 Slachtoffers van mensenhandel kunnen de door hun geleden schade op verschillende ma-

nieren vergoed krijgen. Een van die manieren is het zich voegen als benadeelde partij in het 
strafproces. De civiele vordering van het slachtoffer wordt dan tegelijk met de strafzaak be-
handeld. Om te kunnen voegen moet een verdachte zijn gedagvaard. De OvJ vraagt de rech-
ter om tijdens de strafzitting ook een uitspraak te doen over de toewijzing van de schadever-
goeding. Het slachtoffer hoeft dus geen aparte procedure te starten en aan de voeging zijn 
voor het slachtoffer geen kosten verbonden (BNRM, 2007: 82). 
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De startinformatie in het aangiftegerichte onderzoek Spreeuw bestond uit een 
verklaring van een van de bendeleden (een man die werd mishandeld, omdat  
hij de bende wilde verlaten). De informatie over mensenhandel direct vanuit de 
groep en iets later, vanuit de vrouwen zelf, heeft ervoor gezorgd dat in korte tijd 
veel informatie over de verdachten beschikbaar kwam. Informatie direct afkom-
stig uit het criminele netwerk, is doorgaans concreet en daardoor vaak waarde-
vol. De bewijsvergaring kan dan namelijk gericht en efficiënt plaatsvinden.  
 
We zien in dit onderzoek dat het doel van het onderzoek was om mensenhandel 
op te sporen. Om dit doel te bereiken is ervoor gekozen het onderzoek primair 
te richten op het verkrijgen van aangiften. Hiervoor heeft het opsporingsteam 
geïnvesteerd in het wekken van het vertrouwen bij slachtoffers en in het ver-
krijgen van actieve medewerking van slachtoffers. Om dit te bereiken is er onder 
meer voor gekozen de wijkpolitie actief te betrekken bij het onderzoek. De wijk-
politie maakt bij het onderzoek Spreeuw onderdeel uit van het onderzoeksteam 
en heeft regelmatig contact met de vrouwen die op de Wallen werken. Wijk-
agenten hebben dan ook actief bijgedragen aan het in kaart brengen van de 
slachtoffers en hun verblijfplaatsen.  
Vervolgens heeft het onderzoeksteam, waaronder de wijkpolitie, geïnvesteerd  
in contact met de slachtoffers en in het vertrouwen van de slachtoffers in de 
politie. De zedenpolitie en andere vertrouwenspersonen (bijvoorbeeld tolken, 
hulpverleners of religieuzen) uit het netwerk van de slachtoffers zijn ook ingezet 
om het contact met slachtoffers te bevorderen. Uiteindelijk zijn afspraken ge-
maakt met de vrouwen over hun aangiften en over het moment van arresteren 
van de verdachten.  
Vervolgens zijn er aangiften verkregen. Aangiften en verklaringen leveren door-
gaans veel informatie en aanknopingspunten op voor het opsporingsonderzoek 
want via de vrouwen komt de politie ook in contact met andere slachtoffers. 
Wanneer de politie in dit onderzoek alle verklaringen van de slachtoffers heeft 
verzameld, worden de verdachten aangehouden. Wederzijds vertrouwen tussen 
politie en slachtoffers is bij deze strategie dus van groot belang.  
 
We zien dat zo’n aangiftegericht onderzoek kans biedt op een ruime beschik-
baarheid aan verschillende aangiften. Deze aangiften leveren veel informatie  
op over de werkwijze en organisatie van de mensenhandelaren. Dit maakt het 
beschikbare bewijs sterk. Een aangiftegericht onderzoek als Spreeuw heeft zich 
gericht op mensenhandel en niet zozeer op de organisatie an sich. Toch zijn 
door de uitgebreide aangiften wel een omvangrijk aantal verdachten en slacht-
offers in beeld gekomen.  
 
Het risico van een aangiftegericht onderzoek, waarbij veel geïnvesteerd wordt in 
contact met slachtoffers, is de mogelijkheid dat slachtoffers uiteindelijk toch 
geen aangifte doen, of hun aangifte na verloop van tijd weer intrekken. Zonder 
aangifte blijft er dan weinig ander bewijs over en komt de strafzaak niet rond.  
Ook bestaat bij deze strategie het risico dat de vrouwen de verdachten inlichten 
over de inspanningen van de politie.  
Daarnaast zien we bij de andere strategieën dat er ook redenen zijn om de wijk-
politie juist niet intensief bij het onderzoek te betrekken. Men vreest bijvoor-
beeld voor lekken, zoals we zullen zien in de openbare orde strategie.  



