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Sven Verwaaij, Manuela Dieke, Wesley 
Mulder en Pepijn Vaandrager; zo heten 
de medewerkers die sinds juli dit jaar 
vier dagen per week, zes uur per dag  
camerabeelden uitkijken op de  
Kabelweg. Mensen, collega’s, zoals 
ieder ander, maar met een bijzondere 
vaardigheid. Doordat zij ASS hebben 
(autisme spectrum stoornis) zijn zij in 
staat niet alleen heel lang, maar ook heel 
goed naar beelden kijken. ‘We hebben 
daardoor al belangrijke bevindingen van 
ze doorgekregen’, zegt Rianne Janse van 
TGO G. ‘Ze zijn echt top!’

Berg Een sprong terug in de tijd. Recher-
cheur John zit tot over zijn oren in een 
onderzoek en heeft geen idee hoe hij en 
zijn collega’s zich door de enorme berg 
camerabeelden moeten worstelen. Hij 
hoort van een initiatief in de eenheid 
Den Haag om mensen met autisme in te 
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‘Autisme is 
geen 
handicap 
maar een 
competentie.’

zetten om camerabeelden te bestuderen 
en vraagt de collega’s in Den Haag of die 
niet de Amsterdamse klus kunnen  
klaren. Dat gebeurt en de ervaringen 
zijn zó positief dat het de leiding van 
Generieke Opsporing een goed idee lijkt 
om een eigen ploegje camerabeeld- 
specialisten te hebben. Van het een 
komt het ander en zo stappen Sven, 
Manuela, Wesley en Pepijn via Autitalent 
de organisatie binnen. ‘Ze zijn razend 
enthousiast en vinden het geweldig om 
voor de politie te werken’, zegt begelei-
der Bob Wijers. 

Gave We spreken de vier als ze een paar 
maanden bezig zijn en hun enthousias-
me is nog net zo groot als toen ze be-
gonnen. Dat komt ongetwijfeld ook door 
de manier waarop ze bij de politie zijn 
ontvangen. Manuela: ‘Ik vroeg me van te 
voren af hoe er op ons gereageerd zou 

worden, maar we werden meteen als  
gelijken behandeld. Iedereen hier gaat 
er goed mee om. Ze zien dat we een 
gave hebben.’ Sven: ‘Autisme is geen 
beperking, wat mensen vaak denken.’

Eureka Vele duizenden uren camera-
beelden hebben ze ondertussen  
bestudeerd. Hebben ze een zaak  
opgelost dankzij hun scherpe blik? ‘Dat 
‘eureka-moment’ is er nog niet geweest, 
maar hun inspanningen hebben al veel 
waardevols opgeleverd’, aldus coördi- 
nator Annelies te Peele. ‘Iets niet zien 

Mensen met autisme (ASS) hebben een scherpe blik. Zó scherp dat ze als  
camerabeeldspecialist van grote waarde kunnen zijn bij recherche- 
onderzoeken. ‘Autisme is voor dit specialistische werk geen beperking,  
maar juist een competentie.’
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Meerwaarde Het viertal is tot eind 2019 in onze eenheid aan het werk. Ze zijn gedetacheerd vanuit Autitalent, een bureau 
dat mensen met autisme aan het werk helpt. Het externe bureau Radar Advies gaat in die periode kijken wat hun meer-
waarde is en wat het de eenheid oplevert. Mogelijk wordt hun verblijf verlengd.

kan ook belangrijke informatie zijn’, 
voegt Sven toe. ‘We krijgen regelmatig  
de vraag of een bepaald persoon op  
camerabeelden te zien is. Wij kunnen 
met zekerheid zeggen of dat wel of niet 
zo is.’

