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Interessante bijeenkomsten voor in de agenda! VOORUITBLIKKEN -- COLLEGE

VOORUITBLIKKEN 

TEKST  |  PARTNERS IN TEKST        FOTOGRAFIE  |  GEMEENTE OLDENZAAL, CAROLIEN ABBINK, URENCO

IKT staat onder meer voor contacten met bedrijven, 

onderwijs én overheid. Dat laatste merkt u bijvoorbeeld 

in het begin van elk jaar. Dan hebben we de eer om 

verschillende burgervaders bij bijeenkomsten van 

IKT-kringen te mogen ontvangen. Op 1 februari bracht 

burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo ons daarom een 

bezoek. In maart staat Sander Schelberg van Hengelo op 

de agenda. En in mei tekent de kersverse voorman van 

Oldenzaal, Patrick Welman, voor zijn aanwezigheid. 

Begin dit jaar stond hij nog op een landelijk congres over 

kernenergie. En in maart neemt hij ú graag mee in het klimaatdebat. 

Over wie dit gaat? Ad Louter. Zo’n 2 jaar is hij nu algemeen 

directeur bij Urenco. Tijdens een ontbijtsessie kijkt hij met u hoe 

groot de energiebehoefte nu eigenlijk is. En wat op dit gebied het 

laaghangende fruit is. Wat betekent het verder als we van het gas 

afgaan? Enneh… 200 miljard euro is wel heel veel. 

Band met 
burgervaders

Versla de 
professional

Gas d’r op met 
dat gas d’r af…?

‘Beat-the-pro’, – dát is het nieuwste onderdeel tijdens de finale 

van het jaarlijkse golftoernooi van IKT. Een golftoernooi waar vijf 

sessies lang vanaf 15.30 uur zakendoen naar de achtergrond 

verdwijnt. Want op de green draait het alleen nog om de club, 

de tee, de bal én het contact. Als érgens goede contacten 

ontstaan, dan is het wel tijdens deze sport. Dat bewijst de traditie 

van ons golftoernooi. Haal dus binnenkort de sportieve én 

vriendschappelijke banden (weer) aan en doe mee. 

We zoeken nog meer samenwerking 
met technologiebedrijven in Twente!
Jaap Knotter is als lector Advanced Forensic Technology verbonden aan Saxion University of 
Applied Sciences. Hij was één van de sprekers tijdens het laatste IKT College op 27 november 
jongstleden. met als thema 'Ondermijnende Criminaliteit'. Zijn bijdrage was dusdanig boeiend 
dat de IKT-redactie besloot om hier een aanvullend artikel in Twentevisie aan te wijden. 
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Cold Cases

Het lectoraat Advanced Forensic Technology 

richt zich op de ontwikkeling van nieuwe 

technologieën die de opsporing kunnen 

verbeteren. Zoals bij coldcases oftewel 

onopgeloste moordzaken. Net als 

slachtoffers en nabestaanden, kan ook de 

politie het niet verteren dat dit soort zaken 

onopgelost blijven. Een nieuwe technische 

innovatie kan voor een doorbraak zorgen. 

Sinds een aantal jaar heeft Saxion niet 

alleen een specifieke opleiding ‘forensische 

opsporing’, maar is er ook een lectoraat met 

een bijbehorende kenniskring in het leven 

geroepen. Naast Amsterdam (HvA), heeft 

Oost-Nederland deze unieke opleiding en 

dito expertise in haar regio. Jaap Knotter: 

"Ik ben ervan overtuigd dat het lectoraat 

voor banen kan zorgen. We richten ons 

bewust op de ontwikkeling van innovatieve 

techniek, waarbij we complementair zijn 

ten opzichte van de bestaande instituten en 

kenniscentra.” 

Complementair

In opsporing heb je te maken met zowel 

technische als tactische vaardigheden, 

waarbij kennis uit de sociale en de 

natuurwetenschappelijke disciplines moet 

worden gebruikt. Het is belangrijk om deze 

disciplines te laten samensmelten tot een 

hecht team. En met nieuwe technologieën 

kan de opsporing sterk verbeterd worden. 

Jaap Knotter: “Probleem is echter dat de 

laatste jaren best veel nieuwe producten 

zijn ontwikkeld, maar nagenoeg 

allemaal stranden ze in schoonheid 

omdat de eindgebruikers (recherche, 

verzekeringsmaatschappijen, etc.) niet 

worden betrokken. Terwijl dat juist degenen 

zijn die tijdens het onderzoek met de poten 

in de modder staan."

Partners 

Jaap Knotter ziet zichzelf als de ‘linking pin’ 

tussen de publieke en de private sector. 

Jaap: "We zoeken nadrukkelijk partners/ 

bedrijven waarmee we samen nieuwe 

producten kunnen ontwikkelen, kunnen 

testen conform de operationele praktijk. Zo 

zijn we samen met een bedrijf bezig om 

het tijdstip van overlijden nauwkeuriger vast 

te stellen of om sporen te kunnen dateren. 

Beide vraagstukken zijn cruciaal binnen de 

opsporing. Als dat gaat lukken, hebben we 

een enorme stap gezet. Maar ook de inzet 

van drones wordt steeds interessanter. 

Bijvoorbeeld om stoffen van druglabs te 

kunnen detecteren in de lucht. Of menselijke 

resten onder de grond te kunnen ‘zien’ 

zonder schade toe te brengen aan het 

plaats delict. Ik ben ervan overtuigd dat we 

samen met het Twentse bedrijfsleven een 

belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een 

veilige samenleving!” 

‘Samen met het Twentse bedrijfsleven kunnen we een 
belangrijke bijdrage leveren aan een veilige samenleving!’ 