 130 

6.2 Openbare orde gericht onderzoek 

Bij de tweede strategie ligt het accent op de openbare orde. We zien deze strate-
gie in het onderzoek Zwaluw waarin de aanleiding onder meer ligt in verstorin-
gen van de openbare orde. Zo startte het onderzoek Zwaluw naast de signalen 
die er waren van mensenhandel door meldingen van overlast op straat. Men 
had last van ruzies en vechtpartijen (klanten van prostituees werden door 
pooiers in elkaar geslagen) en van de intimiderende aanwezigheid van een aan-
tal mensen op de Wallen. Voor de start van dit onderzoek hadden wijkagenten 
reeds drie jaar informatie verzameld over deze overlastgevende mannen en de 
uitbuiting van prostituees.  
Er wordt voor gekozen om deze informatie niet te gebruiken in het onderzoek. 
Het was bekend dat de wijkagenten goed contact hadden met de vrouwen en 
een signalerende functie vervulden ten aanzien van mensenhandel. De wijk-
politie wordt desondanks niet bij het onderzoek betrokken of over het onder-
zoek geïnformeerd. Om te voorkomen dat de verdachten doorkregen dat er een 
opsporingsonderzoek liep, wordt geen ruchtbaarheid gegeven aan het opspo-
ringsonderzoek. Het onderzoek had een soort ‘embargo status’. 
Wat we zien binnen deze strategie is dat men zich als doel stelt om naast de 
opsporing van mensenhandel, de overlastgevende situatie te beëindigen. Om dit 
te bereiken gaat men naast observeren en telefoons afluisteren, samenwerken 
met de gemeente. Samen met het Van Traa-team wordt een plan gemaakt en 
vervolgens wordt informatie uit het strafrechtelijke onderzoek uitgewisseld met 
dit team. Het gaat dan om concrete informatie over personen en hun horeca-
gelegenheden. Op basis van deze informatie kan de gemeente de vergunningen 
van de panden intrekken. De fysieke aanwezigheid van de overlastgevende 
mensenhandelaren en hun ontmoetingsplek kan hierdoor verwijderd worden 
van de Wallen.  
 
De mogelijkheden van zo’n strategie (met een focus op openbare orde) zijn dat 
door het intrekken van vergunningen, criminele ondernemers verdreven kunnen 
worden uit een prostitutiegebied. De overlast verdwijnt hierdoor grotendeels. 
Tevens voorkomt deze strategie, mits succesvol, dat de gemeente mensenhandel 
faciliteert door middel van vergunningen. 
Aan de andere kant kent deze strategie ook beperkingen. Door de focus op de 
openbare orde verstoringen kan namelijk de bewijsvergaring voor mensenhan-
del in het geding komen. De overlast wordt dan wel aangepakt, maar het risico 
bestaat dat te weinig informatie over mensenhandel wordt verzameld, waardoor 
dit niet bewezen kan worden. Zelfs wanneer de overlast verdwijnt, bestaat de 
kans dat de uitbuitingssituatie blijft voortduren. Verder vormt het niet betrekken 
van informatie van de wijkpolitie een risico. Zicht op slachtoffers, uitbuiting en 
dwang kan hierdoor uitblijven, waardoor geen aanknopingspunten voor de 
opsporing van mensenhandel gevonden worden. Van vervolging van mensen-
handel is dan geen sprake meer.  
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6.3 Organisatiegericht onderzoek 

Een derde strategie die we onderscheiden is de organisatiegerichte strategie. Het 
onderzoek Sneep is een duidelijk voorbeeld van zo’n strategie waarin het accent 
ligt op het in kaart brengen van de criminele organisatie. Bij de start van dit 
onderzoek is reeds veel informatie beschikbaar, omdat het een doorstart is van 
eerder onderzoek. De subjecten die in het onderzoek centraal staan, zijn dus al 
langer onderwerp van onderzoek. Hierdoor is een groep verdachten in beeld 
gekomen die men in het onderzoek Sneep wil aanpakken. Naast de opsporing 
van mensenhandel is het doel dus om de gehele organisatie op te rollen. Het 
onderzoek richt zich hierdoor voornamelijk op de groep (hoofd)verdachten en 
op het netwerk dat ze vormen. Hierdoor wordt in mindere mate geïnvesteerd in 
het benaderen van slachtoffers.  
We zien dat binnen deze strategie wordt gekozen voor langlopend onderzoek, 
om de (gehele) criminele organisatie in beeld te krijgen. Hiertoe richt men zich 
op het aantonen van artikel 140 Sr door de verhoudingen en de taakverdeling 
binnen een groep verdachten te onderzoeken. Wanneer tijdens het onderzoek 
aangiften worden gedaan of zich incidenten voordoen zoals een steekpartij, 
wordt niet ingegrepen. Het doel is namelijk om aanhoudingen voor georgani-
seerde mensenhandel te verrichten.67 Doordat het onderzoek langer loopt, kent 
het onderzoek bovendien een steeds omvangrijker dossier. 
 
