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1. Inleiding: praktijkonderzoek 
naar blauw in de opsporing

Dit rapport is een verslag van een onderzoek dat werd verricht in opdracht van de landelijk 
portefeuillehouder Gebiedsgebonden Politie (GGP). Het gaat over Blauw in Opsporing, in het kader 
van een zoektocht naar de lokale ontschotting tussen de uniformdienst (basispolitiezorg, GGP)1 en 
de recherche met het oog op een meer efficiënte en effectieve lokale opsporing. Hoewel de termen 
kruisbestuiving of integratie misschien wat meer van toepassing zijn, zoals nog zal blijken uit het 
materiaal dat we presenteren.

Met opsporing bedoelen we alle werkzaamheden door opsporingsambtenaren in het kader van 
incidentgerichte of de meer projectmatige (ook proactieve) strafrechtelijke handhaving. We hanteren 
in dit onderzoek daarom een brede definitie van opsporing die aansluit bij wat politie mensen 
feitelijk doen in plaats van een strikt formeel-juridische definitie. Onder opsporing verstaan we in 
dit onderzoek: het verzamelen, registreren en verwerken van gegevens en informatie; op grond van 
een redelijk vermoeden van te plegen strafbare feiten die gezien hun aard of het (georganiseerde) 
verband waarin ze worden begaan, een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren; of op grond 
van ten minste duidelijke aanwijzingen van gepleegde strafbare feiten, met het doel te komen tot 
een strafrechtelijke sanctie.2

Bij opsporing kan niet alleen de recherche, maar ook de uniformdienst een belangrijk aandeel leveren. 
De gebiedsgebonden politie kan daarbij zelfs, nog meer dan nu, een rol spelen. Zo is een bevinding 
uit ons recent onderzoek Weten, Doen en Leren, waarin onder meer is ingegaan op deze zogeheten 
ontschotting (Bervoets et al., 2021). Dat is een situatie waarin de organisatorische scheidslijnen 
tussen de rechercheafdelingen3 (‘grijs’) en de uniformdienst (‘blauw’) verdwenen zijn, minder scherp 
zijn of toch in ieder geval niet in de weg staan waardoor recherche en uniformdienst meer met elkaar 
optrekken in het opsporingsproces. We beargumenteren op basis van onze eerdere onderzoeken en 
die van anderen waarom sprake is van een kans waar het de inzet betreft van blauw bij opsporing. 
We presenteren hierna onze onderzoeksvragen en verantwoorden het onderzoeksdesign. Maar eerst 
schetsen we de thematiek op hoofdlijnen en geven we aan hoe dit onderzoek de politie moet helpen 
bij de ambitie het lokale opsporingsproces te ontschotten om daarmee meer maatschappelijk effect 
(criminaliteitsbeheersing) te realiseren.

1.1 Gebiedsgerichte opsporing: vergeet de noodhulp niet!
Enkele jaren geleden verrichtten wij het onderzoek Horen, Zien en Zwijgen voor Programma Politie en 
Wetenschap naar de opsporing in zogeheten gesloten gemeenschappen (Bervoets & Bruinsma, 2017). 
Met name in een omgeving waarin een hoge mate van sociale controle heerst, kan politiewerk zo nu 
en dan knap lastig zijn. Zeker wanneer het dorpen, buurten of wijken betreft met een (soms historisch) 

1 In dit rapport gebruiken we de termen blauw, uniformdienst en GGP door elkaar heen, als synoniemen.
2 We sluiten daarmee aan bij de definitie in de rapportage “Inzake Opsporing”, Parlementaire Enquête Commissie (1996), 

pag. 455.
3 Met recherche bedoelen we zowel Basisbasisteamrecherche (VVC, basisteamrecherche), Districtsrecherche als Dienst 

Regionale Recherche (DRR). Waarbij de Basisbasisteamrecherche het dichtst bij de noodhulp staat en de rest een (vaak ook 
letterlijk) grotere afstand heeft tot het straatwerk. We gebruiken zoveel mogelijk de aanduidingen uit het Inrichtingsplan 
Nationale Politie.
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gegroeide terughoudendheid ten opzichte van de overheid. Zij hangen de ‘vuile was’ liever niet buiten 
en zullen maar lastig verklaren, melden of anderszins de politie van (opsporings)informatie voorzien. 
Hierdoor komen strafzaken geregeld niet rond.

Een van de aanbevelingen uit Horen, Zien en Zwijgen is om aan de slag te gaan met gebiedsgerichte 
opsporing en niet uitsluitend in gesloten gemeenschappen. Met als extern doel: meer opgeloste zaken 
en (ook preventieve) misdaadbestrijding.

Gebiedsgerichte opsporing vatten we op als: incident- en projectgerichte opsporingsactiviteiten 
waarbij een lokale oriëntatie4 in combinatie met ontschotting tussen recherche en ‘blauw’ en 
samen werking met externe partijen rond opsporing de kans vergroot op opsporingsindicaties. 
Bijvoorbeeld doordat lokale kennis aanknopingspunten biedt voor opsporing. Denk onder andere aan 
een verklaring, een aanhouding of een verhoor waarbij lokale kennis van wijkagenten of nood hulp-
agenten (gebiedskennis) over burgers en hun leefomgeving maakt dat een zaak uiteindelijk wordt 
opgelost. De lokale kennis kan betrekking hebben op het gebied zelf, denk aan de gebiedshistorie. 
Maar deze kan ook betrekking hebben op zaken waarmee politie in de taakuitoefening rekening dient 
te houden in dat gebied. Bijvoorbeeld hoe een verdachtenverhoor het best kan worden aangepakt, 
rekening houdend met de subcultuur in een bepaald gebied. De term gebiedsgerichte opsporing staat 
ook in Podium voor Goed Politiewerk en sluit aan bij hedendaagse ambities van de Nationale Politie (De 
Vries & Henssen, 2018). Zoals aangegeven helpt gebiedsgerichte opsporing (geïntegreerde opsporing) 
niet slechts bij hechte gemeenschappen, ze is met name ook zeer goed bruikbaar bij de aanpak van 
ondermijnende criminaliteit, waarbij grotendeels sprake is van niet-aangiftedelicten en het aankomt op 
projectgerichte opsporing (Van der Torre & Valkenhoef, 2017; Mehlbaum & Schoenmakers, 2019).

Waarom ontschotten of integreren? Maatschappelijk effect
Bij ontschotten gaat het om het in bepaalde mate wegnemen van organisatorische grenzen tussen 
politieprocessen en -afdelingen (‘schotten’), maar altijd met het doel een extern (maatschappelijk) 
effect te bewerkstelligen. Bij opsporing is dat effect uiteindelijk het oplossen van zaken en (wat breder) 
criminaliteitsbeheersing. Ontschotten om het ontschotten is hier niet aan de orde. We gaan ervan uit 
dat bij ontschotting sprake is van een spectrum dat loopt van een situatie van geringe integratie tot en 
met een situatie van volledige integratie van politieafdelingen en politieprocessen. En dan zodanig dat 
ontschotting bijdraagt aan een efficiënte(re) en effectieve(re) opsporing.

In dit onderzoek veronderstellen we dat opsporing (een proces) en recherche (organisatorische 
eenheden) niet noodzakelijkerwijze samenvallen en dat anderen dan de recherche een rol (kunnen) 
spelen bij opsporing. Hier bekijken we ‘blauw in opsporing’. De wijze waarop dat gebeurt en de 
varianten, zijn onderwerp van onderzoek. De vraag in hoeverre rechercheurs blauwe taken (kunnen) 
uitvoeren, is bij onderzoek naar integratie geheel terecht, maar valt buiten het bestek van deze 
specifieke studie. Immers, het gaat hier om een onderzoek naar (gebiedsgerichte) opsporing. 
Het gaat ons, kortgezegd, echt om rechercheurs en geüniformeerde politiemedewerkers op 
straat en in de wijk. Dat is de reden waarom bijvoorbeeld Service en Intake en ook de afdelingen 
die de intelligence en informatie-ondersteuning verzorgen, hoewel zij een cruciale rol spelen 
bij integratie, niet de voornaamste focus zijn van dit onderzoek (Politieonderwijsraad, 2020; 
Inspectie Justitie en Veiligheid, 2018).

Het is overigens geenszins de bedoeling om met dit onderzoek te denken in termen van ‘wij’ van blauw 
en ‘zij’ van de recherche. Alsof er een muur over de werkvloer loopt, hoewel die er desalniettemin 
volgens sommige van onze geïnterviewden - zoals we zullen zien - toch wel een klein beetje is. 
Veel politie mensen vinden de etiketten ‘blauw’ en ‘grijs’ ook niet prettig, omdat ze niet graag in een 

4 Deze lokale oriëntatie uit zich in nabijheid en het benutten van gebiedskennis.
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hokje worden gestopt met het gevaar van generalisering en stereotypering. Doel van dit onderzoek is 
nu juist om te bezien hoe politie mensen van verschillende afdelingen vanuit verbinding samen meer 
kunnen optrekken bij opsporen en wat voor elkaar kunnen betekenen en elkaar kunnen faciliteren.

Ook (juist!) het blauw
In het onderzoek Weten, Doen en Leren (Bervoets et al., 2021) onderzochten we samen met de 
politie in proeftuinen (ofwel fieldlabs) in vier basisteams de praktische mogelijkheden van de hiervoor 
bedoelde gebiedsgerichte opsporing. Daarin komen we tot de conclusie dat integratie van de lokale 
opsporing een noodzakelijke, maar nog geen voldoende voorwaarde is. Zonder realiseren van nabijheid 
(ook van de recherche) en verwerven van gebiedskennis blijft een geïntegreerde opsporing zonder 
– extern – effect. Een andere conclusie is dat in de door de vier basisteams ondernomen acties veel 
werd ‘weggelegd’ bij de wijkagent. Wij veronderstelden dat er mogelijkheden moesten zijn om ook de 
rest van het blauw te betrekken bij deze gebiedsgerichte opsporing. Niet vanuit de gedachte dat ze 
meer zouden moeten doen, maar wellicht vooral ‘anders werken’ of ‘anders kijken’. Daarmee is ook 
de titel van dit rapport verklaard. Ook kan het integreren van opsporingsbewustzijn op een logische 
en praktische manier in het wijk- en straatwerk (zie van Leiden & Ferwerda, 2021 voor het aandeel van 
wijkagenten bij de aanpak van ondermijning en de daarbij noodzakelijke ‘bril’) een mogelijkheid zijn.

In het proeftuinonderzoek zagen we zes basisvormen van operationele ontschotting tussen blauw en 
grijs (zie figuur 1.1). We stonden tijdens het veldwerk voor Niet meer, maar anders nadrukkelijk open 
voor andere dan de hieronder genoemde basisvormen. We speurden bovendien naar voorwaarden 
die nodig zijn voor deze operationele integratie en het realiseren van de basisvormen. Denk bij 
voorwaarden aan het creëren van een situatie van onderlinge gelijkwaardigheid en wederkerigheid. 
Die twee elementen klonken ook door in Weten, Doen en Leren�

Figuur 1.1: Ontschotting tussen recherche en uniformdienst: zes varianten uit eerder onderzoek

1. Blauw verzamelt opsporingsinformatie
2. Blauw deelt opsporingsinformatie met de recherche
3. Blauw verricht zelf opsporingstaken
4. De recherche informeert het blauw
5. De recherche betrekt het blauw bij zaken
6. De recherche adviseert/coacht het blauw bij afhandeling opgedane zaken

We gaan er zoals aangegeven vanuit dat ontschotting verschilt naar aard en intensiteit. Een praktisch 
voorbeeld van ontschotting is onder meer het bij elkaar brengen van uniformdienst en recherche 
tijdens een briefing of een debriefing. Een ander voorbeeld is het inrichten van zogeheten operationele 
sturingstafels of Operationeel Coördinatiepunt oftewel OPC (o.a. in Veenendaal meer zeker ook 
elders; zie Bervoets et al., 2021). Een OPC is letterlijk een tafel waaraan de operationeel coördinator 
(OpCo), één of meerdere personen van de recherche (veelal de basisteamrecherche, maar het kan 
ook een andere dienst zijn) en een medewerker van de Intel-afdeling hun werkplek hebben tijdens 
een dienst. Aanrijdende eenheden en wijkzorg worden dan indien nodig direct bijgepraat door de 
recherche of Intel, bijvoorbeeld als er specifieke bijzonderheden zijn bij een adres of als bewijs moet 
worden veiliggesteld. Of de OpCo en zijn tafelgenoten stemmen af als bij het blauwe werk, gegeven 
specifieke incidenten (ook) opsporingsactiviteiten of een ‘opsporingsbril’ (opsporingsbewustzijn) 
nodig is. En zo zijn er in de basisteams in het land waarschijnlijk nog andere werkwijzen die zijn gericht 
op deze – wat wij noemen – operationele ontschotting en integratie. Of denk aan situaties waarbij 
de GGP aan het basisteam kan beschikken over een ‘recherchecoach’: een politiemedewerker die 
als sparringpartner en adviseur dient om blauwe politie mensen te helpen met, voor hen ook niet 
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alledaagse, opsporingswerkzaamheden. Het Wetboek van Strafvordering is niet altijd gesneden 
koek voor de uniformdienst, mede gezien hun brede taak. Op deze praktische voorbeelden richt zich 
mede dit onderzoek.

1.2 Waarom dit onderzoek? Beoogd effect
Het praktijkonderzoek moest aansluiten bij de kernopgaven van de Portefeuille GGP. Het met het 
onderzoek beoogde effect moest zijn: zicht bieden op opsporingsactiviteiten door blauw (met focus op 
de politie mensen die horen bij wat in het land soms nog wel ‘de noodhulp’ heet) en vaststellen welke 
ruimte er is om die activiteiten te intensiveren. (Meer) opsporen door blauw zou niet uitsluitend een 
manier dienen te zijn om de recherche te ontlasten. Het blauw, dus zeker ook de noodhulp, is van grote 
waarde voor de opsporing, want:
 - Uit het proeftuinenonderzoek werd weer duidelijk dat veel opsporing ‘begint’ bij de uniformdienst, 

omdat politie mensen specifieke feiten registreren of omstandigheden waarnemen die relevant 
(kunnen) zijn voor de start van een opsporingsonderzoek of bijdragen aan lopend onderzoek.

 - Blauw heeft een 24/7-functie en ziet en hoort hierdoor enorm veel. Vaak is het voor hen 
een zoektocht hoe dat precies op te pakken en afstemming te zoeken met de teamleiding 
en de recherche.

 - Vaak laten rechercheurs de informatie van blauw onbenut, al is het maar omdat het (vanuit de 
recherchecultuur) niet vanzelfsprekend is of zelfs onverstandig wordt gevonden om het blauw te 
raadplegen of hen te voorzien van informatie.

 - Blauw, zowel wijkzorg als noodhulp, is in staat om zich ontwikkelende criminaliteit in een vroeg 
stadium ‘stuk’ te maken en in de kiem te smoren. Denk aan de aanpak van jonge aanwas bij 
drugscriminaliteit, het voeren van ‘stopgesprekken’, het gericht ‘stuk surveilleren’ en het verzorgen 
van blauwe ‘korteklap’-opsporing.5 In die zin heeft het blauw nadrukkelijk ook een preventieve 
functie. Met blauw kan worden tegengegaan dat iets uitgroeit tot een (straf)zaak en dat is zeer van 
belang in een tijdsgewricht waarin de strafrechtsketen overvol zit, te beginnen met een overvolle 
workload van de recherche.

 - Politiemensen van ‘de noodhulp’ hebben, zonder dat zelf altijd te beseffen, net als wijkagenten 
waardevolle gebiedskennis voor de opsporing: o.a. kennis over specifieke subjecten, hun netwerken 
en hun gedragspatronen, locaties in de wijk die relevant zijn voor opsporing. Soms kennen zij 
ook nog de criminele historie van het gebied waarin ze werkzaam zijn. Zij zouden daarom als 
adviseur kunnen dienen van de recherche over wat een verstandige aanpak is bij zaken op basis 
van hun gebiedskennis.

 - Het benutten van de noodhulp sluit goed aan bij de veelgehoorde ambitie om meer te doen 
aan projectgerichte opsporing.

Met het onderzoek willen we eveneens bijdragen aan discussies over een eigentijdse politie waarin 
wordt bezien welk soort straatwerk (en nabijheid) bij die hedendaagse politie past. Denk bijvoorbeeld 
aan ervaringen met het zogeheten clustergericht werken, om anderen dan wijkagenten te koppelen 
aan een specifiek werkgebied (gebiedsadoptie) waarvan zij meer weten dan over de rest van hun 
werkgebied. Er zijn in het land zelfs her en der ideeën bij eenheden en basisteams om de (voltijds) 
noodhulp op te heffen, de term ook niet meer te gebruiken, en op basisteamniveau alleen basis basis-
team recherche (VVC) en wijkzorg over te houden die beide naast hun reguliere werk incidenten-
afhandeling doen. Ook dat zou dan weer sterk moeten bijdragen aan operationele integratie. 
Hoewel wij eveneens menen dat de ‘klassieke’ noodhulpfunctie toe is aan doorontwikkeling en een 
eigentijdse update (zie ook Scholtens et al., 2021), gaan wij vooralsnog uit van een situatie van voltijds 
‘noodhulpagenten’ en wijkagenten die (ook) noodhulpdiensten doen.

5 Als de politie met beperkte middelen en in korte tijd ingrijpt om een criminele organisatie schade toe te brengen, heet dat in 
recherche-termen de ‘korte klap’.
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1.3 Onderzoeksvragen
Voortvloeiend uit de probleemschets zoals we die hiervoor formuleerden, hanteren we 
de volgende onderzoeksvragen:
1. Hoe dragen politie mensen van de uniformdienst van de vier onderzochte basisteams momenteel 

bij aan opsporing? Om welke activiteiten gaat het dan?
2. Waaruit bestaat de huidige interactie tussen politie mensen in de uniformdienst en de recherche 

in de onderzochte basisteams?
3. Hoe wordt in de basisteams geprobeerd operationeel te ontschotten tussen blauw (met een focus 

op ‘noodhulp’) en recherche?
4. Zijn er voor wat betreft de thema’s in de vragen 1 tot en met 3 (bijdrage, activiteiten, interactie en 

feitelijke ontschotting) opvallende verschillen tussen de vier basisteams in dit onderzoek?
5. Welke gevolgen heeft het verschil in werkgebied (grote stad, kleine stad en platteland) voor de 

operationele ontschotting tussen blauw (specifiek: de ‘noodhulp’) en de recherche.
6. Specifiek, voortbouwend op eerder onderzoek: wat leert het onderzoeksmateriaal ons 

over gebiedsgerichte opsporing in gesloten leefgemeenschappen? Welke kansen levert 
het onderzoek op?

7. Welke lessen kunnen worden geformuleerd op basis van het antwoord op de vorige vragen? 
Welke valorisatie6 is mogelijk om de resultaten onder de aandacht van politie mensen te brengen 
en ‘beweging’ te creëren?

1.4 Definities: aansluiten bij alledaagse terminologie
Bij een empirisch onderzoek als dit is het wetenschappelijk te doen gebruikelijk om aan te sluiten 
bij het gebruikte vakjargon van de eerstelijnswerkers, de zogeheten ‘street cops’. Dat laat onverlet 
dat ‘management cops’ (vrij naar de klassieker van Reuss-Ianni, 1979) soms moeite hebben met dat 
vakjargon, zeker wanneer ze pogen het politiewerk te beïnvloeden en te veranderen. Het gebruik van 
de term ‘noodhulp’ is daarvan een bekend hedendaags voorbeeld. Voor de werkvloer is het loepzuiver 
welk deel van het politiewerk en welk deel van de werkvloer daarmee wordt bedoeld (zie ook Scholtes 
et al., 2021). Politiechefs en beleidsmedewerkers gebruiken die term liever niet meer, omdat ze 
met man en macht zoeken naar woorden en werkwijzen die een meer proactieve politie voorstaan. 
Noodhulp is zo bekeken een aanduiding van reactief, incidentgericht politiewerk.7 Het zorgvuldig 
gebruik van termen beschouwen we als een verschijnsel van de organisatiecultuur en een aspect van 
‘politiepolitiek’. Deze hedendaagse begripsverwarring is wel relevant, en soms ingewikkeld voor een 
onderzoek waarin iedereen moet snappen over wie of wat je het nu hebt. Het onderzoek richt zich 
op dat deel van de uniformdienst dat geregeld (ook) incidentenafhandeling doet. Daarbij inbegrepen 
wijkagenten die immers een deel van hun tijd incidentenafhandeling doen. Zo nu en dan gebruiken we 
(nog steeds) de term noodhulp, deze term wordt immers ten tijde van dit onderzoek ook (nog) gebruikt 
op politie.nl in de communicatie naar burgers.

