Speciale diensten

In opdracht van politie, justitie,
belastingdienst en andere
opsporings- en overheidsdiensten

speciale diensten

Voor o.a. politie, justitie, belastingdienst en andere opsporings-

speciale
Diensten
Deskundig, betrouwbaar,
snel en op afroep
beschikbaar

en overheidsdiensten voeren wij al vele jaren uiteenlopende
logistieke en ondersteunende taken uit. denk aan het assisteren
bij de ontmanteling van hennepplantages of aan de ondersteuning bij forensisch onderzoek, inbeslagnames en nog veel
meer. Hierdoor groeide bij ons een schaars specialisme waaraan
bij deze opdrachtgevers steeds meer behoefte bestond.
deze sterke positie in een veeleisende markt hebben wij niet
vanzelf verworven. laten zien dat je snel kunt reageren en op
afroep beschikbaar bent, zijn cruciaal bij dit soort opdrachten.
net zo belangrijk is deskundigheid, liefst gewaarborgd door
certificaten. Maar bovenal telt mee dat je het vertrouwen van
deze informatiegevoelige opdrachten aantoonbaar waard bent.
de mensen van Van den Boogaard en het bedrijf zelf voldoen
aan deze eisen. Zo zijn al onze mensen gescreend door de politie
en verplicht tot geheimhouding.
Uiteindelijk is ons doel dat politie, belastingdienst en
andere opsporings- en overheidsdiensten zich volledig
kunnen concentreren op hun kerntaken. Onze rol is
hen daarbij de logistieke en facilitaire zorg uit handen
te nemen.

Ondersteuning bij de ontmanteling
van hennepplantages

Of bijvoorbeeld het veilig binnentreden- en cO-metingscertifi-

Bij de ontmanteling van hennepplantages levert

te voorkomen. Ook spreekt het vanzelf dat onze opslagruimte

Van den Boogaard een complete ondersteuning.

waar de ingenomen planten in een afgesloten container tijdelijk

Vanaf het openen van de locatie tot en met de afvoer,

worden opgeslagen, hermetisch en geavanceerd beveiligd is.

de opslag en uiteindelijk het transport van de planten

caat, om ongelukken door boobytraps of andere ongevallen

naar de verbrandingsovens. natuurlijk beschikken wij

Slotenmakers- en salvagediensten

hiervoor over alle benodigde certificaten en vaardig-

slotenmakersvaardigheden zijn niet alleen gewenst bij de

heden, zoals die van slotenmaker.

ontmanteling van hennepplantages maar ook bij vele andere

politie- en brandweertaken is dit specialisme onont-

Wij hebben de kennis, vaardigheden en middelen in huis

beerlijk. Denk aan wateroverlast, buitensluitingen, of

om bewijsmateriaal te vervoeren zonder een enkel spoor

bijvoorbeeld een ramkraak en andere acties waarbij een

te vernietigen.

pui of gevel wordt ontwricht of vernield. In dergelijke

• Verduistering bij luminolonderzoek. Bij het onderzoek naar

vernielingsgevallen leveren wij ook de salvagediensten:

bloedsporen wordt vaak gebruikgemaakt van luminoltech-

het aanbrengen van noodvoorzieningen en andere tijde-

nieken. Daarbij moet de ruimte volledig worden verduisterd.

lijke oplossingen.

Een minutieus karwei dat de nodige ervaring, expertise en
hulpmiddelen vereist. Ook hiervoor staat Van den Boogaard.

Ondersteuning bij forensisch
onderzoek

Ondersteuning bij inbeslagnames

Bij misdrijven zoals moord of grootschalige brandonder-

Zowel de politie, justitie, belastingdienst en andere opsporings-

zoeken voert de forensische opsporing van de politie ter

en overheidsdiensten heeft regelmatig tot taak grootschalige

plaatse meestal een ingrijpend onderzoek uit. Wij kunnen

inbeslagnames uit te voeren. Denk aan het wagenpark van een

deze experts op diverse manieren met ons specialisme

criminele organisatie of de inboedel van een failliete onder-

ondersteunen.

neming plus woonhuizen. In dat soort gevallen is er sprake van
een grote logistieke operatie, waarbij wij alle ondersteuning

• Plaatsing PD Unit. Op het plaats delict kunnen wij de
recherche voorzien van een speciale tijdelijke overlegen werkruimte: de PD Unit. Met onze kranen kunnen wij

kunnen bieden. Niet alleen bij het afvoeren van de geconfisqueerde goederen, maar ook bij de tijdelijke opslag ervan.

deze unit op vrijwel iedere plek neerzetten, dus ook in

Continue opleiding en ontwikkeling

tuinen, bosgebied en op verdiepingen. Zo nodig wordt

Onze medewerkers voldoen aan alle arbo-, opleidings- en veilig-

de unit aangevuld met een eigen stroomaggregaat,

heidseisen die voor bepaalde taken gelden, zoals het openen

verlichting en een mobiel toilet. De unit kan ook als sluis

en betreden van riskante ruimtes. Voor ons is dat echter niet

dienen om bewaakt toegang te geven tot de PD.

genoeg. Voortdurend volgen onze medewerkers bijscholingen

• Plaatsing afschermwanden. Het plaats delict

om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen in bijvoor-

moet vaak aan het zicht worden onttrokken, of ten

beeld boobytraps. Levens kunnen er immers van afhankelijk zijn!

minste worden afgezet voor onbevoegden.
Ook daarvoor leveren wij de gespecialiseerde
diensten, waardoor de recherche ongestoord
aan het werk kan.
• Afvoeren bewijsmateriaal. Vanaf het plaats delict

Simulatie van hennepplantage

moet bewijsmateriaal vaak worden afgevoerd

Speciaal om onze mensen te trainen in het ontruimen van

voor nader onderzoek, en uiteraard zo zorgvuldig

hennepplantages, hebben wij een levensechte instructie-unit

mogelijk. Van auto’s en dergelijke mogen tijdens het

ingericht. Deze mobiele unit wordt inmiddels ook door de politie

transport immers absoluut geen sporen verloren gaan.

in het hele land gebruikt voor trainingsdoeleinden en open dagen.
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Aantoonbaar betrouwbaar en beveiligd
Iedere medewerker die bij Van den Boogaard in dienst komt, wordt gescreend door politie en tekent twee geheimhoudingsverklaringen: één tegenover de politie en één tegenover de werkgever. De opslagfaciliteiten van Van den Boogaard voldoen
aan strenge beveiligingseisen. Er is onder meer permanente camerabewaking.

De opleidings- en kwaliteitsnormen
Voor specifieke taken beschikken de betrokken medewerkers over het veilig binnentreden- en/of het CO-certificaat. Andere
medewerkers hebben het slotenmakersdiploma. Alle medewerkers hebben een VCA-opleiding. Als bedrijf zijn wij VCA* en
ISO 9001 gecertificeerd.

Dag en nacht bereikbaar en beschikbaar
Wie voor de opsporings- en overheidsdiensten wil werken, moet dag en nacht bereikbaar en beschikbaar zijn. Dat zijn wij
dan ook. Wij kunnen op ieder moment - 24 uur per dag, zeven dagen in de week - in actie komen. Wij zijn gewend ons te
houden aan extreem strakke planningen die we vanwege de gevoeligheid van de informatie pas kort van tevoren vernemen.

Meer weten?
Wilt u meer weten, neem dan contact op met v/d Boogaard BV. Wij zijn telefonisch bereikbaar op nummer
(0251) 22 28 82. Wij vertellen u graag over onze flexibele en alerte instelling. Als het aan ons ligt, is alles altijd mogelijk.
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