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Toolbox

Ga aan de slag met je idee.



Je hebt een goed idee - nee, meer dan dat - een bijzonder, 

uniek idee, een sprongsgewijze vernieuwing.  Waarmee je 

Nederland veiliger én rechtvaardiger maakt. 

Eén ding is zeker. Als je het idee voor jezelf houdt, ga je dat 

doel niet bereiken. De concrete middelen om er wél te 

komen vind je in de VenJ Innovatie Toolbox.

“ Een innovatief idee,  
hoe nu verder?”

Inspireer en motiveer jezelf. 
De Blusrobot, Slimme toegangscontrole door bioritmes en een Testlab voor 
Real Time Intelligence zijn slechts drie van de vele succesvolle innovaties 
die met behulp van één van de tools uit de Innovatie Toolbox tot leven 
zijn gekomen. Laat je inspireren door hun verandering van perspectief 
en vernieuwing van inzicht. Kom ook in beweging. Leg nieuwe contacten 
en werk samen aan de uitwerking van je idee.  En maak gebruik van de 
beschikbare begeleiding en financiële middelen. 

Kom in actie 

De Innovatie Toolbox biedt je handvatten om jouw idee succesvol te 
lanceren via de vaak sprongsgewijze weg van Idee naar Uitvoering. Centrale 
vraag is ‘in welke fase van ontwikkeling bevindt zich mijn idee?’. Heb je 
dat helder, dan zoek je er de juiste Innovatie Tool bij. Elke vakman zal het 
beamen: goed gereedschap is het halve werk.  

Opzet Innovatie Toolbox
We hebben zeven Innovatie Tools op een rijtje gezet zodat jij kunt bepalen 
in welke fase van ontwikkeling jouw idee zich bevindt (zie schema). Bij elke 
Innovatie Tool hoort namelijk een specifieke vraag. Ben je nog bezig met het 
peilen of er vraag is naar je product of dienst? Of heb je al een prototype klaar? 

Door de fase van ontwikkeling van je idee helder te krijgen, krijg je zicht op 
een aantal tools die jouw idee verder helpen naar de volgende fase. 

De Toolbox bevat zowel informatie over de tool zelf als ervaringen van tool-
gebruikers. Laat je inspireren en gebruik die uit de box die jij kunt gebruiken.



De Innovatie 
Toolbox is er voor:
Deze opsomming geeft een indicatie van de bandbreedte  
en is dus niet volledig. 

VenJ-ers 
Zoals bijvoorbeeld; 
»» Nederlands Forensisch Instituut 
»» Dienst Justitiële Inrichtingen 
»» Raad voor de Kinderbescherming 
»» Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
»» Rijksrecherche 
»» Nationale Politie 
»»  Politieacademie Raad voor Rechtsbijstand 
»» Reclasseringsorganisaties 
»»  Slachtofferhulp Nederland Bureau HALT 
»»  Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 
»» Kansspelautoriteit

Justitiële ketenpartners 
Zoals bijvoorbeeld; 
»» Openbaar Ministerie 
»» Hoge Raad
»» Functioneel Parket 
»» Raad van de Rechtspraak 
»» Rechtbank en Gerechtshof 

 
Publieke partners
Met een wettelijke maatschappelijke veiligheidstaak,  
zoals bijvoorbeeld;  
»» zoals bijvoorbeeld 
»» AIVD 
»» MIVD 
»» Defensie
»» Kustwacht
»» Belastingdienst 
»» Instituut Fysieke Veiligheid
»» Bijzondere opsporingsdiensten (AID-DO, FIOD-

ECD, SIOD en I&M-IOD)

Is je idee ontstaan uit een VRAAG?
Actie: Zorg voor onderbouwing

Klinkt je idee nog als (verre) TOEKOMSTMUZIEK?
Actie: Werk aan kennisopbouw

Kan je idee zich BEWIJZEN OP PAPIER?
Actie: zoek naar relevante studies

Kan je idee zich BEWIJZEN IN DE PRAKTIJK?
Actie: Ontwikkel experiment(en)

Is je idee klaar voor PROTOTYPING?
Actie: Creëer tastbaar resultaat

Is je prototype klaar voor een PILOT?
Actie: Breng het resultaat in de praktijk
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Welke tool brengt jouw 
idee verder?

