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Politiefunctionarissen leren over nieuwste innovaties 
26/04/2013 22:27 - Astrid van Oosterum 

Bron: http://bit.ly/ZHaxC9 

 
Foto links: Politiefunctionarissen luisteren naar de 

presentatie over de invloed van de omgeving op het 

menselijk gedrag.  

Foto: Jason Leysner 

 

PARAMARIBO - Onder leiding van korpschef 

Humphrey Tjin Liep Shie en de ministers van 

Justitie en Politie en Defensie hebben 

sleutelfunctionarissen van het politiekorps 

vrijdag een seminar gevolgd over ‘Innovaties 

voor een professioneel functionerend 

politiekorps’. Zowel Tjin Liep Shie als 

justitieminister Edward Belfort noemde de gegeven presentaties belangrijk voor de ontwikkeling 

van het korps. 

 

"Twee actuele onderwerpen krijgen de aandacht", zei Tjin Liep Shie. De eerste presentatie ging 

over criminaliteitsbestrijding door een omgeving goed te onderhouden. Studie heeft aangetoond 

dat een omgeving van vervallen gebouwen, graffiti en afval meer aanzet tot slecht gedrag bij 

mensen dan wanneer zij in een net onderhouden omgeving zijn. "Als er al een stapel afval ligt, 

gooi je je eigen rotzooi er makkelijker bovenop", zei de presentator. 

 

De tweede presentatie behandelde 'informatiegestuurd politiewerk'. Criminaliteitsanalyse wordt 

hierbij niet langer gebruikt om het politiebeleid te ondersteunen, maar krijgt een leidende positie 

toebedeeld op zowel het strategische, tactische als operationele niveau. "Wanneer de politie op 

een melding afgaat, moet er vanuit een eigen database en internet informatie voor handen zijn 

over de plaats delict", aldus de inleider. Beide presentaties werden verzorgd door Scientia NV, een 

Caribisch opleidingsinstituut op het gebied van veiligheid, beveiliging en integriteit en 

management. 

Informatiegestuurd politiewerk geen science fiction voor KPS 
27/04/2013 - Astrid van Oosterum 

Bron: http://bit.ly/10Lwsdo 

 

PARAMARIBO - De politie van Boston heeft de verdachten van de aanslagen, eerder deze maand 

tijdens een marathon, snel kunnen identificeren onder andere dankzij Informatiegestuurd 

Politiewerk (IGP). In een mum van tijd werden de verdachten op videobeeld gezien en doken de 

Amerikaanse inlichtingendiensten FBI en CIA in hun databanken en sociale media om zoveel 

mogelijk informatie over hen te verzamelen. 

 

Science fiction voor het Korps Politie Suriname (KPS)? "Nee", meent Henk Neddermeijer. Hij gaf 

gisteren een presentatie over IGP aan de sleutelfunctionarissen van het politiekorps. 
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Foto links: dWT foto/ Jason Leysner - Minister 

Edward Belfort (r) en korpschef Humphrey Tjin 

Liep Shie houden hun volledige aandacht bij het 

seminar over innovatie op het gebied van 

politiewerk. Volgens de korpschef ligt de 

verantwoordelijkheid voor veiligheid niet alleen 

op de schouders van de politie.-.   

 

 

"Ik ben er van overtuigd dat KPS de 

capaciteit in huis heeft om informatie 

gestuurd te werken", verkondigde de 

directeur opleidingen en research van 

Scientia N.V., een Caribisch opleidingsinstituut op het gebied van veiligheid, beveiliging en 

integriteit en management. Hij voorzag de minister en directeur van Justitie en Politie (Juspol), de 

minister van Defensie, procureur-generaal Subhaas Punwasi en de aanwezige 

politiefunctionarissen van informatie over IGP. "Het doel is om beter geïnformeerd op een 

melding af te kunnen gaan." 

 

IGP leidt de overgang in van informatiegebaseerd naar informatiegestuurd politiebeleid. 

Criminaliteitsanalyse wordt hierbij niet langer gebruikt om het politiebeleid te ondersteunen, 

maar krijgt een leidende positie toebedeeld op zowel het strategische, tactische als operationele 

niveau. Volgens Neddermeijer wordt de informatiebehoefte wereldwijd steeds groter en kunnen 

politiediensten niet anders dan daarin meegaan. "Als het ware moet er, zodra er een melding 

binnenkomt, informatie via de eigen database en internet verzameld worden. Wie wonen daar, 

zijn het 'bekenden', heeft de bewoner een wapenvergunning, en ga zo maar door." 