Het oorspronkelijke plan is om alle informatie te ordenen in het dossier volgens 
de ‘artikel 27 stapeling’. Halverwege het onderzoek maakt de geplande dossier-
vorming echter plaats voor het afluisteren van de telefoons van de verdachten, 
waardoor de systematische stapeling niet wordt doorgevoerd. De hoeveelheid 
informatie neemt door het tappen tevens toe, maar deze wordt niet volgens het 
aanvankelijke plan geordend. Hierdoor wordt niet duidelijk welke essentiële 
informatie nog ontbreekt voor de bewijsvoering, dus waar men nog gericht op 
door moet rechercheren.  
 
Deze organisatiestrategie biedt in principe de mogelijkheid om criminaliteit 
grondig aan te pakken. Wanneer niet slechts een paar verdachten worden aan-
gepakt, maar de gehele groep, kan de uitbuiting het meest effectief worden 
beëindigd. 
Deze strategie brengt echter ook risico’s met zich mee. Doordat het accent van 
het onderzoek ligt op de organisatie, en minder wordt geïnvesteerd in contact 
met slachtoffers, bestaat de kans dat geen of in zeer beperkte mate aangiften  
of informatie over de slachtoffers wordt verkregen. Wanneer tot op het laatst 
gewacht wordt met het leggen van contact met de vrouwen, bestaat bovendien 
het risico dat deze reeds zijn vertrokken naar het land van herkomst.  
Daarnaast levert een langer lopend mensenhandelonderzoek risico’s op met 
betrekking tot het doorlaatverbod. Het gevaar bij een langerlopend onderzoek is 
dat men op een gegeven moment, na langdurig onderzoek, toch moet ingrijpen 
in verband met het doorlaatverbod of door lekken, zonder dat het benodigde 
bewijs dan compleet is.  

 
67  Daarnaast wilde men de programmatische aanpak verder tot uitvoering laten komen, zie 

hoofdstuk 4 van dit rapport.  
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Tot slot laat deze strategie zien hoe belangrijk het is om een bij de start gekozen 
aanpak van het opsporingsonderzoek (zoals neergelegd in een plan van aanpak) 
ook daadwerkelijk consequent en systematisch door te voeren. De keuze voor 
een bepaalde strategie ligt namelijk ten grondslag aan de opbouw en inrichting 
van het onderzoek en keuzes die daaromtrent gemaakt worden (bijvoorbeeld de 
samenstelling van het team, de inzet van opsporingsbevoegdheden en de op-
bouw van het dossier). Wordt dit niet consequent gedaan, dan kan een onder-
zoek zonder gericht ordeningsplan ertoe leiden dat ordening en het zicht op de 
verzamelde informatie ontbreekt. Zo zien we dat in het Sneep onderzoek relatief 
veel verdachten en slachtoffers voorkwamen, maar dat per persoon relatief wei-
nig informatie is verzameld. Uiteindelijk staat dan alsnog alleen de top van de 
organisatie terecht en gaan de uitvoerende pooiers en bodyguards door met hun 
activiteiten. Daarnaast is het risico van het niet consequent uitvoeren van de 
gekozen strategie dat door de onoverzichtelijke dossiervorming gekampt wordt 
met een gebrek aan overtuigend bewijs. Hierdoor staat men alsnog met lege 
handen als het gaat om het verzamelde bewijs.  

6.4 Delictgericht onderzoek 

De vierde strategie die we tegenkomen is primair gericht op de verschillende 
‘bestanddelen’ van het delict mensenhandel. In het onderzoek Mees wordt deze 
strategie gehanteerd. Dit onderzoek begint bij een verdachte die in afgeluisterde 
telefoongesprekken van het Maris onderzoek naar voren komt als pooier. Men 
begint bij de verdachten die in beeld komen en kiest ervoor om de informatie 
die over hen en hun slachtoffers verzameld wordt, te stapelen.  
 