NB De Veiligheid Innovatie Competitie (VIC) is geen Innovatie Tool in de strikte zin van het woord;  
VenJ-ers kunnen zich niet inschrijven voor de competitie maar er wel inspiratie opdoen, of ideeën en thema’s aandragen.

» Projectenronde
» Innovatiepitch
» Innovatie competitie
»  Small Business Innovation 

Research Program
» Horizon2020
»  Vraaggestuurd Programma 

Veilige Maatschappij
» Marktconsultatie

Innovatie 
Tools
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Is je idee levensvatbaar, dan vraagt de organisatie 
je om een concreet projectplan te maken. De 
beste projectplannen komen in aanmerking voor 
financiering en monitoring van de voortgang. 

De Projectenronde staat open voor zowel 
VenJ-ers als voor onze partners op gebied van 
veiligheid én justitie. Dat houdt in dat er ideeën 
meedoen vanuit het ministerie en vanuit één van 
de agentschappen, inspecties of rechtspersonen 
met een wettelijke veiligheidstaak (RWT), 
Justitiële ketenpartners en geselecteerde 
partners met een wettelijke maatschappelijke 
veiligheidstaak. 

Ideeën die binnen de Projectenronde passen 
zijn gericht op ontwikkeling van prototypes, 
toepassing van nieuwe technologieën of slimmer 
samenwerken. De focus ligt op maatschappelijke 
veiligheid en justitie. Of je een ‘grotere veiligheid’ 
nu denkt te bereiken door middel van state-
of-the-art technologie, of door een sociale, 
maatschappelijke of organisatorische innovatie, 
dat maakt geen verschil.

Wat gebeurt er met de beste projectplannen?  
Behoort jouw projectplan tot de top, dan krijg 
je een financiële stimulans en monitoring van je 
project. Bij de communicatie over je resultaten 
kun je rekenen op begeleiding. In 2016 waren er 
26 lopende projecten, waarvan er inmiddels 19 
succesvol zijn afgerond.

Tool: 
Projectenronde

Eenmaal per jaar organiseert VenJ een Projectenronde, met twee 

momenten waarop je je innovatieve projectvoorstel kunt indienen. 

Het gaat erom je innovatieve idee zo helder mogelijk en goed 

onderbouwd op papier te zetten in maximaal vier A4’tjes. 

Projectenronde | Best practices

Project | Op afstand bestuurbaar blusmiddel
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Eén van die succesvolle projecten was het idee voor een 
op afstand bestuurbaar blusmiddel van het Instituut 
voor Fysieke Veiligheid. 

Hans Versnel (IFV): “Binnen het project Vernieuwing Repressie waren we al langer 
op zoek naar een middel voor onbemande inzet. Dit zou kunnen met een blusrobot 
maar door de Projectenronde hebben we ons idee ook daadwerkelijk kunnen 
uitwerken tot een concreet product. Meedoen aan de Projectenronde was voor ons 
het meest logisch, en meest praktisch om ons idee tot wasdom te laten komen. Een 
mooi voorbeeld van succesvolle samenwerking door kennisinstituut, gebruiker en 
industrie. Meedoen aan de Projectenronde kan ook een stimulans zijn om reeds 
vooraf ideeën die links en rechts in je branche bestaan, om die te bundelen tot één 
projectvoorstel. Wij zouden het in elk geval zo weer doen; de Projectenronde kan 
je idee net dat zetje geven om de innovatie daadwerkelijk in gang te zetten. De 
eerste resultaten van de proeven geven aan dat met de blusrobot in de toekomst 
onbemande inzet mogelijk wordt zodat de risico’s voor het brandweerpersoneel 
gereduceerd kunnen worden.”

Een ander project was het idee voor een snel 
opsporings hulpmiddel van het Nederlands Forensisch 
Instituut. 

Titia Sijen (NFI): “Het idee voor de SNP6 uur is afgeleid van het DNA6 uur product en 
heeft het doel de politie te helpen om zonder match in de DNA-databank toch iets 
te zeggen over de oog- en haarkleur van een verdachte. Dankzij de Projectenronde 
kregen we de menskracht en de financiële middelen om het idee te ontwikkelen 
tot een innovatieve en vooral bruikbare opsporingstool voor de Nationale Politie. 
Hiermee kan de recherche de opsporing versnellen door het specifieker typeren of 
juist uitsluiten van verdachten.”
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Innovatiepitch | Best practices
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De winnaar van de VenJ Innovatiepitch 2014 was het 
idee ‘Recht doen aan je kind’. 

