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De Praktijk

Een zeer belangrijke taak in de strafrechtketen is het
forensische onderzoek, meestal in opdracht van het
Openbaar Ministerie (OM) en de politie. Het NFI
verzamelt en analyseert met behulp van technisch en
(natuur)wetenschappelijk onderzoek bewijsmateriaal bij
misdrijven, zoals DNA, bloedsporen, kledingvezels en
kogelhulzen, maar ook verdovende middelen en mobiele
telefoons. Het NFI heeft verschillende
deskundigheidsgebieden, zoals bijvoorbeeld Wapens en
Munitie, Explosieven, Serologie/DNA, Haren en Textiel,
Verdovende Middelen, (zware)Verkeersongevallen,
Toxicologie en ook Computeronderzoek. De
waarheidsvinding staat centraal bij de ongeveer 80.000
Forensische onderzoeken per jaar.

Innovatie
Ook in het forensisch onderzoek staan de ontwikkelingen
niet stil. Doorlopend worden nieuwe en meer
geavanceerde technieken en manieren bedacht en
gevonden om zo de misdaad voor te blijven, en ook oude
misdaden alsnog op te lossen. Zo heeft het NFI de
afgelopen jaren steeds meer ColdCases zoals de
'Schiedammer Parkmoord’ of 'Vaatstra' op kunnen lossen

dankzij nieuwe technieken. De afgelopen 25 jaar zijn zo’n
1000 moord en doodslag zaken nooit opgelost. Deze
staan – samen met ongeveer 500 andere zeer ernstige,
onopgeloste misdrijven – te boek als cold cases. Door
gebruik te maken van bij voorbeeld DNA
verwantschapsonderzoek dat enkele decennia terug nog
niet bestond, kon opnieuw worden gerechercheerd en de
dader achterhaald. De Nationale DNAdatabank speelt
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Wat doet een Business/Informatie Analist bij het Nederlands
Forensisch Instituut (NFI), vroeg mij laatst iemand op een borrel.
Tja, naast al dat spannende en interessante van forensisch
onderzoek verbleekt ICT al snel. Immers bijna iedereen heeft wel
afleveringen van CSI Investigation gezien  en dat is echt COOL.
Tijd om te kijken hoe de rol van Business en Informatie Analyse
bijdraagt aan het opsporen en identificeren van de dader.
door Peter Kalmijn

Met BPMN en UML
forensisch onderzoek
ondersteunen

https://www.youtube.com/watch?v=EqFwqedUZHE
https://www.rtl.nl/gemist/crime-scene-investigation/
http://politiek.tpo.nl/2016/06/09/gedreven-waarheidsvinders-interview-dick-gosewehr-en-harrie-timmerman/
http://www.destemming.eenvandaag.nl/justitie/40352/cold_case_teams_bewaar_politiegegevens_zeventig_jaar
http://www.volkskrant.nl/archief/dna-onderzoek-vaatstra-zet-trend~a3318559/
https://www.atnfi.nl/artikelen/nieuws/2016/08/24/eliminatiedatabank-voor-toeleveranciers-dna-onderzoek
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hier een belangrijke rol in. En de databanken van twintig
Europese landen zijn ook nog eens aan elkaar
gekoppeld, waardoor de kans op een match verder
groeit. November 2016 is de 10.000e internationale
DNAmatch gerapporteerd.

Bewijsvoering
Tijdens de rechtszaak is het uiterst belangrijk dat het
gehele onderzoek en ook de bewijsvoering navolgbaar
en bewijsbaar sluitend is. Dat gebeurt door zeer goede
verslaglegging van het gevolgde onderzoek en de
resultaten en de interpretatie en uitleg van de resultaten.
Aan het einde van ieder onderzoek worden een
deskundigen oordeel en een rapport opgesteld. Dat
rapport met al wat is gevonden en wat dat betekent
wordt naar de opdrachtgever (bijvoorbeeld het OM)
gestuurd en gebruikt bij de verdere rechtsgang.

Dat dit alles niet zonder ICT realiseerbaar is wordt al snel
duidelijk. Temeer omdat het NFI ook een kanteling
doormaakt van een productgerichte naar een veel meer
procesgerichte organisatie. Dit raakt bestaande
processen en ingesleten werkwijzen, en vereist ook een
andere sturing. Mijn bescheiden bijdrage richt zich vooral
op het ontwerpen van de IT ondersteuning van de
onderzoeken voor de soms sterk verschillende
deskundigheidsgebieden. En op de daarbij gebruikte
instrumenten en robots en de rapportage.