1.5 Onderzoeksopzet, verantwoording en generaliseerbaarheid

Indicatief-kwalitatief beeld door systematische vergelijking
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden gebruikten we een meervoudige opzet met voornamelijk 
interviews en een vragenlijstonderzoek; aangevuld met enkele observaties (wegens COVID-19 zeer 
beperkt), documentenanalyse, literatuuronderzoek en een sessie met (landelijke) experts van 

6 Met valorisatie bedoelen we: benutten van kennis uit onderzoek. Denk aan het toegankelijk en beschikbaar maken op diverse 
manieren van de lessen uit het onderzoek voor het politieonderwijs en het werkveld.

7 Zo bleek ook uit een discussie die we opstartten op het zakelijk netwerkmedium LinkedIn waarin we zochten naar de term voor 
het geüniformeerde deel van het basisteam dat niet bij Service en Intake hoort en ook niet bij de wijkagenten (https://www.
linkedin.com/posts/dr-eric-bervoets-25053429_%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F-het-deel-
van-activity-6858756667689984001-d-l6).

http://politie.nl
https://www.linkedin.com/posts/dr-eric-bervoets-25053429_%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F-
https://www.linkedin.com/posts/dr-eric-bervoets-25053429_%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F-
https://www.linkedin.com/posts/dr-eric-bervoets-25053429_%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F-
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binnen en buiten de politieorganisatie (zie bijlage van dit rapport). Het ging er in het onderzoek 
steeds om, waar mogelijk en nodig, hoor- en wederhoor toe te passen om uitspraken en patronen te 
kunnen wegen. Het onderzoek was gericht op het bieden van een indicatief beeld op basis van een 
systematische vergelijking van vier basisteams, van onderzoeksmethoden en de vergelijking van 
onderzoeksresultaten met ander onderzoek.

Generaliseerbaarheid
Het aldus verkregen indicatieve beeld kan niet automatisch (in statistisch opzicht) worden 
gegeneraliseerd naar de rest van de basisteams in Nederland. Het zou goed kunnen dat politie mensen 
de bevindingen niet herkennen voor het eigen basisteam of de eigen werkplek. Bijvoorbeeld omdat er 
variaties tussen basisteams zijn, die we met onze onderzoeksopzet nooit hadden kunnen ‘opsporen’. 
We hebben echter de bevindingen en conclusies waar mogelijk in perspectief geplaatst door ze 
te vergelijken met resultaten van ander onderzoek. En ook door de bevindingen en conclusies te 
bespreken met een groep van experts en een begeleidingscommissie. Daarmee hebben we gestreefd 
naar zogeheten analytische generalisatie. Dit vergroot de kans dat de bevindingen van dit onderzoek 
vaker wel dan niet elders worden herkend.

Vier basisteams
Het veldwerk werd verricht in de basisteams Groningen-Zuid, Waddinxveen-Zuidplas, Hoorn en 
Utrecht-Zuid. Deze teams hebben elk een ambitie rondom het ontschotten en integreren van lokaal 
politiewerk. En: ze boden ook een variatie in meer stedelijk en meer landelijk bewakingsgebied. 
Utrecht-Zuid kwam aanvankelijk bij ons als casusteam in beeld, omdat er ervaring was opgedaan 
met gebiedsgerichte opsporing in een gesloten leefgemeenschap. Uiteindelijk werd daar het 
onderzoek breder ingestoken dan alleen de gesloten leefgemeenschap. We hebben in Utrecht 
ook meer algemene thema’s aan de orde kunnen stellen over ‘Blauw in opsporing’ zoals die in de 
onderzoeksvragen centraal staan. En in de andere basisteams tekenden we evengoed voorbeelden 
op van opsporingsgericht politiewerk in (betrekkelijk) gesloten gemeenschappen. Aan dat laatste 
besteden we daarom speciale aandacht in hoofdstuk vijf van deze rapportage ter beantwoording 
van onderzoeksvraag zes. Hoewel dit onderzoek over ontschotting gaat en niet (in eerste instantie) 
over gesloten gemeenschappen, was het verzoek van de politie om toch ook te kijken welke praktijk-
relevante bijvangst dit onderzoek zou opleveren rondom dit thema. Uiteraard voortbouwend op eerdere 
onderzoeken (o.a. besproken in Bervoets & Bruinsma, 2017).

Allereerst interviewden we in de basisteams basispolitie mensen (GGP) die voltijds noodhulpdiensten 
draaien, met daarnaast nog een eventueel taakaccent.8 En we interviewden conform het 
onderzoeksplan ook personen die feitelijk ‘deeltijds-noodhulper’ zijn. Denk aan een wijkagent die 
naast het gebiedswerk ook noodhulp meedraait. Recherchemedewerkers die als deeltijder (periodiek) 
noodhulp meedraaien kwamen we niet tegen.9 We selecteerden de politie mensen op basis van een 
longlist. We vroegen aan de teamleiding om ons te voorzien van een lijst met contactgegevens van 
een variatie aan politie mensen die werkzaam zijn bij het team. Daaruit kozen we er een aantal voor een 
interview. We vroegen in deze gesprekken door op basis van een protocol (zie bijlage). De interviews 
werden afgenomen op het bureau en duurden ongeveer anderhalf uur. Ze werden opgenomen en 
er werd een verslag gemaakt. Onderdeel van het interviewprotocol was een vragenlijstonderzoek. 
Elke geïnterviewde kreeg elf meerkeuzevragen (zie bijlage) met items die rechtstreeks vallen onder het 
‘domein’ van de eerste drie onderzoeksvragen. De zes basisstrategieën (figuur 1.1) zijn erin verweven. 
Met de vragenlijsten werd geenszins gestreefd naar een representatieve steekproef. Het ging er ons 
om indicatieve uitspraken te kunnen doen, voor meer scherpte in het onderzoek kwantificeerden we 

8 Veel politie mensen die voltijds noodhulp draaien hebben ook een taakaccent. Denk onder meer aan jeugd, wapens en 
munitie of ondermijning.

9 In Groningen, Hoorn en Waddinxveen werden tien gesprekken gevoerd en in Utrecht zes.
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waar mogelijk interviewdata. Verder ontwierpen we een korte vragenlijst zonder allerlei controlevragen, 
om het invullen te vergemakkelijken en het vragenlijstonderzoek praktisch te houden. De interviews 
met de uniformdienst vonden plaats tussen mei en september 2021.

Ook rechercheurs en leidinggevenden
Vanaf ongeveer september begonnen we ook (groeps)interviews met rechercheurs en leidinggevenden 
van zowel blauw als recherche (zie protocollen in de bijlage). Met als doel om bevindingen van 
de inter views met blauw in perspectief te kunnen plaatsen. Op 6 december 2021 hielden we een 
expertsessie (groepsinterview) met landelijke experts om met meer afstand tot de vier basisteams nog 
eens goed te kijken naar het fenomeen Blauw in Opsporing. Daaraan namen drie experts deel vanuit de 
politie, waarvan één van de Politieacademie, een vanuit de Inspectie Justitie en Veiligheid en een vanuit 
de Koninklijke Marechaussee. De Inspectie heeft de afgelopen jaren diverse rapporten uitgebracht 
over opsporing en lokaal politiewerk10 en ook de Marechaussee heeft als politieorganisatie (weliswaar 
met militaire status) ervaring opgedaan met ontschotten van de opsporing. Tot slot interviewden we in 
december 2021 nog twee medewerkers van de informatie-organisatie (DRIO), respectievelijk van de 
Eenheid Den Haag en de Eenheid Midden-Nederland.

Hieronder staat een overzicht van de geïnterviewde politie mensen aan de basisteams en 
daarbij horende districten.

Tabel 1.2: Overzicht soorten geïnterviewden en aantallen per basisteam

Uniform-
dienst

Rechercheurs Leiding Blauw Leiding Recherche Totaal

Waddinxveen Zuidplas 10 5 (3 VVC; 2 DR) 3 (sectorhoofd, 

teamchefs BT)

1 (DR) 19

Groningen-Zuid 10 2 (VVC) 2 (teamchefs BT) 3 (1 VVC; 2 DR) 17

Hoorn 10 7 (4 VVC ; 3 DR) 4 (teamchef 

en 3 OE’s)

2 23

Utrecht-Zuid 6 0 1 2 (1 VVC; 1 DR) 9

Totaal 36 14 10 8 68

Er was veel bereidwilligheid om zich te laten interviewen en er was veel bezieling. Noodhulpers zijn 
eerlijk genoeg om aan te geven wanneer ze een onderzoek maar ‘onzin’ vinden. De afstand tussen 
uniformdienst en recherche leeft echter op de werkvloer. Zowel fysiek als figuurlijk wordt een kloof 
ervaren. Immers, het is soms niet eens mogelijk om langs te lopen bij recherche, omdat die niet op 
dezelfde locatie zit. Ook speelt het volgens de noodhulpers een rol dat zij en de recherche gebruik 
maken van verschillende systemen, te weten SUMM-IT voor de (districts)recherche en BVH voor 
de noodhulp (en veelal ook de basisteamrecherche). Hierdoor blijven er volgens de noodhulpers 
eilandjes bestaan en zij ervaren dat als problematisch voor het uitvoeren van de politietaak. Ook op 
basisteamniveau waar de opzet ooit toch was (en is) om gebiedswerk, noodhulp en opsporing 
veel meer te integreren (Terpstra, 2018; Terpstra en Salet, 2021). Wat ook opvalt is dat de bezielde 
noodhulpers geregeld zichzelf wat lijken te onderschatten. In elk geval schatten zij hun invloed op 
innovatie en verandering niet hoog in. Slechts een enkeling doet niet mee met het onderzoek, ook 

10 O.a. de rapporten Periodiek Beeld Opsporing (2019-a) en Selectie en Toewijzing in de Opsporing (2019-b). maar zie ook het 
rapport Periodiek Beeld Handhaving (2020).
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niet na meerdere reminders: ze reageren niet op mails en nemen ook de telefoon niet op of bellen niet 
terug. Uit hun reacties maken we op dat deze politie mensen geen tijd konden vrijmaken of mogelijk het 
nut van deelname aan het onderzoek niet zo inzagen.

1.6 Leeswijzer en dankwoord
In de hoofdstukken hierna bespreken we de centrale thema’s van dit onderzoek zoals opgenomen in de 
onderzoeksvragen. In die hoofdstukken geven we gedeeltelijk al antwoord op deze vragen aan de hand 
van ons onderzoeksmateriaal. Ter afronding van de rapportage formuleren we de conclusies – door 
de antwoorden op de onderzoeksvragen samen te vatten. Gebaseerd op de conclusies formuleren we 
adviezen (voor zowel langere als korte termijn). Daarbij bieden we ook een aanzet tot de zogeheten 
valorisatie van de onderzoeksresultaten: een strategie om aan de slag te gaan met de bevindingen en 
conclusies uit dit onderzoek.

We danken iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan dit onderzoek. In het 
bijzonder gaat onze dank uit naar Barbara van Caem en Marta Dozy van het Portefeuillehoudersteam 
GGP voor hun enthousiasme en onze begeleidingscommissie (zie bijlage). Maar ook zijn wij veel 
dank verschuldigd aan Rob Janssen (BT Hoorn), Jeroen Smit (BT Groningen-Zuid), Stefan de Wit 
(BT Waddinxveen Zuidplas) en Robin Booltink (BT Utrecht-Zuid).
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2. Bijdrage blauw 
aan opsporing

In dit hoofdstuk gaan we in op de bijdrage van geüniformeerde politie mensen aan de lokale opsporing 
in de onderzochte basisteams. Waar we kunnen noemen we concrete voorbeelden van hoe die 
opsporings activiteiten er dan uitzien. En we geven aan hoe vanuit de recherche en de leiding wordt 
gekeken naar blauw in opsporing. We vergelijken de patronen uit het veldwerk bij blauw met het 
patroon dat de interviews met rechercheurs en leidinggevenden laten zien. Zoals aangegeven 
in hoofdstuk 1 hebben we zowel blauwe leidinggevenden geïnterviewd als recherchechefs van 
districtsrecherche en basisteamrecherche (VVC). Met dit hoofdstuk formuleren we een antwoord op 
de eerste onderzoeksvraag.

2.1 Blauw in opsporing: soorten en maten
In het afgeronde onderzoek Weten, Doen en Leren (Bervoets et al., 2021) zagen we globaal drie 
basisvarianten van blauw in opsporing (zie ook figuur 1.1, hoofdstuk 1):
1. Blauw verzamelt opsporingsinformatie;
2. Blauw deelt opsporingsinformatie met de recherche;
3. Blauw verricht zelf opsporingstaken/onderzoeken.

Informatie verzamelen en delen
De eerste en tweede variant komen zeer frequent voor. De politie mensen van de uniformdienst 
plaatsen zeer geregeld informatie in het politiesysteem BVH, soms via de telefoonapp Meos, waarvan 
zij denken dat die van belang is voor de recherche. Dat doen zij in de vorm van ‘mutaties’: registraties 
in het politiesysteem. In mindere mate is er mondelinge overdracht. Uiteindelijk wil de recherche 
vaak toch dat ook de mondelinge informatie ‘op papier’ komt, dus in het systeem. Informatie in het 
systeem plaatsen blijkt uit ons eerdere onderzoek naar gebiedsgerichte opsporing nog weleens 
problematisch (Bervoets et al., 2021). Zo geven blauwe politie mensen in dat eerdere onderzoek aan 
informatie niet te willen of te kunnen delen, bijvoorbeeld omdat zij dan vrezen hun contacten in de 
wijk kwijt te raken. Hoe het ook zij: er wordt veel gedeeld vanuit blauw met de recherche: vaak via de 
systemen. Op basis van onze interviews hebben we alleen niet het idee dat de (opsporings)informatie 
altijd gericht en systematisch wordt verzameld. Vaak zijn het ‘toevalstreffers’. Alleen in geval van 
zogeheten IGP-opdrachten (zie verderop in deze paragraaf) is het verzamelen en delen van informatie 
een stuk systematischer.

Zelf opsporingstaken en onderzoeken verrichten
Ook de derde variant – blauw verricht zelf opsporingstaken en onderzoeken – zagen we in diverse 
verschijningsvormen in dit onderzoek. Zowel wijkagenten als politie mensen van ‘de noodhulp’ zijn als 
GGP’ers gewend om aangiften op de nemen, getuigenverklaringen op te stellen, spullen in beslag te 
nemen of een buurtonderzoek te verrichten. Dat zijn allemaal voorbeelden van opsporing, omdat ze als 
strafvorderlijke handelingen bijdragen aan strafrechtelijk onderzoek. Kleine zogeheten ‘artikel 27-pv’s’ 
zijn voor sommige politie mensen van de uniformdienst eveneens vaste prik. Daarin wordt bekeken 
of iemand als verdachte kan worden aangemerkt. Ook een proces-verbaal van aanhouding wordt 
vaak opgesteld door de uniformdienst. Heel soms worden de activiteiten die na het aanhoudings-pv 
volgen juist verricht door een zogeheten afhandelunit of iemand van de basisteamrecherche, om 
ervoor te zorgen dat de uniformdienst weer snel de straat op kan en zo min mogelijk papierwerk heeft. 
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Dat geldt vooral voor de stedelijke teams in dit onderzoek die volgens de geïnterviewden gemiddeld 
een hogere meldingendruk hebben. Ook in het kader van het zogeheten scrummen11 – waarin een 
zaak wordt opgesplitst in deelopdrachten, die worden uitgezet bij diverse mensen - worden wel 
verdachtenverhoren afgenomen of andere opsporingsactiviteiten verricht door blauwe politie mensen 
van het basisteam.

In Waddinxveen besteden geüniformeerde politie mensen vergeleken met de andere basisteams meer 
tijd aan opsporing, in de zin van recherchewerkzaamheden. Omdat er van hen meer dan in de steden 
wordt verlangd dat ze zelf kleine onderzoeken ter hand nemen. Zoals jaren geleden bij de toenmalige 
Rijkspolitie het geval was, wegens de daar destijds geldende generale taakstelling. ‘Voor opsporing 
werd je toen gewoon ingepland’, geeft een oudgediende aan. Weliswaar speelt in Waddinxveen ook 
een grote rol dat pas sinds halverwege 2021 weer sprake is van een volwaardige basisteamrecherche 
(op de werkvloer nog aangeduid met de oude term VVC). Behalve een recherche-coördinator waren er 
lange tijd verder geen rechercheurs. Dus in dat basisteam was het zelf oppakken van de kleinere zaken 
door blauw bepaald geen keuze.

Geüniformeerde politie mensen in Waddinxveen geven aan dat hun collega’s in Den Haag 
(zelfde eenheid) en ook in Gouda veel minder zelf (kleinere) zaken en verbalen in orde maken 
dan zijzelf. Ze hebben het dan niet uitsluitend over verkeersverbalen, maar ook over criminaliteit. 
De meeste noodhulpers van de onderzochte basisteams vinden kleine zaken afhandelen waardevol 
om te doen, als er tenminste tijd voor is gegund. In de grote steden (politie mensen in Waddinxveen 
en Hoorn noemen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) is de ervaring van de geïnterviewden, 
wordt de zaak sneller na een aanhouding overgedragen aan de recherche of een afhandelteam. 
Gedachte erachter is zoals gezegd om ‘de noodhulp’ weer zo snel als mogelijk de straat op te krijgen. 
Met name in Utrecht wordt aangegeven dat veel politie mensen uit blauw de ‘zaak op naam’ helemaal 
niet aantrekkelijk vinden, omdat ze er naar eigen zeggen, wegens de aantallen meldingen, maar 
moeilijk aan toekomen. Het voelt volgens deze politie mensen dan eerder als een molensteen om 
de nek, dan als leerzaam politiewerk waar geüniformeerde politie mensen door gemotiveerd raken. 
Een van de geïnterviewden vindt het om die reden aantrekkelijker om in een basisteam te werken dat 
vooral buiten de stad actief is. Over zijn ervaring in grootstedelijk gebied zegt hij:

‘Daar is alles gericht op snel weer de noodhulp de straat op zien te krijgen voor de meldingen� 
Die collega’s weten vaak niet beter, maar ik miste de uitdaging van zelf zaken oppakken�’ 
(WE Noodhulp-05)

In Groningen en Utrecht leek de situatie volgens de geüniformeerde politie mensen aldaar enigszins 
op die in Rotterdam en Den Haag: er zijn afhandelunits voor de zesuurszaken12 waar arrestanten 
kunnen worden aangeleverd.

De geïnterviewden merken op dat ze het meeste van opsporing hebben geleerd door het op roulatie-
 basis meelopen met de basisteamrecherche/VVC, veel meer dan ze tijdens de opleiding erover hebben 
meegekregen. Dat is naar hun idee niet veel en het is er de afgelopen jaren alleen maar minder op 
geworden. In drie van de basisteams lopen de blauwe politie mensen enkele weken per toerbeurt mee 
met de basisteamrecherche. Vroeger was dat minstens een half jaar, dus het is minder geworden. 
In een van de teams was zelfs de toerbeurt bij de recherche al niet meer aan de orde, omdat ze daar van 

11 Scrum is een werkwijze om op een flexibele manier diensten of producten te maken. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams 
die in korte ‘sprints’, met een vaste lengte van een tot vier weken, producten op te leveren. Scrum is een term die afkomstig is 
uit de rugbysport en wordt steeds vaker toegepast bij politiewerk.

12 Tegenwoordig wegens de wetswijziging ook wel negenuurszaken genoemd.
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mening waren dat de recherche en blauw al ‘dicht genoeg op elkaar zaten nu’. Niet alle geïnterviewden 
lopen even warm voor het meedraaien met de basisteamrecherche, zeker niet de politie mensen die 
aangeven minder affiniteit te hebben met handhaving en recherchewerk.

Wat overigens opvalt in de door geïnterviewden genoemde opsporingsactiviteiten, is dat het 
zogeheten PD-management niet automatisch door de geïnterviewden werd gerekend tot het hiervoor 
geschetste ‘standaardpakket’ aan opsporingsactiviteiten door blauw. Desgevraagd geven politie-
mensen aan dat handelen op een plaats delict (PD) geen dagelijkse kost is en door hen ook niet altijd 
als opsporingsactiviteit wordt gezien. Wij als onderzoekers rekenen het PD-managent wel degelijk ook 
tot opsporing, omdat het bijdraagt aan een zaak.

