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1. De geschiedenis van  
Predictive Profiling 



1972 – Lod Massacre 



2. Schets van de huidige situatie 



Traditioneel beveiligen 
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Met een beetje geluk wordt de 
schade vergoed door de 

verzekering en is de schade 
herstelbaar… 



Maar wat als er geen tijd meer is voor reactie? 

In geval van een aanslag… 

9/11 - 2.977 dodelijke slachtoffers 

 

 



Maar wat als er geen tijd meer is voor reactie? 

In geval van een aanslag… 

Anders Breivik: 77 dodelijke slachtoffers 



Maar wat als er geen tijd meer is voor reactie? 

In geval van een ontvoering… 

De Heineken-ontvoering 

 



Maar wat als er geen tijd meer is voor reactie? 

In geval van geweld op de werkvloer… 

 



Maar wat als er geen tijd meer is voor reactie? 

In geval van een aanslag… 

Koninginnedag 2009 : 8 dodelijke slachtoffers en nog eens 10 gewonden 

 



Maar wat als er geen tijd meer is voor reactie? 

In geval van ontucht… 

Robert M. : 84 slachtoffertjes 



Maar wat als er geen tijd meer is voor reactie? 

In geval van uitzonderlijk geweld….. 

 

4 april 2011 - Overval SecureCash Rotterdam 

  

 

 

 

 

 

29 juni 2011 - Overval Brinks Amsterdam  

 

 



Maar wat als er geen tijd meer is voor reactie? 

In geval van een kunstroof… 

 

16 oktober 2012 – Kunstroof Rotterdam 

Buit: 7 schilderijen met een waarde tussen  

de vijftig en honderd miljoen euro 

 

Slechts 10% van de gestolen kunst wordt terug gevonden 

 



Maar wat als er geen tijd meer is voor reactie? 

In geval van een aanslag… 

Marathon Boston: 3 dodelijke slachtoffers, 141 gewonden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzhokhar en Tamerlan Tsarnaev wilden het niet bij de aanslag tijdens de 
marathon van Boston laten… 
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3. Basis van de methodiek  
Predictive Profiling 



Iemand die iets doet wat niet mag,  
laat hier altijd de sporen van na… 



Criminele planningscyclus 

1.  Markeren doel 
 

2.  Informatie verzamelen 
 

3.  Surveillance 
 

4.  Planning 
 

5.  Verkrijgen middelen 
 

6.  Oefening/Training 
 

7.  Uitvoering 
 

8.  Vlucht 
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Criminele planningscyclus 

1.  Markeren doel 
 

2.  Informatie verzamelen 
 

3.  Surveillance 
 

4.  Planning 
 

5.  Verkrijgen middelen 
 

6.  Oefening/Training 
 

7.  Uitvoering 
 

8.  Vlucht 
 

Maanden, jaren 

Seconden, minuten, uren 
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Voorbereiding door tegenstander 

Waar moet de tegenstander zich op voorbereiden? 



Voorbereiding 

• Welke beveiligingsmaatregelen zijn er genomen? 

• Wat is het beste moment om toe te slaan? 

• Waar ligt de waarde die ik wil verkrijgen? 

• Op welke plek kan ik het gebouw het beste 
betreden? 

• Hoeveel tijd is ervoor nodig? 

• Welke hulpmiddelen zijn er voor nodig? 

• Et cetera, et cetera… 

Hier liggen onze kansen! 
 



Hoe weet je dat het een eend is… 

Identiteit 

Omstandigheden 



Controleer iedere situatie 

Als het er uit ziet als een eend,  
               loopt als een eend, 
                                 en kwaakt als een eend… 

“Norm” 



Controleer iedere situatie 

“Norm” 

… de eend kan er iets anders uit zien… 
 
 



Controleer iedere situatie 

“Norm” 

… zich iets anders gedragen… 
 
 



“Norm” 

… een andere kleur hebben … 
 
 

Controleer iedere situatie 



“Norm” 

Grote afwijking 

Verdacht 

Controleer iedere situatie 



Afwijkend gedrag en verdachte indicatoren 

Detectie  
afwijking 

Wel relatie met  
werkwijze (MO) 

Geen relatie met  
werkwijze (MO) 

Geen verklaring Wel een verklaring 

DREIGING 

VREEMD 

Maatregelen om  
dreiging weg te nemen 







4. Het afschrikeffect 



Wat gebeurt er nu als  
een incident zich voordoet? 



Het afschrikeffect 

Maar hebben fysieke maatregelen een afschrikeffect? 

 

NIET ECHT! 
Het zijn obstakels! 

De crimineel kan zich hierop voorbereiden 
 



Het afschrikeffect 

Hebben detectiesystemen een afschrikeffect? 

 

NIET ECHT! 
Het is alleen gereedschap om te kunnen 

detecteren in het proactieve beveiligingsproces! 
 



Security Questioning  

De tegenstander kan zich niet voorbereiden 
op de vragen die hem/haar gesteld worden! 
 



5. De klassieke benadering afgezet 
tegenover Predictive Profiling 



Dreigingsniveau 

Situatie 

“Standaard” 
niveau voor alle 

situaties 

Niet genoeg 
middelen 

Teveel 
middelen 

Afgedekt 
gebied 

standaard 
beveiliging 

Laag Midden Hoog 

Potentiële dreigingsniveaus 

Dreigingsniveau 
niet afgedekt 

Klassieke benadering 
 

Huidige situatie 

 



Shoebomber - Richard Reid 
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Liquid bomb - Rashid Rauf 
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6. Red Teaming en de proactieve 
beveiligingscyclus 

Filmpje TSA 
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Red Teaming 

Je kunt niet enkel uitgaan van ervaringen uit het 
verleden: de tegenstander ontwikkelt zich. 

 

Hoe ontdekken we de zwakke plekken in onze 
beveiliging, nog voordat onze tegenstander 

deze ontdekt? 

 



Doelen van Red Teaming 

• Zoeken naar zwakke plekken (intern) 

• Zoeken naar nieuwe modus operandi (intern) 

• Testen effectiviteit van de training van de 
medewerkers (extern) 
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Proactieve beveiligingscyclus 

1. Red Teaming 

2. Bepalen 
MO’s 

3. Vaststellen 
Verdachte 
indicator 

4. Ontwikkelen 
SOP 

5. 
Implementatie 

SOP 

6. Training 
Medewerkers 



De mens is de succesbepalende factor! 

Vragen? 