Pepijn Sleyfer (VenJ): “Mijn inspiratie voor ‘Recht doen aan je kind’ ligt in de 
vele vechtscheidingen in onze samenleving en omdat ik vind dat het thema 
Jeugdbescherming wel wat meer aandacht verdient. De Innovatiepitch kwam precies 
op het juiste moment om ons idee op een goede manier te formuleren, om hoofd- en 
bijzaken te leren onderscheiden. Het was destijds een nieuwe wedstrijd, we hadden 
geen voorbeeld en waren onbevangen; er was wel meteen veel belangstelling voor. 
Ons idee laten zien aan anderen gaf ons veel energie en maakte ons trots. Door de 
Innovatiepitch kwam ons idee ook echt van de grond. Door ‘Recht doen aan je kind’ 
reflecteren ouders in een groep lotgenoten op hun scheidingsproces en leren ze met 
elkaar de beste beslissingen nemen in het belang van hun kind(eren). Daar zijn groot 
én klein in de samenleving mee geholpen.”

Van winnend idee in 2014 is ‘Recht doen aan je kind’ 
onder regie van een projectleider van VenJ uitgegroeid 
tot een concrete intervisie voor gescheiden ouders.

Sandra de Vries (VenJ): “Ongeveer een half jaar nadat het idee voor ‘Recht doen aan 
je kind’ de Innovatiepitch gewonnen had, ben ik erbij gekomen als projectleider. In 
de beginfase, toen er (nog) geen beleidsprioriteit was, moest ik echt op zoek naar 
draagkracht, naar mensen, naar een vorm waarin we het idee konden gieten. Een 
pilot vanuit een pitch was mede hierdoor anders dan een ‘gewone’ pilot.
Toen het project eenmaal liep, kwam er heel veel energie vrij. Dat was mooi om te 
ervaren. Ik vind de Innovatiepitch een goed middel om kennis te nemen van allerlei 
verschillende ideeën die er leven binnen het ministerie en haar partners, en om op 
zo’n manier ideeën op te halen bij de mensen. Niet iedereen kan de Innovatiepitch 
winnen, maar ook niet-winnende ideeën komen toch vaak verder. Want als je je idee 
eenmaal geuit hebt, dan komt er leven in. En je weet vooraf nooit waar het zal landen. 
Maar blijf je er mee rondlopen en houd je je idee puur voor jezelf, dan komt het vast 
niet van de grond. Samenwerken is belangrijk.”

Tool: 
Innovatiepitch

Ideeën vanuit alle hoeken van de organisatie 
kunnen door middel van de Innovatiepitch 
een podium krijgen. Je idee hoeft nog niet 
uitgewerkt te zijn in een projectvoorstel, mits 
je er maar enthousiast en beeldend over kunt 
vertellen. Want een pitch is een pitch; het meest 
overtuigende en kansrijke innovatieve idee wint. 

Met welk idee wil jij de bühne op? Dat kan van 
alles zijn, zoals bijvoorbeeld een idee om beter, 
sneller en efficiënter te werken. Wellicht zie je 
kansen voor een besparing in tijd en geld? Of je 
hebt een kwaliteitsboost voor ogen voor een 
speciaal product of specifieke dienst. 

De Innovatiepitch binnen VenJ wordt al sinds 
2014 gehouden en heeft gezien haar informele 
karakter eigenlijk geen vastomlijnde opzet. 
Grootste gemene deler van de Innovatiepitches 
tot nu toe is dat jaarlijks de makers van de 
drie beste ideeën op papier hun idee intern 
mogen presenteren, waarna de winnende pitch 
voor een breder publiek in de schijnwerpers 
komt te staan. Bijvoorbeeld tijdens de VenJ 
Nieuwjaarsbijeenkomst.

‘And the winner is…’ 
Aan de Innovatiepitch is geen geldprijs 
gekoppeld; als winnaar krijg je de kans om 
jouw idee daadwerkelijk uit te voeren en 
verder te brengen. Je krijgt hulp in de vorm van 
projectondersteuning en begeleiding. Jij bent aan 
zet en blijft verantwoordelijk voor het uitvoeren 
van je idee.