Dit stapelen houdt in dat de beschikbare informatie wordt ondergebracht in 
verdachte- en slachtofferdossiers. In deze verdachte- en slachtofferdossiers 
wordt alle informatie met betrekking tot de (rol van de) betreffende persoon bij 
elkaar gebracht. Het onderbrengen van informatie per verdachte en per slacht-
offer wordt, zoals hiervoor al aan de orde kwam, ook wel ‘artikel-27 stapeling’ of 
het 0+0+0+0=1 principe genoemd. Het gaat hier om de ‘stapeling’ van feiten in 
het politiedossier die erop duiden dat de vrouwen zich niet uit vrije wil prosti-
tueren of dat sprake is van mensenhandel. Door het stapelen van deze feiten in 
een dossier kan uiteindelijk een redelijk vermoeden van schuld van de verdachte 
worden onderzocht en aangetoond, zonder dat een slachtoffer noodzakelijker-
wijs aangifte hoeft te doen of een verklaring hoeft af te leggen. Bovendien gaat 
bij deze methode binnen het delictgerichte onderzoek de aandacht niet alleen 
uit naar de verdachte, maar ook naar het slachtoffer.  
Daarnaast heeft men de informatie binnen deze verdachte- en slachtofferdos-
siers gestructureerd. Dit heeft men gedaan door de informatie systematisch te 
ordenen op basis van verschillende kenmerken van mensenhandel zoals deze 
naar voren komen in (wetenschappelijke) literatuur en in de Aanwijzing men-
senhandel van het college van PG’s (bijvoorbeeld het ontstaan van relaties, 
loverboy-methodiek, invloed op werkzaamheden, controle, geweld, afstaan 
verdiensten, lichamelijke integriteit, huisvesting, isolatie, andere vrouwen).  
Door het systematisch onderbrengen van informatie in geordende verdachte-  
en slachtofferdossiers, krijgt men zicht op de informatie die nog ontbreekt voor 



 133 

een goede bewijsvoering. Het onderzoek kan zich hier vervolgens specifiek op 
richten.  
In Mees is het rechercheteam gericht gaan tappen en observeren om de nog 
ontbrekende informatie te verkrijgen. Ook is intensief contact geweest tussen  
de wijkpolitie en het rechercheteam. Er is wederzijds informatie uitgewisseld  
en men heeft elkaar op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Doordat de 
wijkpolitie op de hoogte was van ontwikkelingen in het onderzoek, hebben ze 
gericht informatie kunnen verzamelen. Met andere woorden; agenten op straat 
wisten waar ze op moesten letten.  
Het onderzoek Mees laat zien dat het resultaat van het stapelen van bewijs/ 
informatie vervolgens kan worden gebruikt om aangiften te verkrijgen. De 
slachtoffers die door de stapeling in beeld zijn gekomen, zijn op een bepaald 
moment benaderd door de politie. In eerste instantie hebben intakegesprekken 
plaatsgevonden.68 Toen de vrouwen in het Mees onderzoek tijdens het intake-
gesprek geconfronteerd werden met de opsomming van informatie uit de ‘ge-
stapelde dossiers’ (waardoor de intenties van hun ‘vriendje’ duidelijk werden), 
was een aantal vrouwen bereid aangifte te doen. Bijna alle slachtoffers in het 
Mees onderzoek leggen uiteindelijk een verklaring of aangifte af. Na de aangif-
ten kan men overgaan tot het arresteren van de verdachten. 
 
Het voordeel van deze delictgerichte strategie is de overzichtelijkheid en daar-
mee de efficiënte manier van werken die bereikt kan worden. Door het beperkte 
aantal verdachten en de duidelijke ordening van informatie (op basis van per-
soonsdossiers en op basis van de elementen van mensenhandel) is het onder-
zoek overzichtelijk geworden. Die overzichtelijkheid zorgt ervoor dat duidelijk  
in beeld komt welke informatie nog ontbreekt en op welke onderdelen het on-
derzoek zich dus nog dient te richten. De beschikbare capaciteit kan hierdoor 
gericht en efficiënt worden ingezet. Mede hierdoor is Mees een relatief kort-
lopend onderzoek geworden, ook wel ‘korte klap’-onderzoek genoemd. Korte 
klap-onderzoeken kenmerken zich door een gerichte focus op bepaalde ver-
dachten of op concrete situaties. Ook de korte looptijd komt de overzichtelijk-
heid van een onderzoek doorgaans ten goede. Ondanks de korte looptijd van het 
onderzoek zijn relatief hoge straffen verkregen. 
Door de gestructureerde opbouw van het dossier en de daarmee gepaard gaan-
de bewijsconstructie, lijken er weinig risico’s verbonden aan zo’n delictgericht 
onderzoek.  