Opdrachten voor de recherche
Bovenop de genoemde activiteiten, het standaardpakket, met daarin ook het PD-management en 
op roulatiebasis meedraaien met de basisteamrecherche, worden soms ook opdrachten uitgevoerd 
voor de recherche, denk aan het verzamelen van informatie (‘IGP13-opdracht’) of eens ergens gericht 
gaan kijken. Bijvoorbeeld bij specifieke hotspots in het gebied die interessant zijn voor de recherche 
en de opsporing, omdat daar veel bekende subjecten komen of omdat er veel drugs wordt gedeald. 
Volgens de meeste geïnterviewden zouden zij best eens wat vaker tussen de meldingen door 
opdrachten willen doen voor de recherche, niet alleen voor de eigen basisteamrecherche.

Soms voelen geüniformeerde politie mensen zich de loopjongens van de recherche, bijvoorbeeld 
wanneer zij worden gevraagd ergens gevorderde camerabeelden op te halen voor een zaak. Maar in 
het algemeen vinden zij het erg waardevol om meer te doen dan alleen verklaringen opnemen en een 
buurtonderzoek verrichten. Het buurtonderzoek zou wat hen betreft overigens veel systematischer en 
uitgebreider kunnen. Het is volgens enkele geïnterviewden nu niet meer dan een afvinklijstje en dat 
vinden ze zonde. Ook merkt iemand op dat buurtonderzoeken geregeld plichtmatig worden uitgevoerd 
en lang niet altijd op de meest effectieve manier. Denk bijvoorbeeld aan langsgaan in de ochtend, als 
de meeste mensen niet thuis zijn. Geïnterviewde leidinggevenden en rechercheurs werpen tegen dat ze 
blauw juist graag de gelegenheid bieden om meer te investeren in de kwaliteit van een buurtonderzoek 
en dat zij daartoe niet een startsein van de recherche of de chefs hoeven af te wachten.

Meldingendruk
Veel blauwe politie mensen vinden opsporingswerk mooi en zinvol, maar ervaren – met name in de 
late diensten – een grote druk van de meldkamer. Ze komen er dan veel minder aan toe. Of er moet 
zoals in Groningen met het zogeheten ZWAP-team14 sprake zijn van een dienst waarin politie mensen 
van de uniformdienst verder geen meldingen krijgen, maar projectgericht op pad gaan; voor en in 
opdracht van de recherche. Ook in de andere basisteams komt dit soms voor, geregeld onder de 
vlag van projectmatig werken. Maar per saldo gebeurt dit probleemgericht werken in combinatie 
met projectgerichte opsporing door blauw volgens de geïnterviewden veel te weinig. Toch ook weer 
wegens tijdgebrek en zelfs de pandemie werd geregeld als reden genoemd waarom ze er vaak niet 
aan toe kwamen.

Nog los van de hiervoor genoemde activiteiten, geven de geïnterviewden van de uniformdienst aan 
dat het op de werkvloer aankomt op kennis en mentaliteit: het kunnen en willen hanteren van een 
‘opsporingsbril’. Hun waarneming is dat niet iedereen op de werkvloer in staat is om opsporingsgericht 
de straat op te gaan of recherchewerk te doen en niet iedereen wil dat ook graag. De meer op 
hulpverlening gerichte politie mensen zijn bijvoorbeeld vaak wat minder geneigd om een accent te 

13 IGP staat voor informatie/intelligence gestuurd politiewerk.
14 ZWAP staat voor Zuid-West Aanpak Actuele Problematiek.
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leggen op opsporingswerk.15 Zij vinden het volgens de geïnterviewden niet prettig als zij er door hun 
collega’s of chefs aan worden herinnerd dat iedereen opsporingsambtenaar is en zijn steentje dient bij 
te dragen aan handhaving en opsporing.

Het mag best meer zijn…
De wens om meer aan opsporing te mogen doen klinkt door in de beantwoording van enquêtevraag 3, 
zie de tabel hieronder. Van de geïnterviewde politie mensen van de uniformdienst willen 32 van de 
36 meer aan opsporing kunnen doen dan nu het geval is. De vier personen die het niet eens zijn, 
vinden dat de meldingendruk dit niet toelaat. Volgens een geüniformeerde politiemedewerker in 
Hoorn is het zelf onderzoeken mogen doen nu juist erg bevredigend en draagt het bij aan gemotiveerd 
personeel. Omgekeerd leidde het er bij hem toe dat zijn motivatie sterk afnam. Naar zijn zeggen was 
het basis politie werk ‘vroeger’ veel aantrekkelijker, juist omdat je ‘eigen onderzoeken’ kon draaien. 
Als je destijds tegen een zaak aanliep, werd je uitgeroosterd om mee het onderzoek te kunnen draaien, 
aldus deze geïnterviewde. Een andere ervaren politiemedewerker (een wijkagent uit Utrecht) is het 
daar van harte mee eens. Hij maakte ooit deel uit van een team dat grotendeels leek op het Groningse 
ZWAP-team: dus projectgericht aan de slag op het grensgebied van straatwerk en recherchewerk. 
Voor dat soort initiatieven is in Utrecht – aldus deze wijkagent – minder ruimte dan voorheen. 
Ook omdat er volgens hem daadwerkelijk minder personeel beschikbaar is dan vroeger.

Vraag 3: Als je het mij vraagt zouden opsporingsactiviteiten meer dan nu onderdeel moeten zijn 
van het politiewerk tijdens een noodhulpdienst (N = 36)

3 Helemaal 
mee eens

Mee eens Geen  
mening

Niet mee  
eens

Helemaal niet 
mee eens

Totaal

Groningen 3(30%) 6(60%) 0(0%) 1(10%) 0(0%) 10(27,8%)

Hoorn 5(50%) 3(30%) 0(0%) 2(20%) 0(0%) 10(27,8%)

Utrecht 1(16,7%) 4(66,7%) 0(0%) 1(16,7%) 0(0%) 6(16,7%)

Waddinxveen 4(40%) 6(60%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 10(27,8%)

Totaal 13(36,1%) 19(52,8%) 0(0%) 4(11,1%) 0(0%) 36(100%)

Opmerking: de grijze vlakken in de tabellen betreffen een hulpmiddel om snel te kunnen zien 
wat de meerderheid antwoordde�

Dus: veel geüniformeerde politie mensen (afgerond 90 procent van de geïnterviewden) in de 
onder zochte basisteams vinden dat opsporing, meer dan nu, onderdeel mag zijn van het blauwe 
politie werk. Dan wordt vooral gedacht aan gerichte vragen van de recherche, waarmee blauw de straat 
op kan, zonder ‘loopjongen’ van de recherche te worden. Denk aan IGP-opdrachten. Het beeld is dat er 
best tijd is om dit soort opdrachten tussen de bedrijven (meldingen en ander werk) door te doen, zeker 
tijdens een vroege dienst of in een team zoals het ZWAP-team in Groningen. Een enkeling vindt dat er 
geen tijd is voor (nog) meer opsporingsactiviteiten en dat het nu al druk genoeg is.

2.2 Verantwoordelijk voor de zaak?
Sommige noodhulpers zijn, zoals aangegeven, gewend om kleine zaken op te pakken en zelf gereed te 
maken totdat de recherche (veelal de basisteamrecherche) ermee verder gaat. Van de geïnterviewden 
vinden 18 van de 36 dat bij de extra opsporingsactiviteiten – bijvoorbeeld het vanuit blauw ‘opplussen’ 
van een zaak, zie Box 1 – geldt dat degenen die de zaak opdoen ook verantwoordelijk moeten blijven tot 
aan de overdracht aan de recherche. De personen die het niet eens zijn (zie enquêtevraag 6 hieronder), 

15 Hoewel een enkeling van deze categorie aangeeft dat opsporing soms ook hulpverlening is.
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vinden dat hiervoor geen tijd is. Of zij menen dat verantwoordelijk blijven voor ‘een hele zaak’ tegen 
het principe van het ‘scrummen’ ingaat, waarbij onderdelen van een zaak nu juist worden uitgezet bij 
diverse personen. Of zij menen dat ook na de overdracht aan de recherche de collega verantwoordelijk 
moet blijven en moet worden betrokken bij de verdere opsporingshandelingen door de recherche. 
Het gaat dan om complexere zaken.

‘Er zijn een paar collega’s op de werkvloer bij de incidentenafhandeling bij wie je wel heel 
wat neer kunt leggen, en die gaan er wel mee aan de slag� Het zijn doeners, maar als je iets 
minder stoer durft te doen, dan kun je het ook wel aangeven: “dit kost me heel veel, waardoor 
ik de rest van m’n werk moeilijk kan doen”�’ (UJ Noodhulp-02)

Vraag 6: Als een collega van het basisteam een ‘zaak’ opdoet, is het de bedoeling dat deze verantwoordelijk 
blijft voor zorgen van enigerlei opvolging (b.v. ‘veredeling’), tot aan de overdracht aan de recherche (N=36)

6 Helemaal 
mee eens

Mee eens Geen  
mening

Niet mee  
eens

Helemaal niet 
mee eens

Totaal

Groningen 0(0%) 6(60%) 0(0%) 4(40%) 0(0%) 10(27,8%)

Hoorn 1(10%) 4(40%) 1(10%) 4(40%) 0(0%) 10(27,8%)

Utrecht 0(0%) 2(33,3%) 0(0%) 4(66,7%) 0(0%) 6(16,7%)

Waddinxveen 2(20%) 3(30%) 2(20%) 3(30%) 0(0%) 10(27,8%)

Totaal 3(8,3%) 15(41,7%) 3(8,3%) 15(41,7%) 0(0%) 36(100%)

Volgens de Groningse politie mensen is de druk van prio 1 meldingen zo groot dat ze daarmee weinig 
tijd overhouden om zelf veel opsporingswerkzaamheden te doen en er verantwoordelijk voor te zijn. 
Twee van de geïnterviewden uit die stad wensen dat beeld te nuanceren door aan te geven dat de 
meldingendruk sterk verschilt per dienst:

‘Er is genoeg ruimte en tijd om projecten op te pakken en dingen uit te zetten�  
Kan en mag veel meer gedaan worden wat mij betreft�’

Zij geven aan dat het mooi zou zijn als in Groningen meer zou worden gewerkt volgens de principes van 
het ZWAP-team: projectgericht, vrij van meldingen. Sommige geïnterviewden in de vier basisteams 
zien net als deze Groninger wel ruimte om anders te werken en meer opsporingsactiviteiten te 
verrichten. De meerderheid wil nu juist graag meer opsporingsactiviteiten verrichten.
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Box 1: Casus ‘Opwerken en opplussen van zaken’ (blauwe opsporing)
Soms doet blauw een poging om zelf een zaak ‘op te plussen’. Zij draaien dan zelf een zaak op 
basis van ‘eigen’ blauwe startinformatie en veredelen die zelf (‘opplussen’). We zagen daarbij 
een aantal varianten:
1. Opgepluste zaken waarbij direct de recherche mee wordt genomen (geïnformeerd) met als 

doel echt samen als blauw en grijs effect te bereiken, of zich in elk geval door de recherche 
te laten adviseren of helpen. Vaak gaat het dan om blauwe opsporing waarbij een korte klap 
het meest optimale alternatief is, omdat grotere (recherche)onderzoeken wegens gebrek 
aan capaciteit niet mogelijk zijn. Geregeld worden bij dat soort zaken ook externe partners 
betrokken. Denk aan de gemeente die vaak op basis van bestuursrecht veel kan betekenen in 
het mogelijk maken van de ‘korte klap’.

2. Opgepluste zaken waarin de recherche niet wordt meegenomen, omdat blauwe politie mensen 
anders verwachten dat de recherche de capaciteitskaart trekt en het onderzoek niet doorgaat. 
Soms ook (naar eigen zeggen dan) omdat er ‘geen tijd was om de recherche te informeren’ 
en spoed geboden was.

3. Opgepluste zaken die ontstaan vanuit onvrede op de werkvloer over het niet oppakken van 
zaken of specifieke thema’s in de wijk door de recherchediensten. Deze variant heeft met 
name als beoogd doel: beïnvloeding van de opsporingsagenda, terwijl bij de tweede categorie 
vooral het te bereiken opsporingseffect centraal staat. Hier is sprake van ‘politiepolitiek’ 
vanuit blauw.

4. Een combinatie van bovenstaande varianten.

Intermezzo: een kort verhaal over een opgepluste zaak
In één van de vier basisteams deed zich een interessant voorbeeld voor van een opgepluste zaak 
of in elk geval een poging daartoe. Rondom een woonwagenkamp met bewoners die actief zijn in 
de internationale drugshandel zou een groot onderzoek opgestart worden, op aangeven van blauw. 
Die werd op haar beurt gesteund door de gemeente. Dat kamp leverde voor zowel de gemeente 
als de lokale politie zoveel incidenten op dat er een keer moest worden ‘doorgepakt’. Blauw en TCI 
(Team Criminele Inlichtingen) hadden al veel startinformatie verzameld over het kamp. Deze ‘blauwe 
informatie’ zou tot meer dan voldoende opsporingsindicaties leiden. De wijkagent vertelt in een 
interview over het kamp: “de mensen hebben nog nooit in hun leven een dag gewerkt, rijden de duurste 
auto’s, hebben grote caravans, onroerend goed in Zuid-Europa, vage bedrijven, er worden gestolen 
goederen aangetroffen op en rondom het kamp.” Een projectteam van de districtsrecherche en de DRR 
(eenheids recherche) zou opstarten: met verschillende benodigde disciplines werken aan een grote 
strafrechtelijke zaak. Anderhalf jaar later was het projectteam er helaas nog steeds niet wegens andere 
prioriteiten en de opgehaalde informatie was inmiddels verouderd volgens het Openbaar Ministerie. 
TCI geeft volgens de geïnterviewde betrokkenen aan de volgende keer geen informatie meer te leveren 
aan blauw, want er is volgens TCI niets mee gedaan. De zaak bevindt zich ten tijde van ons veldwerk in 
een impasse. Wel hebben wijkagenten en andere politie mensen van de uniformdienst nog geprobeerd 
om samen met de VVC16 en het flexteam in te zetten op een ‘verstoring met een korte klap’. De actie 
werd afgeblazen omdat de districtsrecherche en de DRR aangaven niet de personele capaciteit te 
hebben om verdachten te horen en deze zaak verder op te pakken. Ze voelden zich ook enigszins 
verrast door deze ‘blauwe actie’. Dit voorbeeld laat zien dat het opplussen geen uitgemaakte zaak is 
waarbij de uitkomst vaststaat.

16 Bij veel basisteams wordt nog de term VVC (veelvoorkomende criminaliteit) gebruikt voor de basisteamrecherche.
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2.3 Rechercheurs over blauw in opsporing: zeer gewenst, niet zonder risico’s
De geïnterviewde rechercheurs zeggen – op een geïnterviewde na, die twijfelt - dat zij veel waarde 
hechten aan opsporinsgericht kunnen kijken door blauw. Zij vinden ook dat ze soms tekortschieten: 
met terugkoppelen van zaken en het betrekken van blauw bij opsporing. De meesten vinden de hulp 
van de uniformdienst zeer gewenst, hoewel een enkeling aangeeft zijn hart vast te houden als de 
uniformdienst meer opsporingsactiviteiten zou gaan doen. Dat zou volgens deze geïnterviewden alleen 
maar extra werk opleveren, omdat collega’s van de uniformdienst een zaak vaak niet goed op papier 
krijgen. Het dominante beeld is desalniettemin dat rechercheurs vertrouwen hebben in de kennis en 
vaardigheden van de uniformdienst en uitgaan van de goede wil van hun blauwe collega’s. Ook het 
opplussen van zaken komt meer dan eens voort uit de motivatie van collega’s, het is dan de kunst 
om te zorgen dat de verwachtingen vooral helder zijn over het afhandelen en de medewerking van de 
recherche. Maar het onvoldoende of zelfs helemaal niet meenemen van de recherche wordt – weinig 
verrassend - nadrukkelijk niet gewaardeerd.

‘Dan pakken ze zelf een zaak op, maken aanhoudingen en die zijn dan ineens voor ons� Dat 
heet ouderwets over de schutting gooien’� (Recherche)�

Sowieso moet volgens de rechercheurs meer dan nu worden geïnvesteerd aan de voorkant (voor het 
werk bij de recherche komt): laat je blauwe collega weten wat je als recherche nodig hebt en wat je 
mogelijkheden zijn. Maar ook hierbij wordt de capaciteitskaart getrokken, want vaak is er volgens 
de geïnterviewde rechercheurs geen tijd om aan de voorkant de verwachtingen te managen. 
Desondanks komt de algemene houding van de recherche neer op het zoeken naar meer verbinding 
met de uniformdienst.

‘Bij de ene collega is het geen probleem als je iets vraagt� Dan worden er verdachten voor mij 
gehoord� Als ik het aan een ander had gevraagd: pff maar daar ben jij toch voor, ik moet op 
straat zijn�’ (Recherche)�

2.4 Leidinggevenden over blauw in opsporing: niet alleen als ‘sensor’
Zowel de leidinggevenden van blauw als van de recherche zijn ervan overtuigd dat de uniformdienst 
ontzettend veel kennis heeft van het gebied waarin zij werken. Al is het maar doordat zij over een 
‘helikopter-view’ beschikken, daar waar de wijkagent veelal meer dieptekennis heeft van het gebied. 
Een enkeling daargelaten, herkennen zij de bevinding dat veel blauwe politie mensen meer dan nu aan 
opsporing zouden willen doen.

De leidinggevenden vinden dat het opsporingsgericht werken meer aandacht verdient. Daar zouden 
zij best meer op willen sturen. Bijvoorbeeld door politie mensen van de uniformdienst aan te spreken 
op de kwaliteit van verbalen, te leren meer ‘opsporingsgericht’ te kijken en de verwachting bij blauw 
te managen rondom het oppakken van zaken door de recherche en de mogelijkheden om zelf een 
zaak op te plussen en zelf onderzoeken te doen. Niemand wil dat de recherche wordt geconfronteerd 
met een ‘rij aangehouden verdachten in het cellenblok’. Maar met name de blauwe chefs willen de 
motivatie van de blauwe werkvloer ook weer niet de kop indrukken. De chefs (ook van de recherche) 
zien veel mogelijkheden voor blauwe interventies die voorkomen dat iets een zaak wordt en leidt tot 
een tijdrovend opsporingsonderzoek.

De uniformdienst heeft bovenal een eigenstandige rol in de opsporing. Ze wordt gezien als de partij 
die bij uitstek de mogelijkheden heeft om met bijvoorbeeld ‘stukmaken’ en ‘plat surveilleren’ de lokale 
gelegenheid voor misdaad kan verkleinen. Of juist samenwerking met externe partijen als de gemeente 
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kan inzetten om de criminele gelegenheid te verkleinen. ‘Blauw kan echt veel wind uit de zeilen voor 
de recherche nemen en dat doen ze ook echt’ merkt een recherchechef op in Hoorn. En dat hoeft zeker 
tegenwoordig niet met klassiek rechercheonderzoek en het strafrecht.