Onbekendheid Autisme is voor veel 
mensen nog een onbekend - en ongrijp-
baar - fenomeen. Het vergt bijvoorbeeld 
soms wennen aan elkaar. Wat voor de 
een werkt en duidelijk is, is dat voor de 
ander niet. Bob: ‘Ik had in het begin  
nogal de neiging om snel te zeggen  
“jongens, hier hebben jullie een klus, 
maak er wat van”. Dat werkt dus niet.’ 
Annelies: ‘Een onderzoeksvraag zo dui-
delijk en specifiek mogelijk formuleren, 
is heel belangrijk voor hen.’
Onbekendheid leidt ook nog wel  
eens tot typeringen als ‘die autist’, maar 
daar wil Bob niets van weten. Collega’s 
die dat zeggen, wijst hij terecht, ook al  
bedoelen ze het niet kwaad. ‘Het zijn  
camerabeeldspecialisten. Autisme is 
voor dit specialistische werk geen  
beperking, maar juist een competentie.’

Controle Controle houden over een  
situatie is voor mensen met ASS 
belangrijk. De mate waarin verschilt 

van persoon tot persoon. Tijdens het 
gesprek leveren Pepijn en Wesley 
onbewust meteen het bewijs. Als Pepijn 
het beeldscherm van Wesley iets naar 
beneden schuift zodat er beter oogcon-
tact ontstaat, geeft Wesley aan, dat hij 
dat niet plezierig vindt. Een oplossing 
is zo gevonden. Pepijn: ‘Het was voor 
ons ook wel even spannend, hoe het 
zou zijn om met drie andere autisten 
in een ruimte te werken, maar het gaat 
hartstikke goed. We hebben elkaar echt 
leren kennen.’

Beter Het viertal is zeer te spreken  
over de begeleiding door recherche- 
kundigen Annelies en Bob. ‘Ze komen 
vaak langs om te vragen hoe het gaat. En 
of we vinden dat dingen beter kunnen’, 

aldus Sven. Verbeteringen zijn altijd 
mogelijk, concluderen zowel de  
camerabeeldspecialisten als Bob en 
Annelies. ‘Wat de vier zien op de bewa-
kingsbeelden wordt nu in Excel en  
Powerpoint verwerkt en dat is anno 2018 
zwaar verouderd’, aldus Bob. Op dit 
moment wordt door Team Rendement 
Operationele Informatie gewerkt aan de 
ontwikkeling van een softwareprogram-
ma, waardoor registratie eenvoudiger en 
tegelijkertijd professioneler wordt. 

Prikkels Urenlang turen naar camera-
beelden is enorm inspannend, vertelt 
Wesley. ‘Ik ben ’s avonds ontzettend moe 
van alle indrukken en prikkels.’ Manuela 
heeft hetzelfde: ‘In het begin had ik vaak 
hoofdpijn en als ik thuis kwam, was ik 
helemaal gesloopt.’ Desondanks zijn ze 
happy in hun werk. Sven: ‘Op vrijdag 
hoop ik altijd dat het snel weer maandag 
is.’ Pepijn: ‘We doen iets wat we goed 
kunnen en écht leuk vinden en er is geen 
werkdruk. We krijgen de vrijheid om het 
werk naar eigen inzicht in te richten.  
Het is intensief werk en als ik tussendoor 
even een luchtje wil scheppen, dan is  
er niemand die daar raar van opkijkt.’  
Manuela: ‘Ik kan hier helemaal  
mezelf zijn.’ 

‘We doen  
iets wat  
we écht  
leuk vinden.’



Bob:

‘HET ZIJN CAMERA-
BEELDSPECIALISTEN.’

Wesley:

‘MOE VAN ALLE  
INDRUKKEN EN PRIKKELS.’

Manuela:

‘KAN HELEMAAL 
ME ZELF ZIJN.’

Sven:

‘HOOP OP 
VRIJDAG DAT 
HET SNEL  
MAANDAG IS.’

Annelies:

‘IETS NIET  
ZIEN KAN OOK  
BELANGRIJK ZIJN.’

Pepijn:

‘WE DOEN  
IETS WAT WE  
ECHT KUNNEN.’
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