6.5 Informatie-uitwisseling in opsporingsonderzoek naar mensenhandel 

Ondanks verschillende invalshoeken en strategieën binnen de opsporingsonder-
zoeken, wordt in alle onderzoeken gebruikt gemaakt van enige vorm van infor-
matie-uitwisseling. In een opsporingsonderzoek naar mensenhandel kunnen 
verschillende vormen van informatie-uitwisseling plaatsvinden. Er kan infor-
matie worden uitgewisseld met diensten binnen en buiten de eigen organisatie 

 
68 Dit zijn informatieve gesprekken waarin het slachtoffer de mogelijkheid krijgt te vertellen wat 

haar is overkomen. Ook wordt tijdens zo’n intake de strafrechtelijke procedure uitgelegd en 
wordt op mogelijkheden voor hulpverlening gewezen. 
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(bijvoorbeeld zedenpolitie of wijkpolitie), met andere opsporingsteams die ver-
gelijkbaar of aanpalend onderzoek verrichten, en met internationale opsporings-
partners. Naast informatie-uitwisseling met strafrechtelijke partners kan ook 
uitwisseling plaatsvinden met andere diensten, zoals bestuurlijke instanties. 
 
Binnen de door ons bestudeerde onderzoeken wordt op verschillende manieren 
en niveaus informatie uitgewisseld. In het onderzoek Spreeuw wordt samenge-
werkt met diensten van de eigen organisatie. Professionals van de zedenpolitie, 
de vreemdelingenpolitie en de wijkpolitie maken deel uit van het opsporings-
team. Op deze manier vindt de uitwisseling van kennis en informatie plaats die 
aanwezig is bij de specialistische onderdelen binnen het team. Daarnaast vindt 
in dit onderzoek informatie-uitwisseling plaats met internationale opsporings-
partners (in Tsjechië, Spanje, Duitsland en Bulgarije).  
In het onderzoek Zwaluw is er juist voor gekozen geen informatie uit te wisselen 
met diensten van de eigen opsporingsorganisatie, vanwege het risico op ‘lek-
ken’. Zo is geen informatie gedeeld met de wijkpolitie. Wel is samengewerkt met 
de Duitse politie aan een gecontroleerde doorlating van een partij verdovende 
middelen. Ook is informatie gedeeld met het Van Traa-team van de gemeente 
Amsterdam. Het lokale bestuur is direct betrokken bij het tactische opsporings-
onderzoek en krijgt de beschikking over operationele informatie uit het straf-
dossier. Via de wet BIBOB is zodoende de vergunning voor het café van de 
verdachten ingetrokken.  
In het onderzoek Sneep staat informatie-uitwisseling met verschillende partners 
(zowel strafrechterlijke als bestuurlijke partners) centraal. Naast het onderzoek 
Sneep worden zelfstandige deelonderzoeken verricht door regiokorpsen (Am-
sterdam en Alkmaar) en aanpalende opsporingsinstanties (KMar, MOT/BLOM, 
BOOM). Opsporingsfunctionarissen van de SIOD, de regiopolitie Utrecht en 
BOOM maken deel uit van het opsporingsteam van Sneep. Tussen de deelne-
mende partners wordt regelmatig tactische informatie uitgewisseld.  
Verder wordt informatie gedeeld met internationale opsporingspartners (in Bel-
gië, Duitsland, Polen en Turkije).  
Hoewel informatie-uitwisseling met bestuurlijke partners in het Sneep onder-
zoek hoog op de agenda staat — als onderdeel van de programmatische aan- 
pak69 — heeft de uitwisseling van operationele informatie met het bestuur niet 
plaatsgevonden gedurende het opsporingsonderzoek.  
Het onderzoek Mees maakt, net als Sneep, deel uit van de programmatische 
aanpak. Hierdoor is ook bij Mees bijzondere aandacht voor het uitwisselen van 
informatie met verschillende opsporingspartners: met het onderzoeksteam van 
Sneep en de andere betrokken partners.  
Verder is voor het onderzoek Mees een opsporingsteam samengesteld waar ook 
de zedenpolitie, de vreemdelingenpolitie en een financieel specialist uit dezelfde 
politieregio deel van uitmaken. Op deze manier vindt binnen het opsporings-
team uitwisseling plaats van kennis en informatie die aanwezig is bij de specia-
listische onderdelen van de eigen organisatie. Verder kiest het team van Mees 
ervoor om de wijkpolitie regelmatig op de hoogte te brengen van de stand van 
zaken van het onderzoek, waarop ze ook weer nieuwe informatie verkrijgen. 

 
69  Zie hoofdstuk 5 van dit rapport. 
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Ook wordt informatie uitgewisseld met internationale opsporingspartners 
(Duitsland). 
 