‘Verwachtingen managen kan ook met een kort berichtje, belletje of kort gesprekje� Dat hoeft 
echt net veel tijd te kosten� Dat is echt een kwestie van mindset� Niet meteen van het ergste 
uitgaan en denken dat je omkomt in het werk als iemand een klusje heeft of als je even wat 
moet doen�’ (Leidinggevende blauw, Utrecht)

Leidinggevenden van blauw en recherche menen dat daarnaast het blauw veel meer en gerichter dan 
nu informatie kan binnenhalen voor onderzoeken; als een soort sensor van de opsporing. Ook de DRR 
en DR zouden op die manier meer gebruik kunnen maken van dit blauwe potentieel aan informatie 
en gebiedskennis. Dat kan met de ‘ouderwetse’ IGP-opdrachten. Hoewel die volgens sommige 
leidinggevenden te veel politiebureaucratie met zich meebrengen, het kan en moet simpeler naar hun 
idee, dan zullen collega’s van de uniformdienst eerder met opdrachten aan de slag gaan. De politie-
mensen van de uniformdienst moeten weten welke thema’s op een bepaald moment prioriteit hebben, 
welke zaken de rechercheafdelingen draaien. Volgens een aantal chefs zou dat voldoende moeten zijn 
voor blauw om te weten welke informatie van belang is voor de opsporing. Volgens de chefs van de 
DR die we interviewden kan veel meer worden gedeeld met blauw dan nu vaak wordt verondersteld. 
Zij vinden het niet nodig om als recherche al te krampachtig om te gaan met het delen van informatie 
en hechten veel waarde aan het uitstralen van vertrouwen. Daarbij hoort wat hen betreft dus ook 
terugkoppeling nadat blauw informatie heeft gedeeld met de recherche.
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3. Interactie tussen 
uniformdienst en recherche

3.1 Frequentie volgens blauw: laag
Met de districtsrecherche is veel minder contact dan met de basisteamrecherche, en met de eenheids-
recherche (laat staan landelijke recherche) is volgens noodhulpers al helemaal geen of nauwelijks 
contact. Redenen hiervoor zijn dat de basisteamrecherche ‘van het team is’, de districtsrecherche 
fysiek vaak ver weg is en de DRR op zware criminaliteit (‘zwacri’) zit en daardoor naar eigen zeggen 
minder een natuurlijke partner is voor het blauw. Nog los van het gegeven of dat ook echt zo is, is 
dat het beeld dat we optekenen. Overigens geeft één van de geïnterviewden aan zelf wel heel goede 
contacten te hebben met de Landelijke Recherche. Bij het oprollen van een drugslab in zijn basis team-
gebied bleek de Landelijke Eenheid nadrukkelijk contact te zoeken met het lokale blauw, waar de eigen 
districtsrecherche niet geneigd was informatie te delen.17

In Hoorn zat vroeger de districtsrecherche aan het bureau, die zit nu in Alkmaar. Dat tekent volgens 
de noodhulpers al de situatie. Ook elders zit de districtsrecherche tegenwoordig veelal fysiek ver weg, 
waar vroeger (voor de laatste politiereorganisatie uit 2012) ook districtsrecherche aan het bureau was. 
Opvallend overigens is dat een aantal geïnterviewden de basisteamrecherche steevast VVC noemt en 
dat eigenlijk geen echte recherche vindt. Dat zijn ‘gewoon collega’s van het team’, ze zijn ‘blauwgrijs’ 
klinkt het – met name in Hoorn – en dat kan worden opgevat als compliment.

Wat wel werd opgemerkt is dat de (team)recherche vaak op een eigen kamer of verdieping zit. 
Zo kunnen zij rustig aan het werk (recherchewerk vergt concentratie), maar het bemoeilijkt het contact 
met blauw. In Utrecht zaten de basisteamrecherche en de rest van het basisteam ooit in dezelfde 
ruimte, maar dat bleek niet ideaal omdat ze geregeld niet rustig konden doorwerken. In Waddinxveen 
werd nu juist na de verbouwing en herinrichting van het bureau in het voorjaar van 2021 aangestuurd 
op een enkele ruimte voor blauw en grijs (VVC). Dat is ten tijde van het veldwerk ook zo gerealiseerd. 
De eerste indruk – opgedaan tijdens een korte rondleiding na de verbouwing d.d. 4 oktober 2021 - is 
dat het voordelen heeft, maar soms veel van de concentratie van rechercheurs vergt.

We hebben letterlijk gevraagd hoe vaak iemand tijdens een gemiddelde noodhulpdienst persoonlijk 
(een-op-een) contact heeft met de recherche (vraag 1, zie hieronder). Dat kan zijn basisteamrecherche, 
districtsrecherche, eenheids recherche of landelijke eenheid. Een contact kan zijn een telefoontje, 
binnenlopen, tijdens de dienst aangesproken worden door de recherche, een persoonlijk aan jou 
gericht mailtje door de recherche et cetera. Het beeld is dat in de gemiddelde noodhulpdienst erg 
weinig contact is met de recherche, zelfs niet met de eigen basisteamrecherche (= VVC, scrumteam, 
crimeteam, BTR et cetera). Blauwe politie mensen vinden dat problematisch, want de meesten geven 
aan juist meer en intensiever contact te willen met de recherche, in het bijzonder om informatie uit 

17 Het betreft hier slechts een enkele waarneming (1 gesprek), maar het past in het beeld van een onderzoek dat Bervoets e.a. 
(2021) verrichtten naar transportcriminaliteit. Daaruit bleek dat de uniformdienst en recherche van de landelijke eenheid 
behoorlijke stappen hadden gemaakt in integreren en ontschotten van de opsporing. Mogelijk zijn de rechercheurs van de 
LE hierdoor makkelijker geneigd het blauw op te zoeken. Ook omdat zij ter plaatse veelal niet bekend zijn en leunen op de 
gebiedskennis en -informatie van het lokale blauw.
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te wisselen (zie volgende paragraaf). Tijdens dagdiensten is de kans op contact met de recherche 
(met name de basisteamrecherche) groter, omdat veel rechercheurs dagdiensten draaien. En de 
dagdienst wordt ook geregeld benut door politie mensen van de noodhulp om aan een zaak te werken 
(bijvoorbeeld een verbaal af te maken, een verhoor af te nemen et cetera).

Een enkeling geeft aan wel geregeld met de recherche contact te hebben. Als een soort vraagbaak. 
Veelal met een specifieke rechercheur, bijvoorbeeld iemand die veel weet over een bepaald onderwerp. 
En meestal alleen als het ‘warme’ contacten zijn, iemand waar ze mee hebben samengewerkt of ooit 
in het blauw ‘mee op de auto’ hebben gezeten. Dit verschijnsel is ontegenzeggelijk onderdeel van de 
beroepscultuur bij de politie. Daarin wordt veel waarde gehecht aan opgebouwde warme contacten en 
een persoonlijke benadering.

Vraag 1: Hoe vaak heb je tijdens een gemiddelde noodhulpdienst persoonlijk (een-op-een) contact met de 
recherche? (N=34)

1 0 contacten 1-5  
contacten

6-10  
contacten

11-15  
contacten

Meer dan 
15 contacten

Totaal

Groningen 7(70%) 3(30%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 10(29,4%)

Hoorn 2(20%) 8(80%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 10(29,4%)

Utrecht 0(0%) 5 (83,3%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 5(14,7%)

Waddinxveen 0(0%) 9(90%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 9(26,5%)

Totaal 9(26,5%) 25(73,5%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 34(100%)

3.2 Aard informatie-uitwisseling: meer brengen dan halen
De contacten met de recherche zoals bedoeld in enquêtevraag 1 kunnen divers van aard zijn: 
uitwaaierend van heel formeel omwille van een onderzoek, tot informeel even een praatje. Bij enquête-
 vraag 2, versmalden we naar de contacten die alleen te maken hebben met het uitwisselen van 
informatie. Als dat type contact er met de recherche is, dan valt deze volgens de noodhulpers veelal 
onder de categorie ‘ik geef uit eigen beweging informatie aan de recherche’ (vraag 2, hieronder). 
Het komt in hun ogen veel minder voor dat de recherche noodhulpers om informatie vraagt, of 
dat de recherche de noodhulp informatie geeft, of dat zijzelf informatie vragen van de recherche. 
Gericht ‘uitvragen’ of ‘inwinnen’ is er al helemaal nauwelijks bij. Er komen zelden verzoeken van 
de recherche, al dan niet via de OpCo, om eens wat uit te zoeken of eens ergens te gaan kijken of 
informatie over te verzamelen. Over het geheel zetten politie mensen opsporingsrelevante informatie in 
BVH in de veronderstelling dat de recherche ermee verder gaat. Ze hebben echter wisselende signalen 
of en hoe die info ook daadwerkelijk wordt opgepakt.

‘Ik weet veel van OMG’s en zet braaf altijd alles wat ik weet en zie in BVH� Dat doe ik al jaren, 
dus je zou verwachten dat daar wel gebruik van wordt gemaakt� Maar ik krijg nooit vragen 
van de recherche, dus zeker weten doe ik het niet� Wel komen soms collega’s van andere 
blauwe teams bij mij op de lijn of blauw collega’s van andere eenheden� Maar eigenlijk nooit 
de recherche� Maar ik weet niet hoe ik dat moet interpreteren� Ik blijf gewoon netjes mijn 
werk doen en leg alles vast wat me relevant lijkt�’ (HE Noodhulp-02)

‘Ik werd toevallig pasgeleden gebeld door de recherche uit Zeist volgens mij� Over iets dat ik 
een jaar of drie geleden in BVH had gezet� Geen probleem, het kan voor mij iets onbenulligs 
zijn geweest – een kleur jas, of merk voertuig – maar het zal maar net de sleutel zijn in een 
bepaalde zaak� Dus ik blijf netjes muteren�’ (GE Noodhulp-07)�
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Als er een ‘instap’ in de wijk wordt gedaan (DR) dan weet zelfs de wijkagent daar niets van. 
Het verzuimen te delen van informatie wordt niet slechts als gemiste kans gezien, maar ook als 
risicovol: de uniformdienst wil weten met wie ze te maken hebben en wat de gevaarzetting is. Het is in 
de ogen van noodhulpers onverstandig om steeds maar de reflex te hebben dat ‘we zo min mogelijk’ 
delen met blauw. Geïnterviewde recherchechefs beloven beterschap, omdat zij juist menen dat er veel 
meer met blauw kan worden gedeeld dan nu. En soms gebeurt dat volgens hen ook al.

Vraag 2: Wanneer tijdens deze contacten informatie-uitwisseling plaatsheeft,  
dan valt deze grotendeels onder de categorie… (N=34)

2 Ik geef 
uit eigen 

beweging

Ik geef  
op verzoek

De recherche 
geeft uit eigen 

beweging

De recherche 
geeft op 
verzoek

Anders Totaal

Groningen 5(50%) 3(30%) 0(0%) 0(0%) 2(20%) 10(29,4%)

Hoorn 7(70%) 0(0%) 0(0%) 1(10%) 1(10%) 9(26,5%)

Utrecht 2(33,3%) 2(33,3%) 1(16,7%) 0(0%) 0(0%) 5(14,7%)

Waddinxveen 4(40%) 2(20%) 0(0%) (0%) 4(40,0%) 10(29,4%)

Totaal 18(52,9%) 7(20,6%) 1(2,9%) 1(2,9%) 7(20,6%) 34(100%)

Bij de categorie ‘anders’ werd onder meer genoemd:
 - Respondent 4 (WEN1): geeft aan dat het erg wisselend is van een praatje waarin informatie gedeeld 

wordt/vragen worden gesteld tot het afhandelen van een boef.
 - Respondent 9 (WEN4): geeft aan alle antwoorden te willen kiezen.
 - Respondent 11 (WEN3): maken aanvullend proces verbaal
 - Respondent 24 (GEN5): kleine zaken overdracht

Het algemeen patroon is verder dat de recherche – volgens de noodhulpers - niet systematisch 
of structureel gebruik maakt van de gebiedskennis die noodhulpers hebben. Daarop wijst ook de 
beantwoording van vraag 4 van de vragenlijst (zie hieronder). Met gebiedskennis wordt bedoeld: 
kennis over het werkgebied, de daar spelende thematieken en de daar wonende bevolking 
(o.a. subjecten) en hun gedrag(spatronen).

Noodhulpers vinden dat gebruik van gebiedsinformatie wel belangrijk is en dat dit meer zou moeten. 
Het is bovendien handig om een zaak steviger te maken en ‘rond’ te krijgen. Zo ontstaat ook het 
spanningsveld: ‘zal ik wel of niet muteren want er wordt toch niks mee gedaan.’ Er lijkt al met al heel 
weinig terugkoppeling van recherche aan noodhulpers, zo is het beeld. Aan de andere kant steken zij 
hand in eigen boezem: noodhulpers vragen de recherche zelf ook zelden om informatie of om ‘hoe het 
ermee staat.’ De zeven personen die bij vraag 4 aangeven geven mening te hebben, deden dat omdat 
zij weinig of geen zicht hadden op het benutten van gebiedskennis door de recherche. Ze wisten het 
niet en waakten voor een in hun ogen ongefundeerd antwoord.
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Vraag 4: De recherche betrekt mijn gebiedskennis voldoende bij zaken (N=36)

4 Helemaal 
mee eens

Mee eens Geen  
mening

Niet mee  
eens

Helemaal niet 
mee eens

Totaal

Groningen 0(0%) 1(10%) 2(20%) 6(60%) 1(10%) 10(27,8%)

Hoorn 1(10%) 1(10%) 1(10%) 4(40%) 3(30%) 10(27,8%)

Utrecht 0(0%) 1(16,7%) 2(33,3%) 3(50%) 0(0%) 6(16,7%)

Waddinxveen 0(0%) 0(0%) 2(20%) 6(60%) 2(20%) 10(27,8%)

Totaal 1(2,8%) 3(8,3%) 7(19,4%) 19(52,8%) 6(16,7%) 36(100%)

3.3 De recherche aan het woord: het kan beter
Volgens de geïnterviewde recherchechefs moet het benutten van gebiedskennis beter: ‘blauw ziet 
vaak verbanden die wij bij de recherche niet eens kunnen zien, gewoon omdat zij op straat zijn en in 
de wijk en wij vanachter ons bureau het werk doen.’ Een enkele rechercheur is wat cynisch en geeft 
aan dat deze niet op nog meer informatie van blauw zit te wachten, want de recherche komt al om in 
het werk. Andere rechercheurs relativeren dit en geven aan dat niet elke informatie meteen potentiële 
startinformatie is voor weer een nieuw onderzoek. Vaak gaat het ook om informatie en gebiedskennis 
die kan helpen bij de reeds lopende opsporingsonderzoeken. Als we kijken naar de antwoorden op 
vraag 4, zien we dat 9 van de 13 rechercheurs het (helemaal) eens zijn met de stelling en 4 van de 
13 het niet eens zijn.

Uit de (groeps)gesprekken met rechercheurs blijkt dat zij het beeld niet herkennen dat zij maar heel 
weinig contact hebben met blauw. Het meest frequente antwoord op de vraag hoeveel contacten zij 
tijdens een gemiddelde dienst hebben (vraag 1) is hier 1-5 contacten (7 van de 14 die antwoord geeft). 
Dat wordt opgevolgd door 6-10 contacten (5 van de 14) tijdens een gemiddelde dienst). Met name 
basisteamrechercheurs geven aan toch geregeld contact te hebben met blauw en informatie uit te 
wisselen. De districtsrechercheurs geven aan inderdaad maar weinig of geen contact te hebben met 
de uniformdienst, of het moeten de wijkagenten zijn. Kennelijk wordt het gebrek aan nabijheid door de 
DR voor blauw als bepalend gezien voor de uitspraak dat ze nooit contact hebben met de recherche, de 
VVC/basisteamrecherche wordt immers vaak niet als recherche gezien.

‘Als wij informatie willen ophalen bij een basisteam, dan nemen we in eerste instantie contact 
op met de wijkagenten� Niet alleen omdat die steeds meer info en gebiedskennis zouden 
hebben� Ook omdat we de rest van de uniformdienst onmogelijk allemaal kennen� En wat je 
dan ziet is dat de wijkagent ons als het nodig is wel weer in contact brengt met bijvoorbeeld 
iemand van de noodhulp�’ (Groepsinterview recherche)

Zowel de basisteamrechercheurs als de districtsrechercheurs herkennen het beeld dat er nog te 
weinig wordt gedeeld met en teruggekoppeld aan de uniformdienst. Ook benadrukken zij – we gaven 
het al aan – dat er weinig echt geheim is voor de uniformdienst aan lopende onderzoeken van de DR 
of basisteamrecherche. Zij geven eveneens aan dat een verbeterde communicatie van twee kanten 
moet komen: ook de uniformdienst kan zelf eens contact opzoeken met de recherche. Een belletje 
naar de DR of even binnenlopen bij de basisteamrecherche is zo gebeurd naar hun idee. De Groningse 
rechercheurs geven aan dat het scrummen bij zowel de basisteamrecherche als bij blauw maakt dat de 
kans tegenwoordig kleiner is dan vroeger dat blauw – en daarbinnen met name de wijkagent - wordt 
overgeslagen bij het opstarten van een zaak. Het staat als actie op het scrumbord, aldus de recherche.
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4. Ontschotting 
lokale opsporing: 
feiten en opvattingen

In dit hoofdstuk gaan we ter beantwoording van de derde onderzoeksvraag aan de hand van een aantal 
meer specifieke onderwerpen in op de ontschotting van het lokale opsporingsproces. Een betere term 
is, ook volgens sommige geïnterviewden: integratie van de opsporing of anders kruisbestuiving tussen 
blauw en grijs (recherche). We gaan in op feiten en opvattingen van zowel uniformdienst als recherche 
over de briefing, ondersteuning van noodhulp door de recherche, de rol van de wijkagent, uitwisselen 
van blauw en grijs, de rol van de informatieorganisatie en de rol van sturing. Deze onderwerpen komen 
grotendeels voort uit het vorige (actie)onderzoek dat we verrichtten naar gebiedsgerichte opsporing 
en de ontschotting die daarvoor nodig is (Bervoets et al., 2021). Daarbij betrekken we niet alleen de rol 
van blauw in opsporing maar ook de rollen die de recherche kan spelen. Denk aan de basisvarianten in 
figuur 1.1 (hoofdstuk 1): de recherche informeert het blauw, de recherche betrekt het blauw bij zaken en 
de recherche adviseert/coacht het blauw bij afhandeling opgedane zaken.

We ronden dit hoofdstuk af met ideeën waarmee de uniformdienst en de rechercheurs zelf komen 
omwille van de ontschotting en een vlottere samenwerking. Ook laten we de leidinggevenden weer 
aan het woord alsmede de medewerkers van DRIO (de informatie-organisatie) die we interviewden 
in Den Haag en Utrecht. Wegens de omvang van dit hoofdstuk, vatten we de bevindingen samen in 
een afsluitend resumé.

4.1 Recherche bij de (de)briefing

4.1.1 De uniformdienst: recherche bij de briefing
We gingen in de interviews in op het al dan niet aanwezig zijn van recherche bij de dagelijkse 
(de)briefings, als mogelijkheid voor integratie tussen uniformdienst en recherche bij de opsporing. 
Vooropgesteld dat een briefing zou kunnen bijdragen aan meer en betere informatie-uitwisseling 
tussen blauw en grijs. Daarbij is het goed om op te merken dat Utrecht bijvoorbeeld nadrukkelijk ook 
aanstuurt op dagelijkse debriefings.18 Tijdens de interviews nemen we posters waar op het bureau 
Marco Polo in Utrecht met een kleine set vragen die tijdens een debriefing moet worden gesteld, 
om daarmee deze werkvorm te propageren. Elders wordt de debriefing alleen ingezet bij grotere 
incidenten die een terugblik vereisen. In de beantwoording van de enquêtevraag (zie onder) blijken 
de geïnterviewden een stuk stelliger dan bij het doorvragen in het interview. Dan tonen zij zich 
genuanceerder. In de vragenlijst geven 28 van de 36 geïnterviewden aan dat er altijd iemand van de 
recherche bij moet zijn. Tijdens het doorvragen relativeren de meesten het woordje ‘altijd’ en zouden ze 
al genoegen nemen met af en toe iemand van de recherche bij een (de)briefing.