Business modelleren
Mijn belangrijkste ‘tools’ zijn vooral mijn elicitatieskills die
ik inzet bij het analyseren van de bedrijfsprocessen en
het ontwerpen van de benodigde softwareondersteuning.
Mijn softskills vind ik daarvoor onontbeerlijk en daarom
ontwikkel ik die steeds verder. Gelukkig ben ik van
nature een netwerker, en ook erg nieuwsgierig en
belangstellend, wat het betrekken en aanhaken van de
materie experts enorm vergemakkelijkt. Wie praat er niet
graag over zijn vak, zijn passie? Ik ben graag een
geïnteresseerd oor. Ik vraag wel gericht, maar soepel
door en focus mij op een gegeven moment op het
gedeelte waarvoor de ICT ondersteuning gewenst is. Zo
krijg ik het bedrijfsproces in kaart, en ook de verandering,
die nodig is om het volgende stuk forensische innovatie
te ondersteunen. Dat nieuwe bedrijfsproces modelleer ik
met de Business Process Modelling Notation (BPMN),
een formele visualisatie, die met weinig uitleg
gemakkelijk door de materie deskundigen en ook het
management wordt begrepen.

Per BPMN activiteit beschrijf ik het doel van de activiteit,
wie die activiteit uitvoert, de input en de output, en ook
de handelingen en bedrijfsobject mutaties of transities,
die binnen de activiteit plaats vinden. Dat geeft in de NFI
context voldoende helderheid en basis voor validatie. De
bedrijfsobjecten maken deel uit van het centraal
beheerde NFI Canonieke DataModel (CDM). Dit CDM is
in lijn met het strafrechtketen CDM van het ministerie
Veiligheid en Justitie. Nieuwe definities van
bedrijfsobjecten en begrippen beschrijf ik bij voorkeur
met een plaatje of foto's er bij. Dat spreekt omdat je er
een concreet en tastbaar beeld bij krijgt: het is vaak een
object, dat je in de dagelijkse laboratoriumpraktijk
daadwerkelijk in handen hebt. Dat is in de afgelopen
projecten goed bevallen omdat het meteen een tastbaar
en concreet beeld oplevert van waarvoor een begrip

Nederlands Forensisch Instituut

Het NFI maakt een kanteling door
van een productgerichte naar een

procesgerichte organisatie.

https://www.security.nl/posting/465636/Bijna+225_000+personen+in+Nederlandse+dna-database+NFI
http://www.blikopnieuws.nl/nieuws/246784/10000e-internationale-dna-match-gerapporteerd.html
http://www.blikopnieuws.nl/nieuws/246784/10000e-internationale-dna-match-gerapporteerd.html
https://overheid.vlaanderen.be/sites/bz.vlaanderen.be/files/documenten/organisatieontwikkeling/procesmanagement/BPMN_core_2.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-veiligheid-en-justitie/inhoud/diensten-en-instellingen
http://www.bpmn.org/
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precies staat. Deze aanpak wordt erg gewaardeerd door
de business en andere betrokkenen.

Vinger
De validatie van het BPMN procesmodel doe ik 'met de
vinger op de landkaart'. Dat lijkt luchtig, maar heeft een
bewust gezocht effect. Het spreekt de tastzin aan
(concreet) en door visueel de vinger op een BPMN
activiteit te leggen wordt het gemakkelijker om alleen
over die activiteit te praten. En ook gemakkelijker om het

gesprek zo nodig bij te sturen door op een heel
natuurlijke manier focus aan te brengen. Je hoort mij
soms vragen 'hoort dit bij deze activiteit, of misschien al
bij de volgende?'.

Na validatie met de afdeling en de formele vaststelling is
dit mijn basis om de ICT ondersteuning te modelleren. Zo
heb ik dat ook bij het project 'Directe PCR' aangepakt.
Voor mij is het belangrijk om de juiste context en ook een
breed gedragen beeld te hebben, voordat ik naar de ICT
ondersteuning ga kijken. Bij 'gewoon maar ergens
beginnen;' voel ik mij erg ongemakkelijk. Een gevalideerd
gemeenschappelijk beeld en heldere communicatie is
voor mij essentieel voor een goed resultaat.