Informatie-uitwisseling gedurende een opsporingsonderzoek naar mensenhan-
del blijkt gebruikelijk te zijn. Op zich is dat niet verwonderlijk, de kern van on-
derzoek is immers het verzamelen van informatie. We zien dan ook dat in alle 
bestudeerde onderzoeken een zekere vorm van informatie-uitwisseling plaats-
vindt. Dit gebeurt met diensten binnen en buiten de eigen organisatie, met 
andere onderzoeksteams die parallelle onderzoeken uitvoeren en met interna-
tionale opsporingspartners. Ook zien we dat informatie-uitwisseling plaatsvindt 
met bestuurlijke instanties.  
 
Nu rijst de vraag in hoeverre de gedeelde informatie heeft bijgedragen aan de 
bewijsvergaring van het betreffende onderzoek. Die vraag is op basis van de 
door ons beschikbare informatie echter niet goed te beantwoorden. Niet in alle 
onderzoeken is na te gaan wat die informatie-uitwisseling heeft bijgedragen aan 
de bewijsvoering binnen het onderzoek. Wel is in het onderzoek Zwaluw een 
duidelijk resultaat aan te wijzen van de informatie-uitwisseling met het Van 
Traa-team, namelijk de sluiting van het café van de verdachten.  

6.6 Aandachtspunten in mensenhandelonderzoek 

Hoewel geen ‘beste’ strategie kan worden aangewezen, hebben we in het voor-
gaande laten zien dat sommige keuzes of beslissingen binnen de verschillende 
strategieën wel kansen of risico’s met zich meebrengen. Tot slot van deze bij- 
lage bespreken we die kansen en risico’s hieronder aan de hand van enkele 
aandachtspunten.  
 
Lokale aard van mensenhandel 
Het delict mensenhandel doet vaak denken aan internationale handel in men-
sen. Internationale contacten lijken van essentieel belang voor de uitvoering van 
de criminele activiteiten, en er wordt als gevolg daarvan sterk gefocust op de 
‘binnenkomst’ en het vervoer van slachtoffers. De opsporing van mensenhan- 
del gaat vaak onlosmakelijk gepaard met internationale samenwerking. Toch is 
mensenhandel naast een internationaal delict evenzeer een lokaal verschijnsel 
en is het lokaal ingebed. De activiteiten van prostituees en mensenhandelaren 
concentreren zich vaak in bepaalde wijken, buurten en straten. Slachtoffers van 
mensenhandel werken, in de door ons onderzochte strafzaken, in de raampros-
titutie in straten, die weer onderdeel uitmaken van buurten, vaak in kleinscha-
lige prostitutiegebieden. De vrouwen bevinden zich een groot deel van het et-
maal (zichtbaar) op of nabij de straat en hebben contact met mensen op straat. 
Deze lokale inbedding van mensenhandel biedt mogelijkheden voor de inzet 
van de wijkpolitie bij de opsporing.  
 
Wat doet de wijkpolitie eigenlijk en waarom is hun rol van belang bij de opspo-
ring van mensenhandel? De wijkpolitie opereert op lokaal niveau en vormt de 
ogen en oren van de politie op straat. Wijkagenten kunnen informatie verzame-
len door observaties en door het directe en regelmatig terugkerende contact met 
mensen op straat en in de buurt. De wijkpolitie kan daardoor, meestal sneller 
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dan andere politie-onderdelen, een vertrouwensband opbouwen met mensen 
uit de wijk. De wijkpolitie is ook werkzaam in raamprostitutiegebieden. Hier-
door kennen wijkagenten vaak de vrouwen die er werkzaam zijn. Als gevolg 
hiervan kunnen zij signalen opvangen van misstanden, uitbuiting en mensen-
handel. Ook kunnen ze een aanspreekpunt vormen voor de vrouwen in geval 
van problemen.70  
 
De mate waarin de wijkpolitie bij een opsporingsonderzoek naar mensenhandel 
wordt betrokken, vormt om die reden een aandachtspunt. Als we de vier onder-
zochte opsporingsonderzoeken naast elkaar leggen, zien we dat de betrokken-
heid van de wijkpolitie invloed lijkt te hebben op de verzamelde informatie ge-
durende het onderzoek. Er lijkt een samenhang te bestaan tussen de mate van 
betrokkenheid van de wijkpolitie (bij het opsporingsonderzoek) en het verza-
melde bewijs. Wijkagenten leveren in sommige onderzoeken bijvoorbeeld een 
bijdrage aan het in kaart brengen van de slachtoffers. Daarnaast kan de wijk-
politie, wanneer ze op de hoogte is van ontwikkelingen in het onderzoek, gericht 
informatie verzamelen zonder daarbij enorm op te vallen.  
Het actief betrekken van de wijkpolitie lijkt een positief effect te hebben op het 
verzamelde bewijs in de vier door ons bestudeerde onderzoeken. In de onder-
zochte opsporingsonderzoeken waarbij de wijkpolitie niet actief is betrokken bij 
de opsporing, zien we het risico dat men geen zicht krijgt op de slachtoffers.  
 