Informatiegestuurd politiewerk kan bijdragen aan een effectiever en efficiënter politieapparaat. 

 

Toepasbaar 

 

"We hebben collega's ten grave gedragen, omdat we niet voldoende informatie hadden over de 

plaats delict", bracht minister Edward Belfort (Juspol) het politiekorps in herinnering. Hij drukte de 

aanwezigen op het hart om het vertelde met zich mee te nemen. Hij meende dat het IGP 

toepasbaar moet kunnen zijn voor het korps. 

 

Desondanks leken enkele toehoorders sceptisch. Een functionaris van de politie inlichtingendienst 

vroeg zich afwelke middelen en deskundigheid het korps nodig heeft om IGP in te voeren. "Er zal 

geïnvesteerd moeten worden", zei Neddermeijer hierover. Mensen zullen opgeleid moeten 

worden en er moeten 'informatieknooppunten' komen. Volgens Neddermeijer is 

informatiegestuurd werken honderd procent toepasbaar voor Suriname ook, al wordt er over het 

algemeen nog veel met papieren archieven gewerkt. "Automatisering is een gereedschap. Zonder 

dit hulpmiddel vereist het meer werk, maar ik zie het als een kans voor KPS om hun eigen 

informatiebehoefte vast te stellen en een daarop aansluitend systeem te ontwikkelen.".-.  

Veiligheidsgarantie niet alleen op schouders politiekorps 
27/04/2013 - Astrid van Oosterum 

Bron: http://bit.ly/Yerlke 

 

PARAMARIBO - Een opgeruimd straatbeeld doet de criminaliteit afnemen. Dit principe, in 

politietermen CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design…red.) genoemd, is gisteren 
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aan de top van het Korps Politie Suriname (KPS) gepresenteerd. Volgens korpschef Humphrey Tjin 

Liep Shie rust de verantwoordelijkheid van een goed omgevingsmilieu niet alleen op de schouders 

van zijn korps. 

 

"Wat zeker ontbreekt, is een integraal plan", meent de politiechef. Gelukkig voor hem waren ook 

de ministers van Justitie en Politie (Juspol), Defensie en directeuren van Juspol en het ministerie 

van Openbare Werken (OW)  bij de presentatie aanwezig. 

 

Goed voorbeeld doet volgen. In een straat met veel graffiti, lege gebouwen en afval, is men eerder 

geneigd afval  op de grond te gooien dan in een mooi aangeharkt park. Rinus Meelis verzorgde de 

presentatie over CPTED op het seminar 'Innovaties voor een professioneel functionerend 

politiekorps'. Hij is directeur van het Caribisch  opleidingsinstituut op het gebied van veiligheid, 

beveiliging en integriteit en management Scientia n.v. "Ons gedrag wordt voor een groot deel 

bepaald door onze omgeving", zo legde hij het idee achter CPTED uit." 

 

Samenwerking 

 

Tjin Liep Shie vindt dat het straatbeeld de afgelopen tien jaar zeker is verbeterd, maar meent dat 

de samenwerking tussen de betrokken instanties nog ontbreekt. Als voorbeeld noemt hij een 

straat waar de verkeerspolitie regelmatig snelheidsovertreders signaleert. In zo'n geval is het 

ideaal als het ministerie van OW daar drempels plaatst. Ook vindt hij dat bepaalde wijken te 

smalle, slecht verlichte straten hebben en er onvoldoende ontspanningsmogelijkheden zijn voor 

de jeugd. 

 

Sociale controle 

 

Minister Edward Belfort en zijn directeur Inez Huijzen-Sedney legden de nadruk ook op de sociale 

controle die, volgens laatstgenoemde, steeds meer afneemt. 

 

Belfort denkt dat de oplossing gevonden kan worden  bij het ministerie van Onderwijs en 

Volksontwikkeling. "Met mijn collega van Onderwijs is gekeken naar de mogelijkheid om 

voorlichting te geven op de naschoolse opvang. De CPTED-presentatie was onderdeel van een 

politieseminar waar aandacht werd besteed aan innovaties in het politievak.-. 


