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hebben wij de Burgernettechnologie op zo’n manier ontwikkeld dat niet
alleen de politie, maar ook andere nooddiensten Burgernet kunnen
gebruiken.
Wij hebben ervoor gezorgd dat deelnemers via diverse kanalen kunnen
worden ingeschakeld. Liep voorheen de communicatie tussen burgers en
meldkamer alleen maar via een vaste telefoonlijn, nu profiteren alle partijen
van multimedia. Multimedia versnelt hun interactie. Het systeem draait in
alle meldkamers en is gemakkelijk in gebruik. Door moderne ontwikkeltalen
en methoden is Burgernet succesvol tot stand gekomen. Werken in een
opsporingsomgeving vereist de nodige waarborgen op het gebied van
beveiliging. In ons antwoord voldoet Burgernet dan ook aan die strenge
beveiligingseisen. Niet alleen aan de veiligheidseisen van de politie, ook de
gegevens van de deelnemers zijn goed beveiligd.
Het systeem wordt door ons beheerd en is technisch ondergebracht in het
beveiligde rekencentrum van de Nationale Politie. Op proactieve wijze
plegen we onderhoud en voeren we nieuwe functionaliteiten in. Naast de
technische realisatie en het beheer van dit systeem, zijn wij nauw betrokken
bij de verdere ontwikkeling van burgerparticipatie en Burgernet. Zo hebben
we zitting in de strategische stuurgroep om samen met politie, gemeenten
en het Ministerie sturing te geven aan burgerparticipatie. Deze deelname
aan de stuurgroep onderstreept het partnership tussen ons en Politie
Nederland.
WAAROM CGI?
Samen kunnen we nieuwe wegen creëren om onze toekomst zeker te
stellen. We kunnen grote dingen realiseren. Uitdagingen voor de overheid
vormen de basis van onze oplossingen. Al meer dan veertig jaar profiteren
wereldwijd vooraanstaande organisaties en overheden van onze expertise
in veiligheid. Tenslotte is veiligheid belangrijk voor ons allemaal, nu en in de
toekomst. We zijn trots dat we organisaties op nieuwe manieren helpen
werken en laten groeien.
Ervaar ons leiderschap op het gebied van veiligheid.

EEN SUCCESSVERHAAL
EEN SUCCESVERHAAL
Van de circa 1000 Burgernetacties die
maandelijks in gang worden gezet,
leidt gemiddeld tien procent
rechtstreeks tot aanhouding van de
verdachte, of tot het oplossen van een
vermissing. Daarbij komt nog dat circa
veertig procent van de
Burgernetacties een meer indirecte,
maar zeker ook waardevolle bijdrage
levert aan het opsporingsproces.
Daarmee laat Burgernet een
belangrijke bijdrage zien aan de
vergroting van de heterdaadkracht.
Burgenet is ingevoerd in bijna alle
gemeenten en circa 1,5 miljoen
burgers zijn actief bij Burgernet
betrokken.
Het Burgernetsysteem wordt niet
alleen gebruikt voor opsporing maar
ook om burgers attent te maken op
veiligheidssituaties en hen hierover te
informeren. Burgernet is op vele
fronten een goede samenwerking
tussen burgers, gemeenten en politie
voor de veiligheid in de wijk.
Een paar voorbeelden van
succesvolle Burgernetacties:
 Koperdief gearresteerd na
omschrijving van de verdachte via
Burgernet
 Overvallers van een wijnwinkel in
Delft snel gevonden en
gearresteerd dankzij
Burgernetdeelnemers
 Drie jaar oude fietser binnen vijf
minuten gevonden via
Burgernetactie.
 Geavanceerde Burgernetinvoering
in Veendam om reeks
brandstichtingen op te lossen.

Voor meer informatie:
info.nl@cgi.com of bezoek www.cginederland.nl.
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