18 Recent is daar een Operationeel Expert (met een defensieachtergrond) afgestudeerd aan de Politieacademie op een werkstuk 
over briefen en debriefen, geënt op de NATO-richtlijnen die daarvoor bestaan bij de krijgsmacht. Er wordt in Utrecht-Zuid 
inmiddels standaard gedebrieft.
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Vraag 10: Aan een (de)briefing bij de noodhulp zou altijd een collega van de recherche moeten deelnemen (N=36)

10 Helemaal 
mee eens

Mee eens Geen  
mening

Niet mee  
eens

Helemaal niet 
mee eens

Totaal

Groningen 3(30%) 4(40%) 1(10%) 2(20%) 0(0%) 10(27,8%)

Hoorn 3(30%) 4(40%) 2(20%) 1(10%) 0(0%) 10(27,8%)

Utrecht 1(16,7%) 4(66,7%) 1(16,7%) 0(0%) 0(0%) 6(16,7%)

Waddinxveen 8(80%) 1(10%) 1(10%) 0(0%) 0(0%) 10(27,8%)

Totaal 15(41,7%) 13(36,1%) 5(13,9%) 3(8,3%) 0(0%) 36(100%)

Geïnterviewde noodhulpers stellen het op prijs als er op regelmatige basis iemand van de basis team-
recherche en districtsrecherche aan zou schuiven. Om gericht informatie uit te wisselen, feeling 
te houden met elkaars praktijk, om terugkoppeling te krijgen en om grotere zaken grondiger aan 
te kunnen pakken. Op de vragenlijst geven sommige geïnterviewden met pen aan hoe ze het 
voor zich zien:

‘J� (G): Graag erbij willen hebben, maar niet altijd� Zo krijg recherche meer feeling 
bij de wijk & betere samenwerking 
 
P� (G): ja, win-win situatie 
 
R� (H): ja, actuele zaken� Weten wat je kan verwachten en waar je op kan letten (bv auto’s)� 
 
M� (W): Info veredelen en je weet als blauw de weg� 
 
B� (W): Geen mening: altijd is overdreven� Snap ook dat recherche met eigen zaken bezig is 
en bij een briefing zijn waar je weinig aan hebt is te weinig tijd voor� Coördinator zou wel goed 
zijn� Kost veel tijd en is niet altijd nuttig�’

Op basis van de gesprekken ontstaat het beeld van een briefing die volgens de noodhulpers veel 
beter kan, ook in het licht van integratie en ontschotting. In de zin van: rijkere informatie, gerichte 
uitvragen vanuit de recherche, meer systematiek. In Utrecht is daar in het verleden en nog heel recent 
veel aandacht aan besteed en elders (landelijk!) ook wel (o.a. Scholtens e.a. 2013). Maar op basis van 
het veldwerk voor dit onderzoek ontstaat het beeld van een briefing die toch weer wat meer aandacht 
behoeft. Volgens politie mensen van de uniformdienst is een briefing niet zelden weinig gestructureerd, 
zelfs wat rommelig, of juist meer een rituele verplichting waarbij het oorspronkelijke doel soms uit 
het oog wordt verloren. En geregeld is de briefing volgens geïnterviewden te lang en bevat deze veel 
te veel informatie en missen de concrete werkopdrachten. Ook in Waddinxveen is (nog tijdens het 
veldwerk) de briefing aangepast net als in Utrecht: ze bevat nog maar enkele PowerPoint-dia’s en 
zoveel mogelijk concrete werkopdrachten.

‘Na een briefing kwam onlangs een collega naar respondent toe die vertelde dat de 
afgelopen tijd 10 aangiftes van scooterdiefstallen in hun wijk zijn gedaan� Daaraan kun je 
volgens hem zien dat veel informatie verloren gaat en niet wordt gedeeld� Het duurt soms 
lang voordat je ergens van op de hoogte wordt gebracht� Veel informatie halen ze ook zelf uit 
de systemen en gaan daar vervolgens mee aan de slag�’ (GJ noodhulp-03)
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4.1.2 De recherche: niet altijd realiseerbaar
De geïnterviewde basisteamrechercheurs geven aan dat bij de briefing zoveel mogelijk iemand van 
hun afdeling aansluit. Maar altijd, lukt niet. Zes van de veertien geïnterviewde rechercheurs zijn het 
eens met de stelling dat er altijd iemand van de recherche bij de briefing moet zijn. De rest is het niet 
eens. Voor de districtsrecherche is het naar eigen zeggen ondoenlijk om aan te sluiten, of het moet 
incidenteel zijn voor een project of specifiek opsporingsonderzoek. Vroeger kwam het in een van de 
basisteams voor dat de chef van de DR zelf heel af en toe poolshoogte kwam nemen. ‘Dat deed ie 
bij alle teams in zijn gebied: hij wilde zowel collega’s van de VVC kennen als van blauw’, aldus een 
geïnterviewde van de basisteamrecherche aldaar. Desgevraagd geven de geïnterviewde chefs van 
de districtsrecherche (ook van de andere onderzoeksgebieden) aan dat dit niet vanzelfsprekend is 
en zeker vandaag de dag bijna niet realiseerbaar. Feit was wel dat de rondreizende chef van de DR 
een groot netwerk had dat goed van pas kwam tijdens opsporingsonderzoeken. De rechercheurs 
herkennen soms het beeld van de gemiste kans door het onvoldoende met gerichte opdrachten 
op pad sturen van de noodhulp, maar daarin vinden ze echt de communicatielijn ReCo (recherche 
coördinator) en OpCo (operationeel coördinator) cruciaal. Zij weten niet zo goed wat ze daarin zelf 
zouden kunnen betekenen.

4.2 Ondersteuning blauw door de recherche

4.2.1 De uniformdienst: meer hulp gewenst
In het algemeen vinden de noodhulpers dat de recherche hen best (meer) mag ondersteunen bij 
opsporingsactiviteiten (zie onder, enquêtevraag 5). Van de geïnterviewden hadden 32 van de 36 die 
mening. Bijvoorbeeld door meer als opsporingshelpdesk te dienen wanneer zij ergens tegenaan 
lopen bij opsporingsactiviteiten. Om ertoe bij te dragen dat het schriftelijk werk netjes in orde is en 
de recherche ermee verder kan vervolgens. Nu is het beeld dat blauwe collega’s – soms zelfs in een 
nachtdienst – lange verbalen zitten te tikken die de dag erna door de recherche, soms omwille van 
een enkel tikfoutje, worden teruggestuurd of door het OM worden geseponeerd. Meer ingrijpende 
‘rechercheondersteuning’ zou kunnen bestaan uit het meeluisteren (zoals wijkagenten dat doen bij de 
noodhulp) met het radioverkeer op de portofoon en indien nodig met aanvullingen of adviezen komen 
(bijvoorbeeld over veilig stellen van bewijs of een specifiek adres of subject). Direct geven enkele 
noodhulpers aan dat blauw zelf proactiever de recherche mag benaderen om hen te vragen wat ze 
nodig hebben en hoe ze de informatie het liefst krijgen aangeleverd. Ook hier valt op dat noodhulpers 
zelf (willen) bijdragen aan een andere werksituatie.

‘Sommige noodhulpers geven aan te snappen dat recherche het ook gewoon heel druk heeft, 
anderen zeggen dat het altijd flutargumenten zijn� Visie hierop heeft denk ook te maken met 
de achtergrond van de noodhulper� Waar ze vandaan en wat ze zelf weten van opsporing 
komen heeft invloed op de verwachtingen van het politiewerk�’ (HE Noodhulp-03)

Vier geïnterviewde noodhulpers vinden de beantwoording van deze vraag ingewikkeld en kiezen ervoor 
om ‘geen mening’ te hebben. Ze weten niet zo goed hoe de recherche zou kunnen helpen en – meer in 
het bijzonder – menen ze dat deze helemaal geen tijd heeft om de noodhulp te ondersteunen.



‘Niet meer, maar anders!’ – Blauw bij gebiedsgerichte opsporing44

Vraag 5: De recherche kan de noodhulp (meer) ondersteunen bij opsporingsactiviteiten (N=36)

5 Helemaal 
mee eens

Mee eens Geen  
mening

Niet mee  
eens

Helemaal niet 
mee eens

Totaal

Groningen 1(10%) 6(60%) 3(30%) 0(0%) 0(0%) 10(27,8%)

Hoorn 6(60%) 3(30%) 1(10%) 0(0%) 0(0%) 10(27,8%)

Utrecht 1(16,7%) 5(83,3%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 6(16,7%)

Waddinxveen 3(30%) 7(70%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 10(27,8%)

Totaal 11(30,6%) 21(58,3%) 4(11,1%) 0(0%) 0(0%) 36(100%)

4.2.2 De recherche: kom maar langs
Reeds aangegeven is dat volgens de rechercheurs meer dan nu moet worden geïnvesteerd aan de 
voorkant: laat je blauwe collega weten wat je als recherche nodig hebt en wat de mogelijkheden zijn.

Dertien van de veertien rechercheurs is het dan ook (helemaal) eens met stelling 5. Veel rechercheurs 
vrezen de hoeveelheid extra werk, een enkeling denkt dat het meevalt en het aan het einde ook veel 
(goed) politiewerk oplevert. Dus aan de voorkant investeren is het rendement waard. Maar zoals 
aangegeven vinden rechercheurs wel dat collega’s van de uniformdienst ook best eens bij hen mogen 
binnenlopen om te vragen om ondersteuning. Een geïnterviewde van de districtsrecherche merkt met 
enige zelfspot op dat hij en zijn collega’s dan wel moeten laten blijken dat blauwe collega’s welkom zijn 
met vragen of verzoeken en dat zij willen helpen: ‘als ze van blauw bij ons binnenstappen, schieten we 
nog net niet alle kanten op met het argument druk-druk-druk’. Een gebrek aan wil was trouwens niet 
het dominante beeld wat wij optekenden in de gesprekken met de uniformdienst. Die hadden echt wel 
het idee dat de recherche graag zou willen, maar het simpelweg veel te druk heeft met lopende zaken.

Overigens was van een recherchecoach zoals opgetekend in het vorige onderzoek Weten, Doen en 
Leren nergens sprake (Bervoets et al., 2021). Daar was een zeer ervaren rechercheur die nadrukkelijk 
als dagelijkse vraagbaak en ‘lopende checklist’ diende voor de blauwe opsporing en vaak ook bij 
de briefing aanzat. Met als doel het verbeteren van de lokale opsporing. Wel waren er her en der 
recherchecoördinatoren die op het basisteam vanuit de basisteamrecherche probeerden hun blauwe 
collega’s op weg te helpen.

Ook geven de geïnterviewde rechercheurs aan dat wellicht ook de officier van dienst recherche (OVDR) 
een rol kan spelen bij het ondersteunen van het blauw bij opsporingsgerelateerde vragen. Bij het 
basisteam Hoorn bijvoorbeeld luistert de OVDR actief mee met het radioverkeer om ook proactief de 
uniformdienst te voorzien van opsporingsadvies. En het is de bedoeling (nog een voornemen tijdens dit 
onderzoek) dat de OVDR (ook) bij de meldkamer geplaatst wordt. Ook de zaakscoördinator (zaco) aan 
het bureau zelf wordt genoemd als handig aanspreekpunt voor blauw.

4.3 Rol van wijkagenten

4.3.1 Blauw: wijkagenten kunnen meest bijdragen aan ontschotting
Over het algemeen vinden noodhulpers dat de wijkagenten veel meer kunnen bijdragen aan 
ontschotting dan de rest van het blauw (25 van de 35 ondervraagden was die mening toegedaan, 
zie hieronder). Dat heeft vooral te maken met de specifieke gebiedskennis van wijkagenten en pas 
daarna met het beeld dat de wijkagent hier meer tijd voor heeft. Noodhulpers hebben naar eigen 
zeggen wel een beeld van wat er speelt en om wie het gaat in het werkgebied. De wijkagent heeft veel 
meer diepte-informatie en zicht op subjecten en hun achtergrond, zo geven zij aan. De geïnterviewde 
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wijkagenten herkennen dit beeld, maar vinden dat de rest van de uniformdienst ook goed kan bijdragen 
aan ontschotting. Zoals aangegeven in paragraaf 2.4 delen de leidinggevenden die opvatting. 
De noodhulpers onderschatten mogelijk hun eigen informatiepositie.

‘De wijkagent weet al zoveel meer en ze zijn meer bezig met de problemen op lange termijn� 
De noodhulp is er voor hier en nu�’ (HJ Noodhulp – 02)

De geïnterviewde blauwe politie mensen geven overigens aan (ook de wijkagenten onder hen) dat 
er een gebrek aan integratie is tussen wijkzorg en de noodhulp. Af en toe ingegeven door de ‘aparte 
wijkagentenkamer’19 en het wat solistisch opereren van sommige wijkagenten. Dus ook daar ligt wat 
hen betreft nog wel een uitdaging.

Een wijkagent zit volgens de noodhulpers van nature met diens soort werk en kennis en de inhoud 
(en planning) van het werk dichter op de recherche. Sommige noodhulpers vinden de wijkagenten 
daarom een meer natuurlijke partner dan de noodhulp. De wijkagent zou vervolgens weer informatie of 
vragen kunnen doorzetten naar de noodhulp. Een enkeling vindt het juist absoluut niet de taak van de 
wijkagent om tussen de noodhulp en de recherche in te zitten. Dat zou alleen maar tot ruis leiden.

Vraag 7 Wijkagenten kunnen veel meer bijdragen aan ontschotten tussen uniformdienst en recherche 
dan de rest van het blauw (N=35)

7 Helemaal 
mee eens

Mee eens Geen  
mening

Niet mee  
eens

Helemaal niet 
mee eens

Totaal

Groningen 1(10%) 7(70%) 2(20%) 0(0%) 0(0%) 10(28,6%)

Hoorn 2(20%) 5(50%) 1(10%) 2(20%) 0(0%) 10(28,6%)

Utrecht 3(50%) 1(16,7%) 1(16,7%) 0(0%) 0(0%) 5(14,3%)

Waddinxveen 1(10%) 5(50%) 1(10%) 3(30%) 0(0%) 10(28,6%)

Totaal 7(20%) 18(51,4%) 5(14,3%) 5(14,3%) 0(0%) 35(100%)

4.3.2 De recherche: wijkagenten makkelijk aanspreekpunt
Zoals vermeld is de wijkagent voor met name de districtsrecherche een handig en natuurlijk 
aan spreek punt, omdat ze onmogelijk de rest van het blauw kan leren kennen en kan weten welke 
specifieke kennis deze mensen hebben. De helft van de rechercheurs (6 van de 12 geïnterviewden) 
is het dan ook eens met de stelling van vraag 7. Overigens haasten zowel de basisteamrechercheurs 
als de districts rechercheurs te zeggen dat ook bij de rest van het blauw heel veel gebiedskennis en 
-informatie beschikbaar is. Dus de ontschotting alleen richten op het contact tussen recherche en 
wijkagent (als een soort intermediair van het blauw) vinden zij een te smalle basis.

‘Iemand die iets ziet of hoort kan dat delen en dan draag je bij aan ontschotting� Iedereen 
kan iets bijdragen dat hoeft niet per se bij de wijkagenten vandaan te komen� En het hoeft 
niet altijd een warme overdracht te zijn [in verband met onregelmatigheid noodhulp]�’ 
(Groepsinterview recherche)

We tekenen overigens ook op dat vroeger, voor de laatste politiereorganisatie in 2012, de lijnen wel een 
stuk korter waren tussen recherche en blauw. De bovenlokale en landelijke recherche zaten weliswaar 
veel verder van het blauw af, op teamniveau bestond de lokale recherche uit een afdeling opsporing 

19 In Waddinxveen is sinds kort geen aparte wijkagentenkamer meer.
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waar zowel veelvoorkomende criminaliteit (nu VVC of basisteamrecherche) als high impact crimes 
(nu DR) werd opgepakt. Die rechercheurs hadden in het gebouw, in de kantine, bij de koffieautomaat 
veelvuldig contact met hun geüniformeerde collega’s.

4.4 Personele uitwisseling blauw en recherche

4.4.1 De uniformdienst: rechercheurs mee naar buiten
Bijna twee derde van de geïnterviewde noodhulpers vinden dat rechercheurs best wat vaker - liefst 
periodiek - zouden kunnen meelopen met de noodhulp en dat de noodhulpers bijvoorbeeld ook 
eens wat vaker (dan nu) bij de recherche zouden kunnen werken. Daarmee bedoelen ze dan ook de 
districtsrecherche, niet alleen de basisteamrecherche bij wie ze soms nu al bij toerbeurt gedetacheerd 
zijn vanuit de noodhulp. Het idee erachter is dat met een periodieke uitwisseling meer verbinding 
zou ontstaan tussen noodhulp en recherche. En dat uniformdienst en recherche meer inzicht zouden 
krijgen in elkaars werk. In interviews wordt aangegeven dat het momenteel ontbreekt aan een goed 
inzicht in elkaars werk.

‘De recherche, dat is echt ander werk dan wij doen� Zij werken heel erg volgens protocollen 
en heel gestructureerd van zaak naar zaak� Bij ons is het wat losser en heb je als agent meer 
vrijheid om je werk in te richten�’ (UE-Noodhulp 01)

‘Het is een kantoorbaan geworden, ze moeten er ook uit� Er is wat mij betreft naast blauw 
straatwerk ook ruimte voor grijs straatwerk�’ (WE-Noodhulp 03)

‘Het is belangrijk dat je als partners van elkaar weet wat je nodig hebt, dan kun je gericht 
gaan kijken en daarnaartoe werken� Dan zit je niet tegen een blinde vlek aan te kijken en kun 
je al heel veel binnen de huidige organisatie (met de huidige capaciteit)�’ (UJ Nood-02)

Een niet te verwaarlozen minderheid van één op de vier politie mensen van blauw is het niet eens 
met het (meer dan nu) meelopen met de recherche of recherche periodiek laten meelopen met de 
noodhulp. Zij denken dat daar helemaal geen tijd voor is of ze twijfelen aan het rendement daarvan. 
Of zij menen dat de ontwikkelingen in het werk - het gebruik van digitale hulpmiddelen in de noodhulp 
bijvoorbeeld – zo snel gaan, dat meelopen te weinig zit heeft. Er zouden andere methoden zijn om 
meer verbinding te realiseren met de recherche en inzicht te krijgen in elkaars werk, waaronder 
een verbeterde briefing.

Geregeld wordt, zoals eerder vermeld, in interviews met de uniformdienst aangegeven dat de 
recherche het blauw alleen opzoekt als het echt nodig is, omdat ze vrezen - soms een vooroordeel, 
soms gebaseerd op ervaring - dat de collega’s van de uniformdienst (onbewust) lekken en de zaak 
schade toebrengen. Aan de andere kant wordt ook opgemerkt dat te weinig informatie-uitwisseling 
een lopende zaak net zo goed schade kan toebrengen. Dus dat het bewust niet delen van informatie 
niet zinvol is. In de gesprekken klinkt door dat noodhulpers menen dat de ‘blauwe informatiebron’ 
onvoldoende wordt benut door de recherche, terwijl zij degenen zijn die ‘in het veld staan’ en weten 
wat er speelt. Zij kunnen naar eigen zeggen ‘aanslaan’ en verbanden leggen die voor de recherche 
niet zondermeer te leggen zijn. Het delen van informatie door de recherche bij blauw kan ‘veredelend’ 
werken, zo is dan de achterliggend gedachte.

Het verbanden leggen door politie mensen in de uniformdienst gebeurde soms ook in letterlijke zin: 
noodhulpers die (soms in eigen tijd) aan de slag gingen met een netwerkschema en zo probeerden 
de lokale misdaadnetwerken in kaart te brengen. Hier geldt volgens noodhulpers dat een Districtelijk 
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Informatieknooppunt (DIK) of een DRIO aan deze kennelijke behoefte zou kunnen voldoen aan 
handzame, opmaat infoproducten. Dan hoeven noodhulpers niet zelf aan de slag, omdat een analist dat 
sneller en misschien ook beter zou kunnen vanuit diens expertise.

Vraag 8: Rechercheurs zouden (ook) op periodieke basis noodhulpdiensten moeten doen (N=36)

8 Helemaal 
mee eens

Mee eens Geen  
mening

Niet mee  
eens

Helemaal niet 
mee eens

Totaal

Groningen 0(0%) 6(60%) 2(20%) 2(20%) 0(0%) 10(27,8%)

Hoorn 3(30%) 3(30%) 0(0%) 4(40%) 0(0%) 10(27,8%)

Utrecht 1(16,7%) 2(33,3%) 2(33,3%) 1(16,7%) 0(0%) 6(16,7%)

Waddinxveen 2(20%) 3(30%) 1(10%) 4(40%) 0(0%) 10(27,8%)

Totaal 6(16,7%) 14(38,9%) 5(13,9%) 11(30,6%) 0(0%) 36(100%)

Vraag 9: Blauw zou (vaker) diensten moeten meedraaien bij de recherche (N=36)

9 Helemaal 
mee eens

Mee eens Geen  
mening

Niet mee  
eens

Helemaal niet 
mee eens

Totaal

Groningen 0(0%) 7(70%) 2(20%) 1(10%) 0(0%) 10(27,8%)

Hoorn 0(0%) 5(50%) 0(0%) 5(50%) 0(0%) 10(27,8%)

Utrecht 0(0%) 4(66,7%) 0(0%) 2(33,3%) 0(0%) 6(16,7%)

Waddinxveen 2(20%) 4(40%) 2(20%) 2(20%) 0(0%) 10(27,8%)

Totaal 2(5,6%) 20(55,6%) 4(11,1%) 10(27,8%) 0(0%) 36(100%)

4.4.2 De recherche: laat ze vooral bij ons meelopen
De geïnterviewde rechercheurs geven aan dat blauw best vaker met de recherche mag meelopen 
(11 van de 14). Maar de recherche ziet meestal niet in waarom zij met blauw zou moeten meelopen. 
Vaak tekenden we argumenten op als ‘ik ben nu juist bij de recherche gaan werken, omdat ik niet meer 
op straat wilde’ of ‘het werk op straat verandert doorlopend, ik ben er allang uit’. Dus zij snappen de 
noodhulpers niet zo die aangeven dat een rechercheur terug in blauw ertoe kan bijdragen dat deze 
feeling houdt met het blauwe werk en tegelijkertijd de noodhulpers helpt met opsporingsgericht kijken 
en werken. Nog los van het tijdgebrek, mede wegens de vacatures bij (veelal) de districtsrecherche 
in de vier onderzoeksgebieden. Ook merkte een recherchebaas van een DR op dat hij best ruimte 
heeft voor blauwe stagiairs op zijn afdeling: ’Het mes snijdt dan aan twee kanten: of die gasten willen 
blijven en dan vul ik mijn vacatures op of ze gaan met meer kennis en affiniteit met de opsporing 
terug naar blauw.’

