Hoog Risico training eenheid
Rotterdam en Algemene
Ontwikkelingen taakveld
dieren
Doelstelling

gegeven op twee locaties:
Rotterdam (Uniform) en Dordrecht
(Opsporing).

Aantal lessen en aantal collega’s die
lessen hebben bezocht (BT
plichtigen)
Binnen OBT Module 3-2019 werd de les
HR honden verzorgd.
1. Bevorder awareness bij de collega’s
in hun dagelijks werk;
2. Onderken het fenomeen HR hond (en
de risico’s);
3. Wijzen op bevoegdheden (kan ik en
moet ik ingrijpen en wat zijn dan de
bevoegdheden);
4. Erken dat de aanpak van
bijtincidenten een generieke taak is
binnen het BT.
Wijzen van instructie

In periode 27-08-2019 tot en met 20-122020 werd er door eigen docenten
(TAH, voormalig TAH’s en lid TSH) les

Nieuwe instroom studenten
Binnen district ZHZ draait een pilot op
nieuwe instroom studenten de lessen
ook te laten volgen. De eerste groep
van 24 studenten hebben de lessen
gevolgd. De nieuwe groep staat al in
mei 2020 gepland. Op dit moment is er
binnen de eenheid een uitvraag gedaan
om dit binnen ieder district te
organiseren.
Uurbelasting docenten:

Rotterdam: 61 (2740 collega’s)
Dordrecht: 63 (920 collega’s)
Totaal 124 lessen gepland.
118 lessen uitgevoerd.
Totaal 3660 collega’s die instructie
hebben ontvangen.
Vrijwillige Politie
59 collega’s VP hebben instructie
gevolgd (van de 117).
Medewerkers Intake & Service
Er wordt op dit moment lesgegeven
door eigen TAH’s binnen de Basisteams
aan eigen medewerkers I&S. Deze
groep medewerkers komen niet centraal
in IBT verband bijeen maar zijn wel een
belangrijke schakel in de aangifte van
een bijtincident.
Op dit moment zijn er binnen 3 BT ‘s les
gegeven.

•
•
•

354 uur lesgeven
88 uur lesvoorbereiding
104 uur lesmateriaal
vervaardigen
•
51 uur Info vergaren experts
Totaal 597 uur (94 meer uren, 100
overuren en 403 uren gepland).

Ervaringen n.a.v. de lessen (ook
vanuit OBT docenten)

Monitoren cijfers:
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E80 AANTREFFEN DOOD/GEWOND DIER
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E82 GEVAARLIJKE HOND
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M101 FLORA EN FAUNA

Totaal

Toezicht en handhaving gemeente
Rotterdam.
I.v.m. meldpunt gevaarlijke honden
binnen de gemeente Rotterdam en
Dordrecht hebben de Boa’s van
Rotteerdam de training ook gevolgd
(aangepast naar hun werkzaamheden
en bevoegdheden). De boa’s gemeente
Dordrecht volgen spoedig.
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7

M103 VISSERIJWET

Eenheid Noord-Holland is daadwerkelijk
aan de slag met de training HR binnen
de werkoverleggen basisteams.

48
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0

M102 CITES (UITHEEMSE PLANTEN EN DIEREN)

Gastlessen zijn verzorgd in eenheid
Noord-Holland en Zeeland/West
Brabant.
Door de portefeuillehouder eenheid is
aandacht geschonken over de nut en
noodzaak van de les tijdens het landelijk
overleg (i.v.m. uitrol).

44

27

E84 BIJTINCIDENT

Overwegend positief.
Zeer praktijk gericht.
Pakkend filmmateriaal.
Veel aandacht.
Positieve FB (vragen vanuit de
groepen).
•
Er werd achteraf veel
nagepraat na de lessen.
•
Piketnummer
(vraagbaaknummer) werd
veelal gefotografeerd of
meteen in de telefoons gezet.
•
Dierenwelzijn volop in de
aandacht.
Lessen bijgewoond door Landelijk
Portefeuillehouder Nationale Politie,
Tactisch coördinatoren uit de eenheden
Noord-Holland-Den-Haag en Limburg.
Ook medewerkers reclassering (advies
ambtenaren voor advies houdverboden)
hebben de les bijgewoond.
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M051 GEZONDHEID EN WELZIJN DIEREN EN DIERENVERVOER / WET 25
DIEREN 19

E83 OVERIGE MELDINGEN BETREFFENDE DIEREN

•
•
•
•
•

Behaalde doelstellingen:

A60 DIEFSTAL DIER
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Door afdeling controlling van de eenheid
zijn gedurende de training wekelijks de
cijfers maatschappelijke klasse E82
(gevaarlijke hond) en E84 (bijtincident)
gemonitord. Er is een toename
zichtbaar in het aantal registraties
bijtincidenten. In mrt van 2019 kwam de
landelijke maatschappelijke klasse E84
beschikbaar. Hiervoor werden dossier
weggeschreven binnen de
maatschappelijke klasse F000 (Overige
overtredingen). Dit was onzuiver,
arbeidsintensief en er werd niet
teruggekeken. Deze werden al
handmatig, wekelijks door een volontair
gemonitord. Daar wordt binnenkort mee
gestopt. Hierdoor waren de cijfers al
jaren op jaarbasis veel te laag dan er in
werkelijkheid was gemeld of bekend
was bij de politie.
Klasse
E82
E83
E84

2017
341
2.737
0

2018
323
2.711
0

F000

Alle

4.780

4.567

2019
294
2.532
273
(va 04)
+ 28
(01-03)
301
4.666

E82= gevaarlijke hond
E83= Overige meldingen dieren
E84= Bijtincidenten
Alle: A60 (dfst dier), E80 aantreffen
gewond/dood dier, M051 (gezond en welzijn
dier), M101 (Flora en Fauna) en M102
(Cites) en M013 (Visserijwet)

•
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•
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•

•

Zowel landelijk als binnen de
eenheid heeft de aanpak van
dierenleed volop de aandacht
(nieuwe landelijke visie,
evaluatie Wet Dieren met input
van politie, worden veel
gevraagd om informatie en
gastlessen te verzorgen).
Wij zien een verbeterde
registratie binnen BVH.
Aandacht voor de generieke
taakstelling dierenaanpak
binnen het basisteam.
Ruime aandacht tijdens de
lessen voor de bevoegdheden.
De positie van de TAH’s is
verstrekt. Er is meer aandacht
voor hun rol.
BT hebben een
handelingskader aanpak
dierenwelzijn aken ontvangen
(mede n.a.v. twee recente
casussen illegale
hondenhandel).

Aanbevelingen voor (landelijke) uitrol
N.a.v. training zijn aanbevelingen
opgesteld en beschikbaar gesteld voor
het land. Het lesmateriaal (lesplan,
bijlagen en filmpjes) zijn beschikbaar.
Vragen
De eenheidsleiding heeft de volledige
evaluatie ontvangen. Deze is ook
beschikbaar gesteld aan de docenten
en de TAH’s.
Indien gewenst is deze op te vragen bij:
Henri Schipper 06-22209758
henri.schipper@politie.nl

Ontwikkeling taakveld dieren

•

•

•
Jarenlang was dierenwelzijn als naam
en taakveld voldoende om duiding te
geven aan het werkveld. Echter
dierenwelzijn is de “zachte” kant van het
werk. Er speelt veel meer zoals illegale
handel in dieren, hondengevechten,
ondermijning, gebruiken van dieren als
afschrikmiddel (bescherming illegale
parktijken) en opkomst van
dierenactivisme. Om die reden heeft er
een heroverweging plaatsgevonden.
Naast het basisteam (waar de
taakaccenthouders werken), dienen ook
afdeling zoals opsporing, intelligence en
control mee te gaan in de steeds harder
wordende wereld waar dieren een rol
spelen.

•

•
Wat gaat er veranderen:
•
Het taakveld wordt: dieren.
•
De nieuwe naam wordt Dieren
binnen Criminaliteit en GGP.
•
Het taakveld dieren valt onder
de landelijke portefeuille GGP.
•
Nieuwe structuur / visie wordt
bottum up ontwikkeld
(draagvlak).
•
Onderdelen als Opsporing,
Intelligence en Control krijgen
inzicht in de nieuwe visie. De
eenheid Noord-Holland is
gestart met een pilot
(taakveldhouders binnen de
afdelingen).
•
Wel wordt er vanuit de tactisch
coördinatoren en strategisch
portefeuillehouders richting
gegeven aan het ontwikkel
proces.

Binnen ieder basisteam wordt
gekeken naar een senior
taakveld Dieren (conform
landelijk Inrichtingsplan en
LFMP). Er wordt een
onderzoek gestart in
samenwerking met HRM i.v.m.
de ingewikkeldheid van dit
proces.
Over de nieuwe koers en
richting wordt een
informatiestrategie ontwikkeld.
De eenheid Rotterdam staat er
landelijk goed voor en is mede
een van de eenheden die
toonaangevend is in de
veranderingen, zoeken naar
nieuwe ontwikkelingen en
wordt als voorbeeld gebruikt.
De landelijk portefeuillehouder
spreekt zijn waardering ook uit
voor de eenheid Rotterdam.
De eenheid Rotterdam wordt
regelmatig gevraagd om
presentaties te geven (lokaal
en landelijk). Stichtingen als
Dierenlot, Dierenbescherming,
Dierenambulances, Asielen en
dierenartsen (inkijk stage)
volgen graag onze
ontwikkelingen.
De eenheid Rotterdam en
Noord-Holland zullen
deelnemen aan een
Internationale bijeenkomst op
het thema Dieren en politie in
Letland in april 2020 (op
uitnodiging van de Landelijk
Portefeuillehouder).