Een goede zet was om bij alle modelleringsactiviteiten in
overleg met de ITarchitecten meteen sterk op het
businessvocabulaire in te zetten. De SBVR is het
normenkader, dat je hier bij helpt. Doordat ik hier een
belangrijk punt van heb gemaakt verminder ik daarmee
in de toekomst de kans op misverstanden en ruis in de
communicatie en de ontwerpen. Immers als je iets altijd
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Door de nieuwe DNA technologie heeft het

gerechtelijk (forensisch) onderzoek van

geweldsmisdrijven de afgelopen tien jaar een

spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt. Met

behulp van de DNA vermeerderingstechniek

(PCR) is het mogelijk geworden van miniem
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https://www.youtube.com/watch?v=vB7PAK7mwS0
https://vimeo.com/15378582
https://vimeo.com/15378582
http://www.omg.org/spec/SBVR/1.3/
http://www.omg.org/spec/SBVR/
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met één en het zelfde begrip aanduidt, dan bevordert dit
de kwaliteit en helpt dit aan alle kanten. Bijvoorbeeld ook
bij het definiëren van Business Rules en
taakomschrijvingen. Nadat ik de begrippen heb
afgestemd met en laten goedkeuren door de
verantwoordelijke van het bedrijfsonderdeel worden de
begrippen definitief toegevoegd aan het NFI
gegevenswoordenboek en het NFI Canonieke
Datamodel. Deze aanpak wordt door de klant (business
en IT) erg gewaardeerd.

De ICT ondersteuning modelleren
Voor het ontwerp van de ICT implementatie gebruik ik
UML. UML Use Case Modellen zijn bij NFI de standaard
hiervoor. Bij het modelleren relateer ik een of meerdere
Use Cases aan elk van de 'laagste' niveau BPMN

activiteiten. Dat bevordert de consistentie en het begrip.
De Use Case gaat over de ICT ondersteuning, niet over
de andere handelingen, die binnen de BPMN activiteiten
uitgevoerd worden. Het Use Case model wordt gebruikt
voor de softwareondersteuning en voor de communicatie
met de automaten en de robots in de verschillende NFI
laboratoria. Hierbij komt mijn jarenlange
modelleringservaring en ervaring als ‘4GL
bouwer/ontwerper’ in industriële omgevingen goed van
pas. Die ondersteuning modelleer ik als dat nodig blijkt in
meer detail met Klassediagrammen en Statustransitie
diagrammen. Soms detailleer ik de gewenste afloop in
nog meer detail met Activiteitendiagrammen en
Volgordediagrammen. Bij voorbeeld voor de
communicatie met de DNAAnalyse robots, die worden
ingezet binnen het DirectePCR proces. Daarmee
kunnen in één keer meer dan 90 DNA analyses tegelijk
uitgevoerd kunnen worden.

Aan de muur naast mijn werkplek hangt een groot class
diagram van het belangrijkste gedeelte van de
persistente interne database structuur van de NFI
kernapplicatie. Dit helpt mij enorm om de structuur en de
basispatronen van werken binnen het NFI te zien en te
begrijpen. Voor de functionele UML ontwerpen val ik hier
graag op terug. Je ziet mij vaak voor deze muur vullende
print staan en met de ontwikkelaars 'met de vinger op
deze landkaart' van gedachten wisselen over de beste
implementatie van bepaalde functionaliteiten. Ook hier
werkt voor mij dat ik over dingen visueel kan
communiceren. Als beelddenker is dat voor mij erg
belangrijk.

Nederlands Forensisch Instituut

"Het Canonieke Datamodel is de basis van

interoperabiliteit binnen het NFI en dient als

uitgangspunt voor de definitie van de XML

berichten die via de ESB (Enterprise Service

Bus) worden uitgewisseld. Beide componenten

zijn onmisbaar voor het succesvol

implementeren van de Service Gerichte

Architectuur (SOA) van de

Informatievoorziening van het NFI." zegt Henk

Plugge, de Enterprise Architect van het NFI.

http://www.businessrulesgroup.org/brmanifesto/BRManifestNederlands.pdf
http://www.sparxsystems.com/resources/uml2_tutorial/uml2_usecasediagram.html
http://www.uml.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Fourth-generation_programming_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Fourth-generation_programming_language
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Procesinnovatie
Een ander bijzonder project waar ik aan werk is
NFiDENT, een onderdeel van het innovatieprogramma
Remote Forensics. Doel hiervan is om
onderzoekstechnieken die nu nog plaatsvinden in het
laboratorium uiteindelijk naar de plaatsen delict te
brengen. De technologische ontwikkelingen laten dat
inmiddels toe. Het ‘oude’ proces voor een drugsanalyse
duurde soms 22 dagen. Veel tijd gaat verloren aan
transport: de drugsmonsters moeten verpakt en
getransporteerd worden. Met NFiDENT doen de
forensisch politiemedewerkers de testen zelf. De
gegevens worden naar het NFI gestuurd waar een
deskundige de resultaten, vaak de zelfde dag nog,
analyseert en beoordeelt en het deskundigenrapport
opstelt. Deze veranderende werkwijze heeft implicaties
voor zowel de bedrijfsprocessen als ook de bestaande IT
ondersteuning. Ook hier blijkt de aanpak om allereerst de
bedrijfsprocessen met BPMN te verhelderen en te
beschrijven, en pas na brede consensus de IT
ondersteuning met een UML Use Case model uit te
modelleren goed te werken.