4.5 Specifiek: de rol van de informatie-organisatie (Intel)

4.5.1 De uniformdienst
Uit ons eerdere onderzoek Weten, Doen en Leren (Bervoets et al., 2021) blijkt dat infomedewerkers 
en analisten van DRIO en DIK een rol zouden kunnen spelen bij de integratie van de opsporing. 
Bijvoorbeeld door op basis van gebruikerswensen informatieproducten te maken die zorgen dat 
zowel rechercheurs als uniformdienst ‘met een enkele oogopslag’ kunnen zien wat de voornaamste 
ontwikkelingen zijn in het werkgebied rondom criminaliteit en overlast. Kunst daarbij is volgens de 
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noodhulpers om ervoor te zorgen dat de producten goed aansluiten bij de behoeften van de werkvloer: 
de info moet concreet zijn, snel op te nemen en liefst ook met handreiking aan de noodhulp over wat 
ze ermee moeten.

‘Intelligence maakt een dagbeeld, dat scheelt, zij zorgen wel voor informatie die niet via de 
recherche komt� Maar deze dagelijkse info zoekt respondent zelf ook al op in het systeem 
aan het begin van zijn dienst�’ (HJ Noodhulp-01)

‘Meer informatie sturen zou Intel moeten doen� Zouden ze veel beter moeten doen en moeten 
zeker ook aansluiten bij een briefing� Intel duikt blue spot in� Almere laat zien dat het kan: 
daar is een Geografische map van elke wijk waar de hot spots zijn van de aankomende week 
auto-inbraken, woninginbraken� Het kan gewoon, het is er gewoon maar dat wordt helemaal 
niet gebruikt� Hier wordt dat heel weinig gedaan� Als ik nu een noodhulper vraag welke wijk 
moet je werken krijg ik het antwoord: nou gewoon in de wijk?’ (UE Noodhulp-02)

Sommige politie mensen kijken wel in Bluespot Monitor om te zien wat er aan trends en ontwikkelingen 
zijn in de wijk, maar de behoefte is groot aan een informatieproduct van Intel of Analyse (bv een 
Infographic) waarmee noodhulpers snel op de hoogte zijn van wat er speelt in de wijk. Daarbij is 
volgens noodhulpers ook van belang dat zij een broertje dood hebben aan te veel inleeswerk. 
Met name e-mails ‘doorploegen’ vinden zij niet prettig. En een gedetailleerd rapport (al is het maar vijf 
pagina’s) over bijvoorbeeld woninginbraken in het gebied sluit ook niet aan. Liever een Infographic met 
in het kort de huidige ontwikkeling en tips rondom locaties, tijdstippen en subjecten die gesurveilleerd 
zouden moeten worden om een specifieke misdaadvorm tegen te gaan.

‘De samenwerking met intelligence (DRIO) gaat goed, daar is respondent zeer over te 
spreken� Als je iets vraagt dan wordt dat tot op de bodem uitgezocht� Ze heeft een vaste 
persoon die ze mailt, en daar krijgt ze alle informatie van� Ze zouden toch ook meer kunnen 
doen, een overzicht (gebeurtenissen, hotspots, waar op te letten) maken voor de briefing 
bijvoorbeeld, nu moet ze zelf snel alles bij elkaar zien te zoeken en iets in elkaar zetten�’ 
(WJ noodhulp-04)

4.5.2 De recherche en geïnterviewde DRIO-medewerkers
De geïnterviewde DRIO-medewerkers herkennen deze problematiek, maar geven tegelijkertijd ook aan 
dat er ontwikkelingen zijn om met betere en aangepaste informatieproducten goed aan te sluiten bij 
de wensen van recherche en uniformdienst. Om tegen te gaan dat politie mensen worden overladen 
met bakken aan informatie waaruit zij dan zelf maar moeten halen wat de essentie is en wat ze er 
(bijvoorbeeld) op straat mee moeten. Bij DRIO Den Haag wordt zoals aangegeven ingezet op een 
kortere, meer efficiënte opsporing en er wordt zelfs gewerkt aan manieren om informatieverstrekking 
beter te laten aansluiten bij de doelgroep. Bijvoorbeeld door twee-minuten filmpjes die ook op straat 
via de MEOS-app20 kunnen worden geraadpleegd. Denk aan filmpjes over wat te doen en wat te 
registreren wanneer je op straat of in de wijk zogeheten ‘drillrapgroepen’ tegenkomt.

De geïnterviewde rechercheurs delen het beeld van de uniformdienst dat soms wat hen betreft 
sprake is van een ‘informatiedump’ door DRIO. Zij zien dan even door de bomen het bos niet 
meer. Zij geven dan wel aan dat een goeie DRIO-medewerker in staat is om met wedervragen en 
doorvragen de vraagstelling scherper te krijgen zodat ze de informatie ontvangen waarom ze hadden 
gevraagd. De DRIO-medewerker van Midden-Nederland beaamt dat. Alleen is het af en toe nog 
zoeken naar de wijze die ook voor de recherche het prettigst is om de informatie te ontvangen. 
En, zo geeft de DRIO-medewerker van Midden-Nederland aan: veel zoekvragen kunnen politie-

20 MEOS is een app waarmee politie mensen het registratiesystemen via hun mobiele werktelefoon kunnen raadplegen.
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mensen zelf oppakken. In de eenheid bestaat een project Informatiecompetente Politiemedewerker. 
Dat is er helemaal op gericht om (ook blauwe) politie mensen te helpen met de juiste zoekvragen te 
stellen en soms ook gewoon zelf op zoek te gaan naar antwoorden in bijvoorbeeld politiesystemen 
of met open bronnen (OSINT).

De geïnterviewde DRIO-medewerkers geven overigens aan dat het beeld van blauw niet helemaal 
klopt dat er soms niets wordt gedaan met mutaties in BVH (zie paragraaf 3.2). Ze geven aan dat 
niet elke mutatie altijd belangrijk is voor de recherche, maar dat zij zelf juist als analisten wel 
(thematisch) zoekslagen en analyses maken op basis van mutaties: op bijvoorbeeld jeugdgroepen, 
steekwapencriminaliteit, inbrekersnetwerken, maar ook (meer gericht op hulpverlening) verwarde 
personen.

4.6 Rol van (aan)sturing

4.6.1 Uniformdienst en recherche
Ruim driekwart van de bevraagde noodhulpers meent dat de teamleiding bij blauw en grijs meer werk 
zou kunnen maken van ontschotting. Bijvoorbeeld door concrete aanpassingen van het werk mogelijk 
te maken, prioriteit eraan te geven - ook met tijd - alsmede door de werkvloer van recherche en blauw 
te ondersteunen. De noodhulper zelf voelt zich soms onmachtig om wat aan de huidige werksituatie 
te veranderen. Ook kunnen leidinggevenden volgens de noodhulpers aansturen op meer ontschotting 
en integratie door de wijze waarop ze politie mensen aanspreken op hun gedrag of door ‘het goede 
voorbeeld’ te geven. De personen die geen mening invullen of het niet eens zijn met de stelling, blijken 
zich vaak wat onmachtig te voelen. Ze menen dat het activeren van de teamleiding toch niets uithaalt. 
Of ze geven aan dat ze ‘geen idee’ hebben waar de leiding zich mee bezig houdt. Het is volgens hen 
bovendien niet aan hen om daar iets over te vinden of te zeggen. Voor wat betreft de recherche, hier 
zijn 13 van de 14 het (helemaal) eens met vraagstelling 11.

Vraag 11: De (team)leiding van het basisteam (teamchefs, OS’s, OE’s) en van de districtsrecherche kunnen veel 
meer dan nu een rol spelen bij ontschotting tussen blauw en recherche (N=36)

11 Helemaal 
mee eens

Mee eens Geen  
mening

Niet mee  
eens

Helemaal niet 
mee eens

Totaal

Groningen 1(10%) 6(60%) 3(30%) 0(0%) 0(0%) 10(27,8%)

Hoorn 3(30%) 5(50%) 1(10%) 1(10%) 0(0%) 10(27,8%)

Utrecht 1(16,7%) 3(50%) 2(33,3%) 0(0%) 0(0%) 6(16,7%)

Waddinxveen 2(20%) 6(60%) 2(20%) 0(0%) 0(0%) 10(27,8%)

Totaal 7(19,4%) 20(55,6%) 8(22.2%) 1(2,8%) 0(0%) 36(100%)

4.6.2 Leidinggevenden over ontschotting en de aansturing ervan
De geïnterviewde leidinggevenden geven aan dat kruisbestuiving tussen recherche en blauw in 
het kader van de lokale opsporing geen simpel trucje is. Checklisten, scrummen en vernieuwde 
informatieproducten zijn mooi en nodig, maar wat hun betreft raakt ontschotting ook aan de 
politiecultuur. Als je daadwerkelijk de lokale opsporing wilt integreren, zul je de werkvloer goed 
moeten uitleggen waarom het anders kan en moet, zo klinkt het in de interviews. ‘Het moet gedragen 
worden door de cultuur, met alleen structuuraanpassingen kom je er niet’, zo merkt een teamchef 
op in Groningen.
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Heel concreet betekent dit dat de blauwe chefs menen dat de uniformdienst meer context dient 
mee te krijgen, bijvoorbeeld over een project of zaak. Denk aan het meer informatie delen met de 
uniformdienst en goed terug te koppelen. Ook de recherchechefs erkennen dat veel informatie best 
mag en kan worden gedeeld met de uniformdienst, al was het maar omdat het de kwaliteit van de 
opsporingsactiviteiten door blauw ten goede komt. Dat geldt bijvoorbeeld bij het ophalen van beelden 
voor een opsporingsonderzoek. Dan zal blauw zich veel meer de ogen en oren voelen van de opsporing 
recherche in plaats van de boodschappendienst van de recherche.

Wel zien we in de beantwoording van vragen dat leidinggevenden af en toe ‘zijn’ en ‘behoren’ door 
elkaar halen. Ze wekken in het interview soms de indruk dat de ontschotting en kruisbestuiving 
op een haar na gerealiseerd zijn. Op de werkvloer van blauw en recherche wordt dan aangegeven 
dat de huidige werksituatie (nog) niet, of (nog) niet in alle opzichten lijkt op de door de 
leidinggevenden geschetste werksituatie.

4.7 Ideeën vanaf de werkvloer over kruisbestuiving

4.7.1 Uniformdienst
Noodhulpers zijn meestal goudeerlijk en heel concreet in hun oplossingen. Niet vergezocht, geen 
hogere wiskunde, maar vooral laaghangend fruit dat direct tot effect zou kunnen leiden: ‘laat de 
wijkagent voor ons recherche-info filteren’, ‘schuif gewoon de tafels van de OpCo en Chef VVC tegen 
elkaar aan’, ‘laat de wijkagenten ook in Summit21 toe’ dat soort heel concrete ideeën soms. We hebben 
de tips die we optekenden hieronder verzameld. Feitelijk zat een aantal tips al verscholen in de 
tekst tot dusver.

Denk bij tips van de noodhulp zelf aan:
 - recherche periodiek bij de (de)briefing;
 - meeluisteren recherche met het radioverkeer;
 - geen aparte kamers of verdiepingen;
 - fysieke nabijheid (accounthouders DR die geregeld aanschuiven);
 - diensten meedraaien bij ‘de ander’;
 - een buddysysteem van rechercheurs en geüniformeerde politie mensen;
 - de ‘weekplanning’ van Hoorn doorontwikkelen;
 - de principes achter de ZWAP-aanpak van Groningen Zuid verbreden naar het hele team;
 - maar ook investeren op teamgevoel en gezamenlijkheid: eenvoudigweg vaker een praatje maken, 

samen lunchen, sociaal contact opzoeken, zodat de ander geen ‘vreemde’ blijft.

Uit het laatstgenoemde punt in het overzicht maken we op dat de noodhulpers behoefte hebben aan 
meer verbinding met de recherche; er weer ‘samen voor gaan’.

4.7.2 Wat zeggen de andere geïnterviewden?
Rechercheurs vinden zoals gezegd dat blauwe politie mensen misschien vaker dan nu zouden moeten 
meelopen met de recherche – dus ook met de districtsrecherche – om meer ‘opsporingsbewust’ 
te worden. Zij verwachten dat na een periode bij de recherche politie mensen toch echt anders de 
straat opgaan, en anders zullen muteren dan daarvoor. Leidinggevenden beamen dit en zouden 
ook echt wensen dat er meer tijd voor was. Verder, we gaven het her en der reeds aan, zien zowel 
leidinggevenden als rechercheurs nog beren op de weg bij het hierboven genoemde lijstje. Zij zien 
bijvoorbeeld niet waar de recherche de tijd vandaan moet halen om mee te luisteren met het 
radioverkeer en dat geldt dan met name voor de districtsrecherche. Ook het plaatsen van blauw en 
recherche in dezelfde ruimte om zo de kruisbestuiving te bevorderen (zie bijvoorbeeld de eerste 

21 Een recherchesysteem.
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ervaringen in Waddinxveen) heeft nadelen. Volgens de politie mensen van de basisteamrecherche 
(VVC) is het in de praktijk lastig werken wanneer de uniformdienst in dezelfde ruimte zit. 
De rechercheur die graag geconcentreerd wil werken wordt dan bijvoorbeeld geconfronteerd met 
blauwe collega’s die nog vol adrenaline stoom afblazen na een voorval op straat. Zo praktisch kan 
het bezwaar zijn.

4.8 Resumé
Ter beantwoording van de derde onderzoeksvraag is aan de hand van een aantal concrete thema’s 
getoond hoe ontschotting van het lokale opsporingsproces wordt vormgegeven in de basisteams. 
We bespraken hoe in de vier basisteams wordt geprobeerd operationeel te ontschotten tussen blauw 
(met een focus op ‘noodhulp’) en recherche. Op voorhand is belangrijk om aan te geven dat we op 
basis van dit onderzoek geen reden hebben om te veronderstellen dat er sprake is van onwil bij de 
ambitie om te ontschotten en meer kruisbestuiving. De geïnterviewden menen eerder dat onbedoeld 
en ongewenst werkwijzen en ‘schotten’ in het politiewerk zijn geslopen die niet verkeerd zijn maar die 
geregeld wel de verschotting in de hand werken (zie ook Terpstra en Salet, 2021). Een enkeling meent 
overigens dat er helemaal geen problemen zijn en dat het goed is zoals het is

Opvallend is dat vanuit de uniformdienst veel wordt verwacht van een aangepaste briefing of 
debriefing waarin – toch in elk geval op redelijk frequente basis – iemand aanzit van de recherche 
(De Haan, 2020). De recherche zelf herkent de wens om politie mensen van de uniformdienst 
(opsporings)gerichter de straat op te sturen. Alleen vinden ze dat er een betere oplossing is 
dan (uitsluitend) het aanpassen van de briefing en debriefing. Ze zoeken de oplossing vooral in 
een verbeterde communicatielijn tussen ReCo (recherche coördinator) en OpCo (operationeel 
coördinator). Ook de OVDR (officier van dienst recherche) zou volgens de recherche (en de leiding) 
een grotere rol kunnen hebben dan nu, onder andere bij het proactief adviseren van blauw over 
opsporingsgerelateerde kwesties. Op het punt van de OVDR is her en der ook ontwikkeling merkbaar in 
de onderzochte basisteams.

Dat wijkagenten over een grotere informatiepositie beschikken dan de rest van het blauw wordt door 
de recherche en de leiding betwijfeld (zie ook Bervoets e.a., 2021). De wijkagent is weliswaar een 
handig aanspreekpunt – zeker als een rechercheur een basisteam niet goed kent – maar de andere 
geüniformeerde politie mensen weten minstens zoveel over hun werkgebied. Wel gaat het om een 
ander soort kennis, er is vaker een ‘helikopter-view’, waar de wijkagent meer over ‘diepte-informatie’ 
beschikt. Denk aan bijzondere kennis over buurten, wijken en families (Van Leiden en Ferwerda, 
2021). Maar ook bij noodhulpers is vaak veel kennis en informatie, bijvoorbeeld ook over gedrag van 
subjecten, hotspots en groepen

In het veldwerk hoorden we in interviews vaak dat er intern bij de politie (weer) moet worden gewerkt 
aan de verbinding door het gemeenschappelijke doel te benadrukken (zie ook van der Torre en 
Valkenhoef, 2017; Terpstra en Salet, 2021). Geïnterviewden geven aan uiteindelijk allemaal met 
hetzelfde bezig te zijn: een veilige samenleving. Met elkaar meelopen kan daarbij een oplossing zijn, 
maar er zijn volgens geïnterviewden ook andere mogelijkheden om weer meer verbinding te creëren 
in de basisteams en in de districten. Bijvoorbeeld door met vaste aanspreekpunten te werken, door 
simpelweg eens iets vaker bij elkaar binnen te lopen, koffie te drinken en door ook gewoon met 
elkaar aan de slag te gaan, bijvoorbeeld met een gezamenlijk project of onderzoek en het succes met 
elkaar te delen.
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Ook de informatie- en intelorganisatie zou haar steentje bij kunnen dragen aan meer ontschotting 
en kruisbestuiving door heel goed te luisteren naar wat recherche en blauw (eigenlijk) vragen en 
aan te sluiten bij wat voor deze groepen het prettigst werkt (zie ook Inspectie Justitie en Veiligheid, 
2018; De Haan, 2020). En dat is geen ‘informatiedump’. Ook op dat gebied tekenden we reeds 
mooie voorbeelden op bij de basisteams. Er is zeker werk in uitvoering. Weinig verrassend is de 
behoefte van de werkvloer van zowel uniformdienst als recherche aan meer sturing op ontschotting 
en kruisbestuiving. In 4.7 gaven we aan welke ideeën partijen daarbij hebben. Alleen merken de 
leidinggevenden – die het vrijwel allemaal eens zijn met deze observatie – wel op dat het dan wat hen 
betreft vooral aankomt op beïnvloeding van de bestaande cultuur en dat instrumenten (simpele trucjes 
en checklistjes) niet mag overheersten (vgl Terpstra en Salet, 2018). Want anders lukt het volgens 
hen niet om de werksituatie ook blijvend te veranderen. Het faciliteren van het ontschotten door de 
Intel-organisatie en door middel van sturing zouden met enig voorstellingsvermogen kunnen worden 
gezien als de zevende en achtste basisstrategie bij ontschotting van de lokale opsporing.
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5. Praktijkvoorbeeld: politie in 
gesloten leefgemeenschappen

Dit hoofdstuk is feitelijk een intermezzo met daarin een verdieping rondom lokale (al dan niet 
ontschotte) opsporing in zogeheten gesloten gemeenschappen. Met als doel een beantwoording van 
de zesde onder zoeks vraag die feitelijk moet worden gezien als bijvangst van het bredere onderzoek 
naar de ontschotting en kruisbestuiving. Hoewel dit onderzoek over ontschotting gaat en niet (in eerste 
instantie) over gesloten gemeenschappen, is de gesloten gemeenschap bij uitstek een context 
waar integratie en ontschotting noodzakelijke voorwaarden zijn voor goed en effectief politiewerk 
(o.a. besproken in Bervoets & Bruinsma, 2017).