Iets informeler dan de Projectenronde is de Innovatiepitch, een 

interne ideeënwedstrijd met de uitdaging om met het beste idee 

voor VenJ te komen. Voor welk VenJ-onderdeel je ook werkzaam 

bent, iedereen kan meedoen.

Project | Recht doen aan je kind
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Zo wordt ieder jaar de Veiligheid Innovatie 
Competitie georganiseerd, kortweg VIC. In 
deze landelijke competitie daagt VenJ samen 
met het ministerie van Defensie, Koninklijke 
Marechaussee en Nationale Politie MKB-ers 
en startups uit om met innovatieve ideeën te 
komen voor maatschappelijke vraagstukken, 
specifiek op het gebied van Veiligheid. MKB-
ers bedachten in eerdere edities van de VIC 
bijvoorbeeld een draagbare hartslagsleutel voor 
efficiëntere bewaking in gevangenissen en een 
tool voor slimmere en effectievere grenscontrole 
op Schiphol. MKB-ers en startups werken mee 
aan oplossingen waar Nederland veiliger én 
rechtvaardiger van wordt. Hun creativiteit staat 
aan de basis van succesvolle innovatie.

Als VenJ’er kun je een thema-idee voor de VIC 
aandragen, of puur voor je eigen inspiratie de VIC 
op de voet volgen.

Samen sterk 
Voor VenJ en partners is de VIC een venster op alle 
(technologische) ontwikkelingen op interessante 
thema’s en onderwerpen die aansluiten bij hun 
werkgebieden en agenda’s. In de VIC ontmoeten 
VenJ en partners gericht die bedrijven die met 
hun ideeën voor nieuwe diensten en producten 
aansluiten op het jaarlijkse VIC-thema. Innovatie 
als brug, en met bewezen resultaat. 

Ontwikkelingsbudget 
De winnaar van de VIC krijgt €200.000 om zijn 
voorstel samen met de overheid te ontwikkelen 
in de vorm van een pilot. De VIC-bijeenkomsten 
moet je trouwens gewoon bijwonen, ze staan bol 
van de inspiratie!

Tool: 
Innovatie competitie

VenJ stuurt actief op innovatie, onder andere door middel van de 

Innovatie Competitie waarbij de beste innovatieve ideeën strijden 

om de kans op het ontwikkelen van een pilot.

Projectenronde | Best practices

Project | Slimme toegangscontrole
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Het bedrijf Science and Technology heeft in 2015 de VIC 
gewonnen met slimme toegangscontrole. 

Marius Wulffers (S[&]T): “Meteen bij de eerste VIC-informatiebijeenkomst was ik 
geprikkeld om binnen het thema met een goed idee te komen. Je ontmoet naast 
vertegenwoordigers van de VIC-organisatie namelijk ook circa 70 andere bedrijven 
en in de wandelgangen hoor je de mensen praten, kun je de ideeën peilen. Daarna 
hebben we in eigen huis een brainstorm opzet en het idee voor de Cardio Access 
Key ontwikkeld, een draagbaar toegangscontrolesysteem op basis van de unieke 
individuele biometrie van het hart. Na de eerste competitieronde van de VIC eindigden 
we met ons idee bij de laatste vijf, en toen werden we pas echt wakker. Onze grote 
drive om te winnen was de eer én de wetenschap dat er door de VIC echt budget voor 
ontwikkeling beschikbaar was. Het momentum van de winst was onbeschrijflijk mooi. 
Het unieke aan de VIC is dat we samen met onze sparringpartner tot een concreet 
product zijn gekomen; we doen nu proeven om het product verder te vervolmaken 
en obstakels in het gebruik te overwinnen. De VIC maakt innovatie mogelijk op een 
unieke manier; bedrijven en overheid schuiven bij elkaar aan tafel aan.”

Dienst Justitiële Inrichtingen fungeerde als 
sparringpartner voor het idee van het slimme 
toegangscontrolesysteem tijdens de VIC in 2015. 