Tooling
Helemaal super is het dat ik het tool Enterprise Architect
SPARX tot mijn beschikking heb. Dit tool beschikt over
een repository, waarmee je verbindingen kunt leggen
tussen dingen en schema’s, Use Cases en dergelijke. Ik

hoef mij nu even niet te behelpen met Word, Excel en
Visio. Je kunt bijvoorbeeld iets centraal aanpassen wat
dan meteen wordt doorgevoerd in alle Use Cases waar
dat specifieke element in voorkomt. Vanuit mijn ervaring
met Enterprise Architect een andere vergelijkbare tools
zoals ARIS, IBM Rational Rose weet ik dat het niet om
het tool gaat, maar 99% om de (visuele) modellering
skills gaat. En dan niet om volledig methodisch juist te
moeten modelleren, maar helemaal te gaan voor het
gedragen begrip. En nooit uit het oog te verliezen dat al
deze mooie modellen slechts een enkel en praktisch doel
dienen: de onderlinge communicatie, afstemming en
eenduidig gemeenschappelijk begrip te ondersteunen.
En dat langdurig te borgen.

Repository
Vanuit de centrale repository van Enterprise Architect
genereer ik mijn ontwerpdocumentatie in Word formaat.
Door handig gebruik te maken van de mogelijkheden en
rapportageinstellingen kan ik het ontwerp bijna helemaal
automatisch samenstellen en als Word document
verspreiden. Review commentaar krijg ik terug met
Wordannotaties in het ontwerpdocument. Dat verwerk ik
weer in het centrale model, de repository.

Motiverend
Een goede Business Informatie Analist is geïnteresseerd
in het bedrijf waar hij/zij is ingezet. Het helpt mij dat ik
van nature een netwerker ben. Ik stap gemakkelijk op
mensen af en zoek de persoonlijke relatie. En ik sta
enorm open voor nieuwe ervaringen en inzichten.
Persoonlijk vind ik het enorm motiverend om bij te mogen
dragen aan de rechtsorde in een wereldwijd
vooraanstaand en innovatief forensisch instituut: Het
Nederlands Forensisch Instituut, het NFI, een belangrijk
onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De Praktijk

Peter K.J. Kalmijn  IT Consultant bij Atos Europe,

visueelruimtelijke denker, is gespecialiseerd in business

information analysis, samen met verificatie, validatie en

testen. Hij heeft een bijzondere interesse in automated

decisioning, decision analysis en business rules. Hij

combineert dit met zijn verregaande kennis en ervaring

met analyse en testen. Peter publiceerde papers en

artikelen, spreekt bij gelegenheid op evenementen en

seminars, en geeft trainingen. Hij besteedt zijn energie aan

de ontwikkeling van de centrale Nederlandse eoverheid

en de ondersteuning van de business information analysis

(BIA) competence binnen Atos Nederland.

Een goede Business Informatie
Analist is geïnteresseerd in het

bedrijf waar hij/zij is ingezet.

https://www.forensischinstituut.nl/Kennis-en-innovatie/innovatie/Remote Forensics.aspx
https://www.forensischinstituut.nl/pers_en_publicaties/Nieuws/nieuwsarchief/2016/NFI-politie-en-OM-verkennen-mogelijkheden-mobiele-analyse-apparatuur.aspx
http://www.nu.nl/binnenland/4333842/nfi-wil-agent-zelf-dna-onderzoek-laten-doen.html
http://www.sparxsystems.eu/start/home/
http://www.sparxsystems.com.au/enterprise_architect_user_guide/13.0/model_repository/configuration_management.html
https://nl.linkedin.com/in/pkalmijn
http://nl.atos.net/nl-nl/home.html
https://www.scribd.com/user/16695418/Peter-K-J-Kalmijn
http://www.softwareag.com/corporate/products/aris_alfabet/bpa/overview/default.asp
http://www-03.ibm.com/software/products/nl/rosemod
http://practicalanalyst.com/visual-modeling-a-critical-skill-for-business-analysts/
http://practicalanalyst.com/visual-modeling-a-critical-skill-for-business-analysts/
https://www.linkedin.com/company/nederlands-forensisch-instituut
https://www.linkedin.com/company/nederlands-forensisch-instituut