Duur en doorlaatverbod 
Een tweede aandachtpunt heeft betrekking op de omvang, ofwel de duur van 
opsporingsonderzoeken. Als we kijken naar de keuzes die in de onderzoeken 
gemaakt zijn met betrekking tot het overgaan tot ingrijpen, zien we verschillen 
in het kiezen voor snel ingrijpen of het juist langer laten doorlopen van opspo-
ringsactiviteiten. We kunnen een onderscheid maken waarbij aan de ene kant 
sprake is van een kortlopend onderzoek, gevolgd door ingrijpen door het ver-
richten van bijvoorbeeld arrestaties. Aan de andere kant zien we langdurige 
onderzoeken, waarin men ervoor kiest om langere tijd niet in te grijpen, maar 
door te gaan totdat meer informatie beschikbaar is over de organisatie of de 
omvang van de criminele activiteiten. Ook zijn combinaties mogelijk, waarbij 
binnen een langlopend onderzoek wordt ingegrepen, maar het onderzoek naar 
overige verdachten wordt voortgezet (Vgl. Van der Bunt & Kleemans, 2007: 142). 
 
Kortlopende onderzoeken, ook wel ‘korte klap’-onderzoeken genoemd, kenmer-
ken zich door een gerichte focus op bepaalde verdachten of op concrete situa-
ties. Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor een korte klap strategie. De 
aanwezigheid van veel informatie bij de start van het onderzoek, maar ook de 
beschikbaarheid van aangiftes kan een reden zijn om snel in te grijpen. Het zo 
snel mogelijk willen beëindigen van een uitbuitingssituatie, of het ‘moeten’ in-
grijpen in verband met het doorlaatverbod kunnen ook redenen zijn om snel tot 
het arresteren van verdachten over te gaan. Bij deze strategie wordt informatie 

 
70  Prostitutiecontroleteams die op straatniveau opereren, kunnen ook deze functie van ‘ogen en 

oren op straat’ vervullen. In sommige gemeenten voert de wijkpolitie de prostitutiecontroles 
uit in de raamprostitutie.  
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doorgaans snel verwerkt en worden taps direct uitgeluisterd. Een korte looptijd 
komt de overzichtelijkheid van een onderzoek doorgaans ten goede.  
Bij langlopend onderzoek, heeft men doorgaans het doel om een (gehele) orga-
nisatie aan te pakken. Hiervoor richt men zich op het aantonen van artikel 140 
Sr door de verhoudingen en de taakverdeling binnen een groep verdachten te 
onderzoeken. Men gaat voor een lange termijn aanpak en wil de maatschap-
pelijke voedingsbodem van de criminaliteit blootleggen (vgl. Van der Bunt & 
Kleemans 2007: 141). In verband met het doorlaatverbod wat geldt bij mensen-
handel, kan het echter lastig zijn om een onderzoek naar mensenhandel lang 
door te laten lopen. Het gevaar bij een langlopend onderzoek is namelijk dat 
men op een gegeven moment, na langdurig onderzoek, toch moet ingrijpen in 
verband met het doorlaatverbod of door lekken, zonder dat het benodigde be-
wijs compleet is. Hierin verschilt een opsporingsonderzoek naar mensenhandel 
van onderzoeken naar andere vormen van georganiseerde criminaliteit, waarbij 
het doorlaatverbod minder strikt is.71 
  
Bovenstaande laat zien dat zowel voor de ‘korte klap’ als de ‘lange haal’ gekozen 
kan worden, afhankelijk van de informatie waarover men beschikt. Ook een 
combinatie is mogelijk. Wanneer bijvoorbeeld de praktijk vraagt om ingrijpen, 
kan binnen een langlopend onderzoek ingegrepen worden. We zien echter dat 
de omvang en daarmee de overzichtelijkheid van het onderzoek invloed heeft 
op de efficiënte verhouding tussen ingezette capaciteit en het behaalde resultaat 
(in de door ons bestudeerde onderzoeken). Een kortlopend onderzoek met een 
overzichtelijke hoeveelheid verdachten en informatie lijken zowel opsporing als 
vervolging van mensenhandel ten goede te komen.  
 