Ernst Eilering (DJI): “Door de VIC-organisatie werd de DJI gevraagd als 
sparringpartner voor een kandidaat. Hierdoor kregen we het idee voor Cardio Access 
Key van S[&]T als het ware in onze schoot geworpen. Natuurlijk staat innovatie bij 
onze dienst hoog op de agenda, maar voor de ontwikkeling van puur technische 
innovatie hebben wij de kennis en middelen gewoon niet in huis. Bovendien is DJI 
van nature omgeven door veiligheid en geslotenheid. Vertrouwen en samenwerking 
met externe partners moet je eerst opbouwen, en dat kost tijd. De kans dat 
wij zonder de VIC al in de ontwikkelingsfase hadden kunnen bijdragen aan een 
kwalitatief en voor ons specifiek bruikbaar product als de Cardio Access Key, acht ik 
vrij klein tot zelfs nihil. Wij hebben de VIC nodig gehad om de markt te vinden.”
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Innovatiepitch | Best practices
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Medewerkers van Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) 
formuleerden een vraagstuk voor SBIR.

 “Drones, en met name drones met slechte intenties, hebben onze aandacht. Maar 
wat kunnen we als NCTV doen? Door ons vraagstuk neer te leggen bij de SBIR, 
ontstaat er op het vlak van innovatie een link tussen onze vraag en wat er speelt bij 
bedrijven. Door als overheid naar buiten gericht te kijken, kunnen we meeliften op 
externe ontwikkelingen. Bij al die opkomende technieken heb je die bredere blik echt 
hard nodig. De ontwikkelingen gaan zo snel, en je kunt gewoonweg niet alles zelf 
onderzoeken en ontwikkelen. Wij hebben bovendien slechts een coördinerende rol 
en komen daarom graag in contact met gescreende, gespecialiseerde en up to date-
bedrijven. SBIR is voor ons een mooi samenwerkingsconcept om kennis te nemen 
van nieuwe producten die onveilige situaties in de samenleving kunnen voorkomen.”

Tool: 
Small Business  
Innovation Research 
Program (SBIR)

Wat heb ik als VenJ’er aan het SBIR-program? 
SBIR is een instrument voor de gehele overheid. 
Dus ook als VenJ-er kun je een kwestie, die raakt 
aan onze taak voor een veiliger en rechtvaardiger 
samenleving, formuleren als een vraagstuk 
en indienen in een SBIR-programma. Een 
SBIR-programma gebruikt de creativiteit van 
ondernemers om maatschappelijke problemen 
op te lossen.

Antwoord op jouw vraag
In het SBIR-programma geef jij de 
onderneming(en) met het beste idee en offerte 
de opdracht tot een haalbaarheidsonderzoek. 
De onderneming met het meest kansrijke 
haalbaarheidsonderzoek krijgt de opdracht om 
het product verder te ontwikkelen en hiermee 
jouw vraagstuk op te lossen.

SBIR, waar staat het voor? SBIR staat voor Small Business 

Innovation Research Program. Een SBIR-programma daagt 

ondernemers uit om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen 

en op de markt te brengen.

Project | Vraagstuk voor de SBIR

Wat is het verschil tussen SBIR en VIC?
SBIR VIC

Startpunt “Hoe kunnen we ons land beschermen tegen drones met 
slechte (terroristische) intenties?”

“Wij hebben een idee om de 
toegangscontrole voor bijvoorbeeld 
gevangenissen beter en efficiënter te 
maken.”

Hoe werkt 
de tool?

SBIR is een programma waarin ondernemers in de 
gelegenheid gesteld worden om oplossingen te 
ontwikkelen. 
In tegenstelling tot de VIC is dit niet een competitie met 
1 winnaar, maar kunnen meerdere bedrijven worden 
gevraagd een prototype te ontwikkelen.

De Veiligheid Innovatie Competitie is 
een competitie voor bedrijven/startups 
waarin het beste innovatieve plan een 
prijzengeld van 200.000 euro wint voor 
ontwikkeling en uitvoering.

Wie wint 
wat?

De beste ideeën krijgen een opdracht voor een 
haalbaarheidsonderzoek (fase 1). De beste 
haalbaarheidsonderzoeken krijgen een vervolgopdracht 
om een prototype te ontwikkelen en te demonstreren 
(fase 2). In fase 3 maken de bedrijven hun product klaar 
voor de markt – dit financieren ze zelf.

De meest innovatieve oplossing in de 
competitie wordt beloond; de winnaar 
biedt een kant en klare oplossing voor 
een probleem.

Oplossing Een bedrijf dat een interessante technologische 
interventie voorstelt wordt uitgenodigd het idee verder 
uit te werken in een haalbaarheidsonderzoek (fase 1), etc. 