5.1 Horen, zien en zwijgen
In de voorlopers van dit onderzoek speelden gesloten gemeenschappen een centrale rol. 
Het onderzoek Horen, Zien en Zwijgen (Bervoets & Bruinsma, 2017) ging zelfs helemaal over opsporing 
in gemeenschappen met een grote onderlinge sociale controle en een aanzienlijke (vaak historisch) 
gegroeide terughoudendheid tegenover de buitenwereld, waaronder de politie. Daaruit volgde destijds 
een aanbeveling om (met proeftuinen) samen met basisteams te gaan experimenteren met zogeheten 
gebiedsgerichte opsporing (GGO). Dat leverde het proeftuinenonderzoek Weten, Doen en Leren op 
(Bervoets et al., 2021). Het gaat bij GGO over opsporing waaraan anderen dan de recherche (ook) 
een aandeel hebben en waarbij kennis en informatie over een specifiek werkgebied een voorname rol 
speelt. Denk aan kennis over subjecten, criminele families (‘pappenheimers’) en hun gedragingen, 
maar zeer zeker ook aan de actualiteit in een werkgebied (met bijvoorbeeld antwoord op vragen als 
‘wie is er erg actief als inbreker op het moment, wie is er weer vrij’) en ook kennis over - soms zeer 
specifieke – lokale normen en waarden.

Dat soort kennis is overal van belang, maar in een gesloten gemeenschap is deze kennis veel schaarser 
en met een verschotte opsporing komt deze kennis vaak ook niet bij de recherche. Of kennis komt 
niet van de recherche naar de uniformdienst. Vandaar ook in dit onderzoek enigszins verdieping op 
de gesloten gemeenschap.

Kernbevinding van Weten, Doen en Leren is dat ontschotting een noodzakelijke, maar nog geen 
voldoende voorwaarde is voor een geslaagde gebiedsgerichte opsporing. De kunst voor – met name 
– wijkagenten is om nabijheid te realiseren, maar ook weer niet al te nabij te zijn. Anders loopt deze 
politiemedewerker kans te zeer de belangen van de gemeenschap te behartigen (‘mee te buigen’) en 
onbruikbaar te worden voor de opsporing. Denk aan de wijkagent (maar ook de noodhulpfunctionaris) 
die bang is ingangen in de wijk te verliezen als diens informatie over de wijk al te herleidbaar wordt 
gebruikt voor opsporing. Vanuit de gemeenschappen is een groot claimgedrag richting het blauw die 
met name - ook in dit onderzoek - wordt ervaren door de wijkagenten. Zij leggen zich het meest toe op 
netwerkend politiewerk in de gemeenschap. Meer dan de noodhulpers.

Ook in dit onderzoek tekenden we uitspraken in sommige interviews op over het (gebiedsgericht) 
opsporen in gesloten gemeenschappen. In twee basisteams is sprake van een aantal woonwagen-
locaties en in een van de teams is zowel sprake van een bevindelijk-gereformeerde woonkern als een 
woonkern met voornamelijk Molukse bewoners. Dat zijn drie doelgroepen die bij de politie bekend 
staan om hun relatieve geslotenheid. Van belang om op te tekenen is dat:
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 - De recherche (en de rest van het blauw) volgens wijkagenten iets te gemakkelijk denkt over het 
aanwenden van zorgvuldig opgebouwde netwerken voor lokale opsporing, aldus de wijkagenten.

 - De gebiedskennis (o.a. achtergrond van een specifieke gemeenschap) bepaald geen gemeengoed is 
en vaak ook helemaal geen gedeelde kennis is bij zowel blauw als de recherche

 - Dit de lokale politie (volgens geïnterviewden) kwetsbaar maakt bij opsporing 
in gesloten gemeenschappen.

Volgens blauw in de teams met een woonwagenlocatie zou de wijkagent de meeste kennis hebben 
van de woonwagenkampen en zijn bewoners. Ook voor de Molukse wijk was de gebiedskennis 
vooral aanwezig bij de wijkagent. De kennis over de bevindelijk-gereformeerde gemeenschap was 
er niet of nauwelijks, ook niet bij de wijkagent (Hoekman e.a., 2021). Op de vraag waarom de rest 
van het blauw minder bezig is met kennis over de gesloten gemeenschappen in het gebied, was 
het antwoord dat het de noodhulp alleen aangaat als de openbare orde en veiligheid in het geding 
zijn. Ook het heimelijke aspect speelt een rol: het meeste blijft achter de schermen, zaken worden 
onderling geregeld. Er komt nooit een aangifte en niemand heeft ooit iets gezien. Een enkele keer 
komt iets naar buiten, bijvoorbeeld als er sprake is van een heel zware mishandeling of er onenigheid 
is met iemand van buiten het woonwagenkamp of de Molukse wijk. Een wijkagent gaf aan dat de 
bewoners van het woonwagenkamp nooit iets komen brengen, ze nemen alleen maar, vertelde hij. 
Een wijkagent van de Molukse wijk had moeite met het feit dat hij zijn gedrag moest aanpassen aan 
dat van de gemeenschap, omdat hij anders helemaal geen contact kreeg. De typische kenmerken van 
een gesloten gemeenschap maken het voor de wijkagent al moeilijk om überhaupt contact te krijgen. 
Vervolgens zijn vertrouwen en wederkerigheid zeldzaam.

Een noodhulper vertelde over een zeer zware mishandeling in een van de woonwagenkampen in 
de stad, tijdens een ruzie werd een persoon verminkt voor het leven. Toen blauw ter plaatse kwam, 
werd er niets gezegd tot een woordvoerder van een ander kamp arriveerde om het woord te doen. 
Deze persoon is, zo vertelde de noodhulper, ook vaak de bemiddelaar tussen de verschillende partijen 
binnen de kampen. Iemand met gezag, die bepaalt wat er op een dergelijk moment naar buiten komt. 
De situatie is door blauw toen vastgelegd en de zaak is naar de DR gegaan. Omdat het geschil ging 
over verdeling van de percelen is het ook bij de gemeente gelegd. Daarna raakt het kamp weer uit 
beeld van het blauw. Een soortgelijk patroon namen we ook waar bij het lokale politiewerk rondom 
de Molukse wijk.

Behulpzaam is het wel als de wijkagent meer informatie heeft en dat deelt met blauw. Al wordt 
aangegeven dat de rest van het blauw ook veel van dit soort informatie heeft, en daar te weinig 
mee doet. Dat kan ook zachte informatie zijn of harde informatie die nog niet volledig is: bijnamen, 
familierelaties, en zo meer.

Zo is er een tweeling in een woonwagenkamp die moeilijk uit elkaar te houden is� Het lukt 
alleen met behulp van de foto’s die de wijkagent stuurt� En dat is van belang, want een van 
de twee maakt, uitzonderlijk genoeg, ruzie met burgers� Hij is vooral aan het intimideren 
en provoceren� In dit soort zaken is het vervolgens ook van belang om te weten of er al een 
onderzoek loopt bij bijvoorbeeld de DR, zo wordt aangegeven� “Dan ga je toch de mutaties 
iets uitgebreider doen, en ga je eenmaal op het terrein toch iets beter opletten: wat zie ik wel, 
wat zie ik niet� Als je niet weet van een onderzoek handel je je incident af�” (UJ-noodhulp 02)

In de interviews met de wijkagenten wordt door twee van hen aangegeven dat zaken met betrekking tot 
de gesloten gemeenschap politiek gevoelig liggen. Al gauw worden problemen die zich hier voordoen 
onder een vergrootglas gelegd. Het risico van op z’n minst een klein schandaal is al gauw aanwezig. 
Ook dit is een reden om extra voorzichtig te zijn als het gaat om het handelen in een gesloten 
gemeenschap en vervolgens weer om extra voorzichtig om te gaan met de gewonnen informatie.
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Vanuit de recherche ontbreekt vaak nog de vertaalslag richting blauw, als het gaat om het ophalen van 
informatie binnen een gesloten gemeenschap. Het is van belang om concreet en precies te zijn in de 
omschrijving van de dingen waar men op moet letten. Zo gaf een teamchef aan.

Kortom: een waarneming op basis van het onderzoeksmateriaal is dat de gebiedsgerichte opsporing in 
gesloten leefgemeenschappen vaak (als blauw al betrokken is) binnen de uniformdienst het werk is van 
de wijkagent. Uit de interviews blijkt dat gesloten gemeenschappen niet iets zijn waar de noodhulpers 
zich mee bezig houden. Soms tot frustratie van de leiding. Ze komen daar niet aan toe. Met een meer 
probleemgerichte aanpak, projectmatige opsporing zou hier verandering in kunnen komen.

5.2 Handelingsperspectief
In paragraaf 2.1 gaven we aan dat de bijdrage van blauw aan opsporing bestaat uit het verzamelen 
en delen van informatie en soms ook zelf opsporingsactiviteiten verrichten. Juist in een context van 
de gesloten gemeenschap is dat vaak moeilijk en op eieren lopen, met name voor de wijkagent. 
De positie van de wijkagent in een gesloten gemeenschap is om verschillende redenen precair 
(Bervoets en Bruinsma, 2017; Mehlbaum, Schoenmakers en van Zanten, 2018; Hoekman, Dozy en 
Takke, 2021). De veeleisende houding vanuit de gemeenschap kenmerkt de contacten. Vertrouwen is 
een zeldzaam goed en als er eenmaal informatie naar boven komt dan moet daar, extra zorgvuldig 
mee worden omgegaan. De wijkagent houdt daarom een zekere afstand tot collega’s van de noodhulp 
en de recherche uit vrees voor onzorgvuldig handelen met contacten binnen en informatie uit de 
gemeenschap. Dit zou diens zorgvuldig opgebouwde betrekkingen kunnen beschadigen. De noodhulp 
wordt soms zelfs – letterlijk – weggehouden en geadviseerd zelf niet te gaan rondkijken en rondvragen. 
Deze situatie bemoeilijkt de ontschotting van het lokale opsporingsproces. Op basis van de interviews 
komen we tot het volgende handelingsperspectief bij hechte gemeenschappen, dat vrijwel naadloos 
aansluit bij de aanbevelingen in ons onderzoek Horen, Zien en Zwijgen (Bervoets en Bruinsma, 2017):
 - de wijkagent moet kunnen rekenen op goede ondersteuning van het basisteam en zich veilig voelen 

om info te delen en zo het opsporingsbelang niet uit het oog te verliezen.
 - Goed samenspel tussen wijkagent en noodhulp. Wat betekent dat de noodhulp af en toe 

terughoudend dient te zijn in het optreden en eerst goed navraag moet doen bij wijkagent over de 
actualiteit in een gesloten gemeenschap.

 - Recherche dient zich bewust zijn van het spanningsveld waarin de wijkagent verkeert, en 
tegelijkertijd heel scherp aan te geven op welke informatie zij zitten te wachten en te bekijken waar 
ook de noodhulp een rol kan spelen. Dus: leg niet alles neer bij de wijkagent.
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6. Verschillen tussen de 
basisteams samengevat

In de vorige hoofdstukken waren we voornamelijk op zoek naar een gemene deler bij de vier 
onder zochte basisteams. Heel af en toe gaven we aan welke opvallende verschillen er waren tussen 
de basis teams. In dit hoofdstuk vatten we de waargenomen verschillen samen ter beantwoording 
van de onder zoeks vragen drie en vier. We spitsen de verschillen toe op de centrale onderwerpen 
in onze onder zoek vragen, zoals reeds aan de orde zijn gesteld in de vorige hoofdstukken: feitelijke 
bijdrage van blauw aan opsporing (hoofdstuk 2); interactie tussen recherche en blauw (waaronder 
informatie-uitwisseling, hoofdstuk 3); de feitelijke ontschotting (hoofdstuk 4) en de rol van de soort 
werkgebied (hoofdstuk 2).

Het eerste opvallende verschil hangt zowel samen met de bijdrage aan de opsporing als met de 
aard van het werkgebied. In hoofdstuk twee gaven we meerdere malen aan dat er in het basisteam 
Waddinxveen verhoudingsgewijs meer ruimte wordt ervaren door geïnterviewden om als blauw eigen 
(kleine) zaken op te pakken en eventueel op te plussen. Dat heeft deels te maken met de bureaucultuur 
in Waddinxveen waar soms nog wat flarden lijken door te klinken van de voormalige cultuur van de 
Rijkspolitie met hun generale taakstelling. Politiemensen werden destijds gewoon ingeroosterd om hun 
zaken te kunnen draaien en ook vandaag de dag is er veel ruimte om zelf zaken op te pakken. Punt is 
wel dat deze situatie mede ingegeven is door de meldingendruk, die naar eigen zeggen volgens de 
Waddinxveners minder hoog is dan in meer stedelijke gebieden als Den Haag en zelfs Gouda. En de 
situatie was er mede ingegeven door pure noodzaak: tot halverwege 2021 was er (nog) geen volledig 
toegeruste basisteamrecherche in Waddinxveen. Er was geen keuze. Die situatie maakt echter wel 
dat in dit basisteam de ontschotting en kruisbestuiving het verste lijkt, zonder dat we een soort 
eindklassement voor ogen hebben.

Toch wordt ook in de basisteams met een meer stedelijk werkgebied gezocht waar ruimte is om 
meer te doen aan opsporing. Daarmee komen we op het tweede opvallende verschil. In alle teams 
is weliswaar een begin gemaakt met scrummen met daarbij alleen in Groningen ook een zogeheten 
scrumbord voor de uniformdienst. Dat ‘blauwe scrummen’ draagt eraan bij dat opsporingsactiviteiten 
(als onderdeel van het bredere blauwe werk) systematisch worden gemonitord, hoewel de werkwijze 
tijdens ons veldwerk nog volop in ontwikkeling was. Met blauw scrummen is de kans kleiner dat 
opsporingsactiviteiten niet worden opgepakt of een bepaalde activiteit door blauw te lang voortsleept. 
Het scrummen lijkt een praktische oplossing voor teams die echt – bijvoorbeeld wegens de 
meldingendruk – moeten zoeken naar ruimte voor opsporingsactiviteiten door blauw.

Dat brengt ons op het derde verschil: de werkwijzen die her en der worden toegepast om te zoeken 
naar de ruimte voor blauwe opsporing ondanks de grote druk op de capaciteit. In Groningen betreft het 
zoals gezegd vooral het scrummen. In Hoorn wordt getracht met een zogeheten weekplanning waarin 
zowel recherche als uniformdienst (en DRIO) deelnemen de kruisbestuiving te bevorderen. In dat 
basisteam wordt ook opvallend aandacht besteed aan de rol en positie van de OVDR, bijvoorbeeld 
als opsporingsadviseur, hoewel dat elders ook een issue blijkt. In Waddinxveen en Utrecht valt op dat 
daar (ook) wordt ingezet op een verbeterde briefing die ertoe moet bijdragen dat politie mensen van de 
uniformdienst goed geïnformeerd met gerichte opdrachten de straat opgaan. We vatten de genoemde 
verschillen samen in onderstaand schema.
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Figuur 6.1.: opvallende verschillen tussen de basisteam

Thema Opvallende verschillen tussen de 4 basisteams

Bijdrage aan opsporing In Waddinxveen verhoudingsgewijs meer eigen zaken draaien 

Interactie,  

waaronder informatie-uitwisseling 

Met name in Groningen veel verondersteld resultaat van het scrummen

Feitelijke ontschotting Met name in Groningen veel verondersteld resultaat van het scrummen

In Utrecht en Waddinxveen de verbeterde (de)briefing

In Waddinxveen basisteamrecherche en blauw bij elkaar.

In Hoorn de weekplannning en investeren op OVDR. 

Stedelijke omgeving Gaat dan vooral om meldingendruk: in Waddinxveen verhoudingsgewijs 

meer eigen zaken draaien. Eerder overdragen als meldingendruk structureel 

hoger is. Deels ook gepercipieerd want ook in de steden is er volgens 

geïnterviewde tijd.
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7. Breder perspectief: 
vier opvattingen van experts

7.1 Reflectie op de bevindingen met experts
Het onderzoek in vier basisteams heeft geleid tot diepte-informatie en casuïstiek over hoe de 
wissel werking tussen blauw en recherche eruitziet in de desbetreffende teams. Het levert veel 
voor  beelden op en zicht op (lokale) patronen. Bij een kwalitatief-indicatief onderzoek als dit is het 
van belang om de gevonden patronen ook in een breder perspectief te kunnen plaatsen. Daarom was 
voorzien in een expertsessie op 9 december 2021 in de vorm van een (wegens de pandemie online) 
groepsinterview. Deelnemers waren drie politiemedewerkers (waarvan een van de Politieacademie), 
een onderzoeker van de Inspectie Justitie en Veiligheid en een docent van de Defensieacademie 
(Koninklijke Marechaussee, oud-brigadecommandant). Stuk voor stuk waren deze experts landelijk of 
soms lokaal bezig met ontschotting. We deelden de kernbevindingen uit dit onderzoek en vroegen de 
experts naar hun opvattingen en beelden bij ontschotting en blauw in opsporing (zie vragenprotocol 
en namen experts in de bijlage), los van de vier teams. We geven hier vier kernbevindingen weer 
van deze expertsessie.

Ten eerste geven de experts aan dat lokale opsporing (net als alle opsporing) is gebaat bij een goede 
informatiepositie. Volgens hen is deze informatiepositie er bij de reorganisatie met het instellen 
van de grote basisteams op achteruit gegaan (zie ook Van der Torre & Valkenhoef, 2017; Terpstra & 
Salet 2018). Met als resultaat minder aanknopingspunten voor opsporingsonderzoeken (Bervoets 
et al., 2021). Wat hen betreft is ontschotten cruciaal en is het ook essentieel om blauwe politie-
mensen veel meer context mee te geven vanuit de recherche, dan nu gedaan wordt. Volgens de 
experts moet er veel nadrukkelijker worden gestuurd op een (betere) informatiepositie. Daarbij zou 
het helpen als minstens wordt vastgehouden aan ‘informatietafels’ waarbij naast de GGP ook de 
informatieafdeling en de recherche een plek hebben. Deze tip lijkt veel op de ervaringen die we 
optekenende (o.a. in Veenendaal) in Weten, Doen en Leren (Bervoets et al., 2021) met zogeheten 
OCP’s ofwel sturingstafels.

Ten tweede geven de experts aan dat wat hen betreft het imago van de recherche bij het blauw 
er niet beter op is geworden met de verbeterprogramma’s en (in een wat verder verleden) 
incidenten als de Schiedammerparkmoord. Ook de werkomstandigheden (veel kantoorwerk, geen 
onregelmatigheidstoeslag) helpen hier niet bij. Er is wat hen betreft behoefte aan ‘recherche-
boegbeelden’ en talentvolle leiders (zie jaren terug ook Van der Torre et al., 2013).

Ten derde spreken de experts hun zorg uit over de kennis en kunde bij de recherche. Volgens hen wordt 
erg geleund op specialisme binnen de recherche. Kennis wordt te snel weggezet bij specialisten, terwijl 
sommige kennis gemeengoed zou moeten zijn op de bredere werkvloer van de recherche, maar ook 
van het blauw. Een van de experts geeft aan dat er veel kennis en kunde is, maar dat het veelal schort 
aan het interne netwerk. Het is vaak niet duidelijk waar en hoe de specialisten bereikbaar zijn als blauw 
of grijs vragen hebben die een bepaalde deskundigheid vereisen. Een ander merkt op dat het daarom 
goed is om bij de basisteams niet te veel te leunen op de basispolitiezorg, maar ook (waar nodig) 
specialisme toe te voegen.
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Ten vierde geven de experts stuk voor stuk aan dat de capaciteit knelt bij de politie, maar geen excuus 
mag zijn om de lokale opsporing niet te integreren en te ontschotten. Zij zijn van mening dat de krapte 
dwingt om anders te gaan denken en doen over de ‘schotten’ heen. Daarbij speelt een rol dat het 
onderling bijstand verlenen van basisteams in hetzelfde district, bestuurlijk nog erg ingewikkeld is: 
burgemeesters staan veelal niet toe dat politiecapaciteit naar elders verhuist ook al is het maar tijdelijk. 
Verder merken zij (net als wij en onze geïnterviewden) over het capaciteitsvraagstuk op dat de politie 
bijna volledig wordt ‘gevangen’ door het op incident gestuurd rechercheonderzooek. Volgens twee 
van de experts - beide werkzaam bij de politie - helpt het wanneer aan de voorkant samen met het 
Openbaar Ministerie wordt gekeken naar zaken. Daarmee wordt volgens deze experts druk op de 
rechercheteams tegengegaan. Het zou leiden tot een kwalitatief betere afhandeling. De andere experts 
betwijfelen dit en menen dat er een te positief beeld wordt geschetst: het Openbaar Ministerie zou 
zich juist terugtrekken. Het voorkomen van een (verder) overbelaste politie zit wat hen betreft bij het 
leren ‘nee zeggen’ door de politie. ‘Ze beloven te veel en zeggen te veel toe’, aldus een van de experts. 
Volgens de experts zou een visie op opsporing de politie helpen om niet steeds maar toe te zeggen 
en te reageren in plaats van echt te werken aan proactieve (lokale) opsporing en beredeneerd aan te 
geven waarom sommige ad hoc zaken (brengzaken) wel en andere niet worden opgepakt.

