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Remko de Boer is operationeel specialist bij de recherche in Amsterdam Zuid. De
afgelopen jaren specialiseerde hij zich op de aanpak van jeugdgroepen. Daarnaast geeft
hij voorlichting op scholen. Het afgelopen jaar heeft de politie Amsterdam Amstelland
in verschillende pilots ervaring opgedaan met het samenwerkingssysteem MULTIsignaal.
Remko is hier nauw bij betrokken. Lees hier meer over zijn bevindingen tot nu toe.

“Zo’n twee jaar geleden was er binnen onze
organisatie de wens om onze werkprocessen
duurzaam te verbeteren. We hadden bijvoorbeeld weinig rechtstreeks contact met onze
samenwerkingspartners. Neem bijvoorbeeld
Veilig Thuis. Bij vermoedens van onveiligheid
is een melding bij Veilig Thuis een voor de hand
liggend middel voor ons. Maar vaak duurt het
dan weken voor je een terugmelding ontvangt

en vaak is dat dan niet meer dan dat een gezin
of een jongere is ondergebracht bij een hulpverleningsinstantie, maar soms krijg je ook
alleen te horen dat ‘het dossier gesloten is’.
Daar kunnen we dan als politie weinig mee.
De pilot MULTIsignaal is gestart om makkelijker
toegang tot andere betrokkenen te krijgen en
te kunnen samenwerken.”
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Waar begin je?

“We begonnen de pilot met een verkenning. Hoe
werken we nu? We deden dat aan de hand van
verschillende casussen. Als politie werken we
al langere tijd met maar één systeem: BVH. We
doen dit om geen informatie achter te laten in
andere systemen. En dat maakte het dus onmogelijk
om daarnaast met een ander systeem te gaan werken
– met als doel gegevens uitwisselen. Maar wat
registreer je nu eigenlijk in MULTIsignaal? Niet meer
dan een burgerservicenummer, en daarmee geef je
je betrokkenheid aan en de wens tot samenwerken.
We kwamen dus tot de conclusie dat uitwisseling
van gegevens in een ander systeem wel degelijk
op een veilige manier mogelijk was. Onze samenwerking met MULTIsignaal is vorig jaar begonnen
en was vanaf het eerste begin prettig. We werden
overal erg goed bij geholpen. Bij de installatie van
de juiste programma’s bijvoorbeeld. Het mooie van
MULTIsignaal is dat ook Veilig Thuis, de Blijf Groep,
de Ouder- en Kind Team, de Jeugdteams en uiteenlopende specialisten op gebied van huiselijk geweld
zijn aangesloten. Dat is voor ons van grote meerwaarde. We weten elkaar nu veel sneller en beter
te vinden.”

Veilig Thuis of MULTIsignaal?

“Die keuze hadden we ineens met de komst van
het systeem. Meldingen bij Veilig Thuis zijn intussen nauw verweven met de werkwijze van
de politie. De keuze voor een signaal in MULTIsignaal – een minder zwaar middel – was nieuw
voor ons. Aan onze pilot het afgelopen jaar deden
wijkagenten uit Uithoorn en uit Amsterdam Noord
mee – en jeugdagenten uit Amstelveen en Amsterdam
Zuid. We hebben ze recent allemaal gesproken over
hun ervaringen. Allemaal installeerden ze de app
op hun telefoon. Wat we nu zien, is dat het nieuwe
hulpmiddel nog lang niet bij iedereen in de dagelijkse
routine zit. Een paar keer per maand worden er meldingen uitgewisseld via MULTIsignaal. Maar Veilig
Thuis meldingen in Amsterdam Zuid worden soms
nog wel twee tot drie keer per dag gedaan. We zijn
nu aan het onderzoeken wat dit precies betekent.”

Heel laagdrempelig

De app is echt heel simpel in gebruik. Heel makkelijk
te bedienen. De gemiddelde wijkagent is niet zo
van de technische snufjes. De passie ligt vooral op
straat. Maar iedereen blijkt er in de praktijk zonder
problemen mee te kunnen werken. Ook de variant
op de website werkt goed. En met het systeem kun
je uitgebreide overzichten en goede voortgangsrapportages genereren.” Het geeft ons een schat
aan informatie. In het systeem is gemakkelijk te
vinden welke professionals bij een gezin of jongere
betrokken zijn. Doordat we de precieze gegevens
hebben van de professional kunnen we deze
makkelijk benaderen. Dat is grote winst.”

Lichte zorg – grijs gebied

“MULTIsignaal werkt goed, maar het blijft wel
mensenwerk. Het is belangrijk om kritisch te blijven
kijken naar je eigen werkprocessen. Blijf je dingen
doen zoals je ze altijd deed? Of kan een andere
manier van werken meerwaarde bieden? Veel wijkagenten hebben bijvoorbeeld niet op hun netvlies
dat MULTIsignaal ook gebruikt kan worden bij
lichtere vormen van zorg. Dat is nog grijs gebied in
ons werk. Ervaren agenten hebben vaak een bepaald
onderbuikgevoel bij situaties op straat. Klopt het als
je een jong kind heel laat nog in een speeltuintje ziet
rondhangen? Ook dan kun je een signaal zetten in
het samenwerkingssysteem.”

Evaluatie

“We hebben het afgelopen jaar met ongeveer 50
professionals op vier verschillende plekken met
MULTIsignaal gewerkt. Dat zou dus een goed beeld
moeten geven van alle kansen en mogelijkheden.
Onze cijfers laten een daling zien van meldingen
bij Veilig Thuis. Er is dus iets aan het veranderen.
Maar we vinden het nog te vroeg om conclusies te
trekken. We zullen het systeem nog meer in onze
reguliere werkprocessen moeten gaan inbedden.
Pas op iets langere termijn kunnen we echt iets
zeggen over de meerwaarde van MULTIsignaal voor
ons politiewerk. Maar de ervaringen tot nu toe zijn
positief.”