Het idee voor toegangscontrole op 
basis van unieke bioritmen heeft de VIC 
gewonnen en met het prijzengeld is de 
Cardio Access Key verder ontwikkeld.
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H2020 richt zich specifiek op Veiligheid, en 
stimuleert kennis en nieuwe technologische 
oplossingen voor de bestrijding van terrorisme 
en georganiseerde misdaad, crisisbeheersing, 
crisismanagement en grensbewaking. Zaken die 
ons dagelijks leven raken, én onze activiteiten 
online. Veiligheid in eigen land kan niet zonder 
veiligheid in de ons omringende landen. Bij 
H2020 kijk je dus beslist verder dan je eigen… 
juist, horizon. 

Subsidie betekent geld? Dat klopt. In 2017 
staan er voor het ministerie van VenJ zestien 
onderwerpen op de onderzoeksagenda, met een 
budget van ruim 200 miljoen euro. Om je een 
idee te geven: de totale omvang van het H2020-
programma (2014-2020) bedraagt ruim 70 
miljard (!) Euro.

Hoe pak je het aan? Om subsidie te krijgen 
voor je innovatieve idee moet je een 
onderzoeksvoorstel indienen. Dat doe je niet 
alleen, maar hiervoor zoek je eerst samenwerking 
met andere overheden binnen Europa. Grote 
kans namelijk dat daar dezelfde ideeën leven, 
dus focus op een effectieve bundeling van 

internationale ideeën. Om internationaal je 
weg te vinden kun je de hulp inroepen van het 
Innovatieteam van VenJ, dat in organisatorisch 
verband nauw samenwerkt met de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland, The Hague 
Security Delta en de samenwerkende Europese 
Veiligheidsclusters

Hoe groot je ambitie ook is om de wereld 
veiliger te maken, je moet altijd ergens 
beginnen. H2020 biedt kansen voor organisaties 
en ondernemers die actief zijn in onderzoek, 
technologische ontwikkeling en innovatie. 
Denk je dat H2020 iets voor jouw dienst of 
organisatie is, dan moet je je eerst verdiepen in 
de zogeheten call for proposals. Dit zijn oproepen 
tot het indienen van een subsidieaanvraag, 
voor een specifiek type project en/of voor een 
(samenwerkings)project over een specifiek 
onderwerp. De call beschrijft in detail voor welk 
type project de uitnodiging tot indienen van een 
subsidieaanvraag is bedoeld, maar ook wat de 
beoordelingscriteria en eventuele aanvullende 
formele vereisten van een aanvraag zijn (naast de 
standaard voorwaarden voor deelname). Alleen 
zo kun je je subsidieaanvraag succesvol indienen. 

Tool: 
HORIZON2020

Horizon2020 is hét Europese subsidieprogramma voor research, 

development en innovatie, mondiaal het grootste in zijn soort. 

Projectenronde | Best practices

Project | Slimme toegangscontrole

15

De Nederlandse douane zocht samenwerking met 
universiteiten, kennisinstituten, industrie en andere 
Europese douanes voor een krachtige, gezamenlijke 
subsidieaanvraag in het kader van Horizon2020.

Micha Slegt (Belastingdienst): “Als Douanedienst maken we veel scans van 
containers aan de EU-grenzen, zoals in de Rotterdamse havens en op Schiphol. Bij 
elke containerscan die iets verdachts aangeeft, moeten wij de container handmatig 
openen voor inspectie. Tijdens zo’n containerinspectie, of er nu iets onrechtmatigs 
gevonden wordt of niet, is de lading niet beschikbaar voor het handelsverkeer en 
die tijd kost geld. Met name als er geen onrechtmatigheden worden aangetroffen 
is het gevolg: economische schade en schade voor ons imago als handelsland. Wil 
je het scannen op onrechtmatigheden in containers verbeteren (zodat je containers 
zonder onrechtmatigheden minder vaak opent bij  inspectie), dan moet je als 
overheidsorganisatie investeren in innovatieve oplossingen. We zochten een middel 
waardoor we de containerscans sneller en beter konden uitvoeren, net als onze 27 
collega-douanediensten in de rest van Europa. Door onze krachten te bundelen 
met universiteiten, kennisinstituten, industrie en gezamenlijk een subsidieaanvraag 
in te dienen bij H2020 is er een project gestart om de containerscans in hun geheel 
effectiever en efficiënter te laten verlopen. Door H2020 is de Europese douane een 
interessante partner geworden voor bedrijven, die innovatief bijdragen aan betere 
bewaking van onze buitengrenzen.”
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In het kader van VPVM doet TNO al enkele jaren 
onderzoek naar de (on)mogelijkheden van Real  
Time Intelligence.