 
71  Zie artikel 126ff lid 2 Wetboek van Strafvordering. 
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Bijlage 2 Samenstelling begeleidingscommissie 

Voorzitter 

Prof. dr. J.P. van der Leun  Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit 
      Leiden 

Leden 

Drs. A.L. Daalder   Wetenschappelijk Onderzoek- en   
      Documentatiecentrum 
Drs. E.M.H. van Dijk   Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel  
Drs. E. van Fessem   Directie Rechtshandhaving &   
      Criminaliteitsbestrijding, Ministerie van 
Justitie  
Mr. W. ten Kate    Landelijk Parket, Openbaar Ministerie  
Drs. A. van der Kuijl    Directie Rechtshandhaving &   
      Criminaliteitsbestrijding, Ministerie van   
      Justitie  
H. Werson     Expertisecentrum Mensenhandel en  
      Mensensmokkel, Nationale Recherche 
 
 



 140 

 



 141 

Bijlage 3 Overzicht sleutelinformanten 

Hieronder volgt een overzicht van de 43 sleutelinformanten die zijn geïnter-
viewd voor de plan- en procesevaluatie. Elke regel geeft een afzonderlijke 
sleutelinformant weer. 

Stuurgroep programmatische aanpak 

Organisatie    Functie 
Openbaar Ministerie   Plv. Hoofdofficier Landelijk Parket  
Openbaar Ministerie   Landelijk officier en coördinator  
      mensenhandel 
Openbaar Ministerie   Directeur Handhavingsbeleid 
Nationale Recherche   Unithoofd Noord Oost Nederland    
Nationale Recherche   Unithoofd Noord Oost Nederland 

Programmabureau programmatische aanpak  

Organisatie    Functie 
Nationale Recherche   Beleidsmedewerker 
Openbaar Ministerie   Beleidsmedewerker 
Rijksrecherche    Beleidsmedewerker/stagiair 

Tactisch opsporingsteam Sneep  

Organisatie    Functie 
Openbaar Ministerie   Zaaksofficier Sneep  
Openbaar Ministerie   Zaaksofficier Sneep  
Openbaar Ministerie   Zaaksofficier Sneep 
Nationale Recherche   Teamleider  
Nationale Recherche   Teamleider 
Nationale Recherche   Tactisch coördinator en teamleider  

Deelonderzoeken opsporingspartners  

Organisatie    Functie 
OM, Parket Amsterdam  Zaaksofficier deelonderzoek  
Regiopolitie Amsterdam  Teamleider deelonderzoek  
Regiopolitie Alkmaar   Teamleider deelonderzoek  
OM, Parket Alkmaar    Hoofdofficier  
Politie Amsterdam   Wijkagent  
Regiopolitie Utrecht   Teamleider 
SIOD     Teamleider 
KMar     Teamleider 
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BOOM     Zaaksofficier financieel onderzoek Sneep 
FIU (MOT/BLOM)   Coördinator politieonderzoek 

Overleg met lokale driehoeken / bestuurlijk traject 

Organisatie    Functie 
College van PG’s   Procureur-generaal 
Openbaar Ministerie   Directeur Handhavingsbeleid 
Openbaar Ministerie   Plv. Hoofdofficier Landelijk Parket 
Nationale Recherche   Onderzoeker NR, opsteller bestuurlijke  
      rapportage 
Gemeente Amsterdam  Hoofd operationele team prostitutiebeleid 
Gemeente Amsterdam  Beleidsmedewerker BIBOB / Van Traa-team 
Gemeente Amsterdam  Burgemeester 
Gemeente Amsterdam  Projectleider Van Traa-team  
Gemeente Utrecht   Burgemeester (voormalig) 
Gemeente Utrecht   Hoofd afdeling Openbare Orde en Veiligheid 
Gemeente Utrecht   Beleidsmedewerker afdeling Openbare Orde  
      en Veiligheid 
Gemeente Alkmaar   Burgemeester 
Gemeente Alkmaar    Beleidsmedewerker Openbare Orde en  
      Veiligheid 

Overige relevante betrokkenen  

Organisatie    Functie 
Nationale recherche / EMM Adviseur opsporingsonderzoeken  
Politie Amsterdam afd. Zeden Coördinerend analist opsporingsonderzoeken  
Politie Limburg-Zuid  Plv. Hoofdcommissaris en voorzitter  
      strategische beleidsgroep mensenhandel 
Openbaar Ministerie   Beleidsmedewerker 
Ministerie van Justitie (DRC) Senior beleidsmedewerker 
Ministerie van Justitie (DRC) Senior beleidsadviseur 
 
 
 