Christiaan van den Berg (TNO): “Real Time Intelligence (RTI) staat voor relevante 
kennis en informatie uit verschillende systemen, geschikt om op te handelen. 
Bronnen kunnen politiesystemen zijn, maar ook openbare bronnen zoals websites 
en sociale media. Door relevante informatie snel en adequaat in te zetten vergroot 
de politie de veiligheid op straat en de kans op heterdaad. Bij TNO hebben we 
specialistische kennis in huis die bijdraagt aan het doorontwikkelen van RTI bij politie, 
gemeenten en andere veiligheidsorganisaties. In een speciaal RTI-lab kunnen we 
dankzij de stimulans van VPVM een lange termijnvisie ontwikkelen op RTI en toetsen 
of deze visie ook daadwerkelijk meer veiligheid oplevert. Denk hierbij aan massale 
publieksstromen tijdens grote evenementen. Daar kun je modellen en rapporten 
over schrijven, maar daar kan de politie niet veel mee. Dankzij VPVM kunnen wij 
die modellen en rapporten in een langlopende labsetting testen, en waar nodig 
aanvullen en verbeteren. De grootste winst van dit specifieke VPVM is dat het ons in 
staat stelt om in dialoog met belanghebbenden relevante kennis op te bouwen, die 
van waarde is voor de praktijk.”

De Nationale Politie wilde nieuwe strategieën voor de 
RTI-centers graag uitvoerig testen vóór gebruik.

Jan ter Mors (NP): “De Nationale Politie heeft Real Time Intelligence hard nodig voor 
meer veiligheid in de samenleving. Een samenleving die voortdurend in beweging 
en ontwikkeling is. Maar door de waan van de dag komen we vaak niet verder dan 
ad hoc experimenteren. Terwijl we juist op zoek zijn naar een constructieve lange 
termijnvisie die goed kan inspelen op toekomstige veranderingen. TNO en de NP 
versterken elkaar gericht in de lab-setting, waarbinnen we elkaars kennis en expertise 
gebruiken om onszelf te verbeteren zodat we gezamenlijk tot iets moois komen. Wij 
ervaren VPVM als een inspirerende stimulans voor innovatie vanwege de heldere 
doelstellingen, de toegang tot kennis, het samenwerken en de financiële middelen. 
VPVM dient de ontwikkeling van RTI op een constructieve manier.”

Tool: 
Vraaggestuurd  
Programma Veilige 
Maatschappij (VPVM)

Kennis is ‘key’. Maar, je kunt onmogelijk alles 
weten. Nieuwe kennis is nodig om vragen te 
beantwoorden zoals: Hoe sporen we online 
criminaliteit op? Hoe kunnen we misdaad 
voorspellen? Hoe gaan we om met het feit dat 
mensen sociale media gebruiken om incidenten 
te melden? Hoe pakken we grote vraagstukken 
aan op het justitiële domein zoals de hoge 
instroom van vluchtelingen? 

Waar haal ik mijn kennis vandaan?
Eén van de partijen die VenJ-ers helpt bij 
het toegankelijk en toepasbaar maken 
van nieuwe kennis is de onafhankelijke 
onderzoeksorganisatie TNO. Zij doen al jaren 
onderzoek op het terrein van defensie en 
veiligheid naar thema’s die ook van nut zijn voor 
het ministerie van VenJ. Vragen beantwoorden 
die voor ons allemaal belangrijk zijn, dat doen we 
graag samen met jou.

Het onderzoek naar processen, informatie, 
techniek en mens is geformuleerd in de 
volgende thema’s binnen VPVM: 
- Informatievoorziening; 
- Procesinnovatie voor performanceverbetering;
- Cybersecurity en societal resilience;
- Real Time Intelligence.

Het doel van kennisvergaring binnen deze 
thema’s is innovatie initiëren, samen met andere 
partijen. Heb jij een typisch VenJ vraagstuk dat 
jouw kennis te boven gaat? Grote kans dat het 
past binnen een VPVM. 

Vraaggestuurd Programma Veilige Maatschappij is een continu 

onderzoeksprogramma dat kennis vergaart en ontwikkelt om de 

samenleving rechtvaardiger en veiliger te maken. Kennisopbouw 

als versneller van jouw innovatie, onder het motto ‘de kennis van 

nu gaat leiden tot de innovaties van morgen’.

Project | Onderzoek naar de (on)mogelijkheden van Real  
Time Intelligence
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Waarom zou je de markt willen consulteren?
Als VenJ-er heb je een vraagstuk en de markt 
(lees: bedrijven) heeft ideeën voor innovatieve 
oplossingen. De kans dat jullie elkaar spontaan 
‘vinden’ is vrij klein. In een Marktconsultatie kom 
je met een aantal geselecteerde bedrijven bijeen 
om vrijblijvend over hun oplossingen te sparren. 

…Eureka! 
Grote kans dat er een oplossing bij is die jouw 
vraagstuk op innovatieve wijze oplost.

Toch geen oplossing, en dan? 
Door een Marktconsultatie kun je ook tot 
het besef komen dat de oplossing van jouw 
vraagstuk (nog) niet mogelijk is binnen de huidige 
formulering of randvoorwaarden. Let wel: ‘nee’ 
is ook een antwoord. Door te sparren krijg je 
genoeg aanknopingspunten om je vraagstuk te 
herdefiniëren voor een oplossing in de toekomst.

Tool: 
Marktconsultatie

Bij een Marktconsultatie toetst het ministerie van VenJ bij private 

partijen of een opdracht/vraag haalbaar is. En of de daarbij 

behorende randvoorwaarden wel realistisch zijn.  

Projectenronde | Best practices
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FIOD wil in de toekomst bewegende objecten kunnen 
markeren en volgen met satelliettoepassingen.

André van Eijk (Belastingdienst): “Innoveren is onder andere antwoord geven op 
de vraag ‘zijn we klaar voor de toekomst?’. Eén van de wensen voor de lange termijn 
binnen de Belastingdienst/FIOD is het markeren en volgen van bewegende objecten 
met satelliettoepassingen. Het begon met een enkele vraag, en meteen doemden er tal 
van ingewikkelde kwesties op. Is het juridisch haalbaar? Is het praktisch te realiseren? 
Door een marktconsultatie hebben wij kennisgemaakt met een nieuwe manier van naar 
buiten treden met ons vraagstuk. Eén van de geconsulteerde bedrijven begreep precies 
de randvoorwaarden waar wij als FIOD rekening mee moeten houden. Met dit bedrijf 
zouden we de mogelijke oplossingen voor ons vraagstuk verder willen onderzoeken. 
Bedrijven zijn doorgaans verder met innovatie dan de overheid. Het is prettig dat we met 
onze vraag gericht en safe enkele mogelijke antwoorden hebben verkend. Door deze 
marktconsultatie is de deur naar deze innovatieve ontwikkeling opengezet.”

Innoveer mee met VenJ

Vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie komen tal van projecten, programma’s, 
onderzoeken en netwerken tot stand die innovatie en verandering stimuleren in de 
domeinen veiligheid en justitie. Dit gebeurt in wisselwerking met het bedrijfsleven 
en de wetenschap en in binnen- en buitenland. Het Innovatieteam van VenJ verbindt 
en versterkt deze ontwikkelingen. Het team helpt nieuwe activiteiten aanjagen, helpt 
bouwen aan netwerken van innovatieve partners en stimuleert innovatie en kennisdeling 
bij collega’s, partners en bedrijven. Ook zet het team diverse samenwerkingsverbanden 
en competities op die innovatie in de domeinen veiligheid en justitie ten goede komen.
Van  AAI-honden die ingezet worden om jonge getuigen in zedenzaken op hun gemak 
stellen tijdens een verhoor, de bestrijding van bosbranden met satelliettoepassingen  en 
de inzet van augmented reality voor de dagelijkse politiezorg op straat  tot het trainen 
van hulpverleners in een  4D trainingsomgeving, 

Innovaties bij VenJ bestrijken een breed terrein: van opsporing tot rechtspraak en van 
preventie tot hulpverlening. Innovaties met consequenties voor werk, organisatie en 
samenleving.

Heb jij een goed idee? Grijp nu je kans en innoveer 
mee met VenJ.  Mail naar innovatie@minvenj.nl 



Verander je perspectief. Vernieuw je inzicht. 
Voor een veiliger en rechtvaardiger Nederland.