7.2 Twee verschillen met onze bevindingen
Wat opvalt is dat de experts nadrukkelijk het imago van de recherche aan de orde stellen en het 
probleem van kennis en kunde. Die twee door experts genoemde thema’s volgden veel minder uit ons 
veldwerk in de vier basisteams dan de knellende capaciteit (daar kan iemand ook moeilijk om heen) en 
de problematische informatiepositie. Waarbij we dan overigens vaststelden dat blauw eerder (veel) te 
veel dan te weinig informatie had over het werkgebied.
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8. Conclusies, beschouwing 
en aan de slag

In dit slothoofdstuk vatten we ons antwoord samen op de onderzoeksvragen. Zoals vermeld in het 
eerste hoofdstuk bij de methoden, kunnen we op basis van dit onderzoeksdesign een kwalitatief 
(indicatief) beeld schetsen van de bijdrage van blauw aan opsporing, de interactie tussen blauw en 
de recherche (met name de informatie-uitwisseling) en de feitelijke ontschotting en kruisbestuiving 
tussen blauw en recherche bij de vier onderzochte basisteams (en de daarbij horende districten). 
Ook vatten we het antwoord samen op de onderzoeksvragen die betrekking hadden op verschillen 
tussen basisteams en de verdiepende vraag over de gesloten gemeenschappen. We plaatsen 
verder de conclusies in een breder perspectief met een beschouwing, gaan in op adviezen en 
geven aan hoe wij op basis van die adviezen denken dat de uitkomsten van dit onderzoek kunnen 
worden benut (valorisatie).

8.1 Conclusies

8.1.1 Bijdrage blauw aan opsporing
De feitelijke bijdrage van de uniformdienst aan opsporing bestaat in de kern uit verzamelen en delen 
van informatie en het zelf oppakken van specifieke opsporingsactiviteiten. Waaronder draaien van 
kleinere zaken, al dan niet als tijdelijke medewerker van de basisteamrecherche. Daarbij stellen 
sommige rechercheurs (en onderzoekers, bv Van der Torre & Valkenhoef, 2017) vast dat er eerder 
een overschot is aan informatie dan dat er te weinig informatie zou zijn. Anderen – onder andere 
enkele geïnterviewde experts – geven nu juist aan dat met het groter worden van de basisteams 
de informatiepositie van het blauw (en de recherche) er niet beter op is geworden. Hoe het ook zij: 
de opsporing valt of staat met informatie en dan blijkt dat die volgens de geïnterviewden niet altijd 
systematisch wordt verzameld en gedeeld. Er wordt in elk geval in de onderzochte basisteams nog 
veel aan het toeval overgelaten. Het blauw geeft aan best gerichter informatie te willen ophalen en 
delen ten behoeve van de opsporing. Denk onder andere aan gerichte waarnemingen en eenvoudige 
observaties voor IGP-opdrachten. Ze hechten er dan wel waarde aan dat wordt uitgelegd waarom 
specifieke informatie nodig is (‘context bieden’) en dat ze terugkoppeling krijgen als ze informatie 
delen met de recherche. Ook zouden geüniformeerde politie mensen best meer willen doen aan 
opsporing dan de (kleine) zaken die ze nu af en toe op naam hebben. Het zogeheten opplussen van 
zaken als vorm van blauwe opsporing vinden zij niet alleen interessant, het draagt volgens hen ook bij 
aan de medewerkerstevredenheid en werkvreugde.

Al met al is de feitelijke bijdrage aan de opsporing in de onderzochte basisteams veel beperkter dan de 
meeste blauwe politie mensen zouden willen. De wijkagenten hebben iets meer ruimte om zaken op te 
pakken en gericht informatie te verzamelen en te delen. Van belang is volgens enkele noodhulpers dat 
de uitgangspunten van de laatste reorganisatie worden gerealiseerd, die bestond uit integratie van de 
recherche en uniformdienst in de opsporing, in elk geval op het niveau van de basisteams.
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Zowel de leiding als de recherche vinden opsporingsgericht werken bij de uniformdienst erg 
belangrijk. Echter, de recherche geeft aan dat dit niet zonder risico is: er bestaat volgens hen 
altijd een afbreukrisico als blauw ‘de zaak niet goed op papier krijgt’ of al te enthousiast een 
zaak oppakt en niet rond krijgt. De geïnterviewde experts spreken hun zorg uit over de kwaliteit 
van de recherche-basiskennis.

8.1.2 Interactie tussen blauw en de recherche
Op basis van de interviews en vragenlijsten wordt de conclusie getrokken dat er volgens de 
geüni formeerde politie mensen in de onderzochte basisteams zeer weinig interactie is tussen de 
uniform dienst en de recherche. Met de wijkagenten is iets meer contact, maar ook zij ervaren 
(letterlijk) afstand tot de recherche. Die zit – afgezien van de basisteamrecherche – vaak ook niet meer 
in hetzelfde gebouw of in dezelfde gemeente. De waarneming is dat deze geringe interactie voortkomt 
uit verschillen in beroepscultuur tussen blauw en grijs en de manier waarop het politiewerk momenteel 
is georganiseerd. Het recherchewerk is – met name bij de districtsrecherche en basisteamrecherche – 
zaaksgericht en sterk geprotocolleerd waar het ‘blauwe werk’ meer handelingsvrijheid kent 
en een integraal karakter heeft (het is niet uitsluitend gericht op strafrechtelijke handhaving). 
De wel bestaande interactie op wijkteamniveau is toch vooral met de ‘eigen’ basisteamrecherche 
(VVC, scrumteam, BTR et cetera) en alweer stukken minder met de districsrecherche of regionale 
recherche. Volgens geïnterviewden heeft dat van doen met de aard van het recherchewerk 
op elk niveau.

De recherche herkent het beeld niet dat er weinig interactie is. Zowel de basisteamrechercheurs als de 
districtsrechercheurs herkennen wel het beeld dat er nog te weinig informatie wordt teruggekoppeld 
aan de uniformdienst. Er is weinig systematiek, waardoor veel aan het toeval wordt overgelaten. 
Dat kan beter en moet beter wat hen betreft. Zij geven wel aan dat een verbeterde communicatie van 
twee kanten moet komen: ook de uniformdienst kan zelf eens contact opzoeken met de recherche. 
En daarmee zijn noodhulpers het vrijwel steeds eens. Een belletje naar de DR of even binnenlopen bij 
de basisteamrecherche is zo gebeurd.

8.1.3 Feitelijke ontschotting en integratie
Ter beantwoording van de derde onderzoeksvraag is aan de hand van een aantal concrete thema’s 
ingegaan op de integratie en ontschotting van het lokale opsporingsproces. Daarbij betrokken we 
niet alleen de rol van blauw in opsporing maar ook de rollen die de recherche kan spelen. Denk aan de 
basisvarianten (figuur 1.1; hoofdstuk 1): de recherche informeert het blauw, de recherche betrekt het 
blauw bij zaken en de recherche adviseert of coacht het blauw bij de afhandeling van opgedane zaken.

Dan is van belang op te merken dat de geïnterviewden ervaren dat onbedoeld werkwijzen en 
‘schotten’ in het politiewerk zijn geslopen die zeker een functie hebben, maar die geregeld 
problematisch zijn geworden. De recherche zelf herkent de wens van het blauw om politie mensen 
van de uniformdienst (opsporings)gerichter de straat op te sturen. Alleen vinden ze dat er – om dat 
te realiseren - een betere oplossing is dan uitsluitend het aanpassen van de (de)briefings en een 
permanente aanwezigheid van recherche bij de briefings. Rechercheurs zoeken de oplossing toch 
vooral in een verbeterde communicatielijn tussen ReCo (recherche coördinator) en OpCo (operationeel 
coördinator, blauwe team). Ook de OVDR (Officier van Dienst Recherche) zou volgens de recherche 
(en de leiding) een grotere rol kunnen hebben dan nu, ook bij het proactief adviseren van blauw over 
opsporingsgerelateerde kwesties. Op het punt van de OVDR is her en der ontwikkeling merkbaar in de 
onderzochte basisteams (zie de voorbeelden in hoofdstuk 4).
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Dat wijkagenten over een grotere informatiepositie beschikken dan de rest van het blauw, is volgens 
de recherche en de leiding nog maar de vraag. De noodhulpers lijken zichzelf te onderschatten. 
De wijkagent is weliswaar een handig aanspreekpunt – zeker als een rechercheur een bepaald 
basisteam niet goed kent – maar de andere geüniformeerde politie mensen weten meestal minstens 
zoveel over hun werkgebied.

Geïnterviewden zien nog het meeste heil in het werken met vaste aanspreekpunten bij blauw en 
recherche, in het simpelweg eens iets vaker bij elkaar binnenlopen en in het daadwerkelijk met 
elkaar aan de slag te gaan, bijvoorbeeld in een gezamenlijk project of onderzoek en in het delen van 
succes met elkaar.

Ook de informatie- en intelorganisatie zou haar steentje bij kunnen dragen aan meer ontschotting en 
kruisbestuiving door goed te luisteren naar wat recherche en blauw (eigenlijk) vragen (vraagarticulatie) 
en aan te sluiten bij wat voor deze groepen het prettigst werkt. En dat is geen ‘informatiedump’. 
Ook op dat gebied tekenden we reeds mooie voorbeelden op bij de basisteams. De werkvloer van 
zowel uniformdienst als recherche menen dat er meer gestuurd kan worden op ontschotting en 
kruisbestuiving (zie paragraaf 4.6). Leidinggevenden zien vooral een rol weggelegd in het ter discussie 
stellen bij wat nu (nog) vanzelfsprekend lijkt en het duidelijk maken dat het anders moet en anders kan. 
Wat hen betreft is de managementstrategie vooral gericht op beïnvloeding van de bestaande cultuur 
en veel minder op trucs en checklists. Met als doel om de werksituatie blijvend te veranderen.

De daadwerkelijke ontschotting dan wel integratie van het werk van blauw en grijs is overal in 
de onderzochte basisteams een vraagstuk van belang. Het is bijna overal ‘werk in uitvoering’. 
In Waddinxveen betekent het dat – om mee te beginnen – de tafels van de OpCo en ReCo tegen elkaar 
zijn geschoven om meer interactie te realiseren. De uniformdienst en de VVC zitten er in eenzelfde 
ruimte. In Groningen zijn het ZWAP-team en in Hoorn het operationeel overleg met de ‘weekduiding’ 
voorbeelden van pogingen tot ontschotting. Bij de ontschotting lijkt vooralsnog de nadruk te liggen 
op samenwerking tussen basispolitie en basisbasisteamrecherche (TR). Hoewel er volgens de 
geïnterviewden zeker in Groningen ook vanuit de districtsrecherche behoefte bestaat om het werk 
richting ‘integratie’ te organiseren. We vatten de acht basisvarianten samen die we in dit onderzoek 
waarnamen rondom blauw in opsporing, ontschotting en integratie. De laatste twee zagen we niet 
(goed) in ons vorige onderzoek (Bervoets et al., 2021), maar vielen ons nu wel meer op.

Figuur 8.1: Ontschotting tussen recherche en uniformdienst: acht basisvarianten in dit onderzoek

1. Blauw verzamelt opsporingsinformatie
2. Blauw deelt opsporingsinformatie met de recherche
3. Blauw verricht zelf opsporingstaken
4. De recherche informeert het blauw
5. De recherche betrekt het blauw bij zaken
6. De recherche adviseert/coacht het blauw bij afhandeling opgedane zaken
7. De informatie-organisatie faciliteert de ontschotting en integratie (o.a. met intelproducten)
8. De leiding (sturing) faciliteert de ontschotting en integratie (ook gericht op beroepscultuur)
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8.1.4 Verschillen
Ter beantwoording van de onderzoeksvragen vier en vijf analyseerden we ook de opvallende verschillen 
tussen de vier basisteams.

Het eerste opvallende verschil hangt zowel samen met de bijdrage aan de opsporing als met de 
aard van het werkgebied. In Waddinxveen werd verhoudingsgewijs meer ruimte ervaren door 
geïnterviewden om als blauw eigen (kleine) zaken op te pakken en eventueel op te plussen. Dat heeft 
deels te maken met de bureaucultuur, die in de verte nog doet denken aan de Rijkspolitie met haar 
generale taaksteling. Maar het is ook noodzaak: tot halverwege 2021 was er (nog) geen volledig 
ingerichte basisteamrecherche in Waddinxveen.

Ook in de basisteams in dit onderzoek met een meer stedelijk werkgebied wordt naarstig gezocht naar 
ruimte om bij de lokale opsporing blauw en recherche te integreren. Daarmee komen we op het tweede 
opvallende verschil. In de vier teams is weliswaar een begin gemaakt met scrummen met daarbij alleen 
in Groningen ook een zogeheten scrumbord voor de uniformdienst. Dat ‘blauwe scrummen’ draagt 
eraan bij dat opsporingsactiviteiten (als onderdeel van het bredere blauwe werk) systematisch worden 
gemonitord. Daarmee is de kans kleiner dat ze niet worden opgepakt of een bepaalde activiteit door 
blauw te lang voortsleept. Het scrummen lijkt een mooie oplossing voor teams die echt – bijvoorbeeld 
wegens de meldingendruk – moeten zoeken naar ruimte voor opsporingsactiviteiten door blauw.

Ten slotte het derde verschil: de werkwijzen die her en der worden toegepast om te zoeken naar de 
ruimte voor blauwe opsporing ondanks de enorme druk op de capaciteit. In Groningen betreft het zoals 
gezegd vooral het scrummen. In Hoorn wordt getracht met een zogeheten weekplanning waarin zowel 
recherche als uniformdienst (en DRIO) deelnemen de kruisbestuiving te bevorderen. In dat basisteam 
wordt ook opvallend aandacht besteed aan de rol en positie van de OVDR, hoewel dat elders ook een 
issue blijkt. In Waddinxveen en Utrecht valt op dat daar (ook) wordt ingezet op een verbeterde briefing 
die ertoe moet bijdragen dat politie mensen van de uniformdienst goed geïnformeerd met gerichte 
opdrachten de straat opgaan.

8.1.5 Belangrijke bijvangst: integrale opsporing in gesloten gemeenschappen
In dit onderzoek gaven we aan dat de bijdrage van blauw aan opsporing bestaat uit het verzamelen en 
delen van informatie en soms ook zelf opsporingsactiviteiten verrichten. Juist in een context van de 
gesloten gemeenschap is dat vaak moeilijk en op eieren lopen, met name voor de wijkagent. De positie 
van de wijkagent in een gesloten gemeenschap is om verschillende redenen precair. De veeleisende 
houding vanuit de gemeenschap kenmerkt de contacten. Vertrouwen is een zeldzaam goed en als 
er eenmaal informatie naar boven komt dan moet daar, extra zorgvuldig mee worden omgegaan. 
De wijkagent houdt daarom een zekere afstand tot collega’s van de noodhulp en de recherche uit vrees 
voor onzorgvuldig handelen met contacten binnen en informatie uit de gemeenschap. Dit zou diens 
zorgvuldig opgebouwde betrekkingen kunnen beschadigen. De noodhulp wordt soms zelfs – letterlijk 
– weggehouden en geadviseerd zelf niet te gaan rondkijken en rondvragen. Deze situatie bemoeilijkt 
de ontschotting van het lokale opsporingsproces. In dit rapport benoemden we een (kernachtig) 
handelingsperspectief voor het opereren binnen gesloten gemeenschappen, waarbij we teruggrepen 
op ons eerdere onderzoek Horen, Zien en Zwijgen (Bervoets en Bruinsma, 2017). Centraal in het 
perspectief staan vertrouwen, integriteit en het bewust zijn van een spanningsveld.

8.2 Beschouwing: vergezichten en laaghangend fruit
De samenleving is volop in verandering: digitalisering, internationalisering en toenemende diversiteit 
zijn slechts enkele ontwikkelingen die grote gevolgen hebben voor hoe wij ons tot elkaar verhouden 
(Boutellier, 2021). In de wijk en op straat en zeker ook aan het politiebureau zijn de gevolgen merkbaar. 
Zo ervaren de politie en haar netwerkpartners dat de misdaad meer dan ooit internationaliseert, hoewel 
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de zichtbare tekenen van daarmee samenhangende ondermijnende criminaliteit meer dan eens waar 
te nemen zijn op de hoek van de straat (Tops en Tromp, 2020). Met de laatste politiereorganisatie in 
2012 moest dan (ook) een beter antwoord worden geboden op deze trend door schaalvergroting en 
lokale inbedding te combineren (Terpstra e.a., 2021). Zo kwamen er zogeheten robuuste basisteams 
die vaak (veel) groter waren dan de basisteams voor die tijd. In een ideale situatie is de politie zich 
bewust van de hedendaagse uitdagingen, is er genoeg capaciteit om er een antwoord op de bieden 
en staan verbinding en verbondenheid centraal in de wijze van opereren. Wat wil zeggen dat de 
externe netwerken op orde zijn met instanties en zeker ook met de burgers in de wijk. Maar dat 
tevens intern dusdanig sprake is van verbinding en nabijheid dat de diversie organisatieonderdelen 
van de Nationale Politie goed op elkaar ingespeeld zijn. Zij weten elkaar in deze ideale situatie te 
vinden in een vruchtbare interactie waarmee positieve externe (maatschappelijke) effecten op 
veiligheid worden gerealiseerd. Er zijn geen schotten tussen organisatieonderdelen, ook niet in het 
lokale opsporingsproces. Er is sprake van gebiedsgerichte opsporing waarin op basis van een goede 
informatiepositie een effectief samenspel bestaat tussen lokaal blauw en recherche (Bervoets e.a. 
2021). Deze gebiedsgerichte opsporing is behulpzaam bij lokaal politiewerk waarin de politie wordt 
geconfronteerd met ondermijning, met soms moeilijk toegankelijke gemeenschappen, maar ook met 
alle andere uitdagingen die vragen om goed politiewerk.

In dit onderzoek zagen we dat de realiteit anders is en verschilt van de hiervoor genoemde 
vergezichten. Er worden schotten ervaren, minder verbondenheid dan gewenst, een flink 
capaciteitstekort en er is een grote behoefte om daar wat aan te doen. Politiemensen maken zich 
zorgen over de organisatie en het vak dat hen zo na aan het hart ligt. Op basis van dit onderzoek 
hebben we zoals opgemerkt geen enkele reden om te veronderstellen dat er sprake is van onwil bij 
de ambitie om te ontschotten en meer kruisbestuiving te realiseren. Eerder zijn er onbedoeld en 
ongewenst werkwijzen en ‘schotten’ in het politiewerk geslopen die niet verkeerd zijn, die soms een 
functie hebben, maar die geregeld wel de verschotting in de hand werken. Of die, met de woorden 
van Terpstra en Salet (2018), mede debet zijn aan een abstracte politieorganisatie. Waarin de lijnen 
er soms niet bepaald korter op geworden zijn en de verhoudingen op de werkvloer niet persoonlijker. 
In een situatie waarin het roeien is met de beschikbare riemen, moet eerder worden gezocht naar 
het laaghangend fruit, naar wat er allemaal nog wél mogelijk is. Daarbij fascineerde de opmerking 
van sommige geïnterviewde politie mensen en experts dat juist in een situatie van personele krapte 
ontschotting en (verdere) integratie van de lokale opsporing pure noodzaak is. ‘Een kwestie van 
mindset’, zoals een leidinggevende opmerkte.

Dat het glas halfvol is volgt ook uit dit onderzoek. Politiemensen van de uniformdienst willen graag 
bijdragen aan (meer) opsporing, de recherche ziet kansen en leidinggevenden willen graag het 
blauw in opsporing faciliteren. Het is daarbij essentieel om vast te stellen dat blauwe opsporing 
niet alleen betekent dat de uniformdienst kleinere zaken zelf oppakt, als ‘sensor van de opsporing’ 
fungeert en indien mogelijk samen met de recherche een zaak opplust. Dat is heel mooi, maar veel te 
beperkt. Immers, het is goed om zich te realiseren dat het blauw van ouds een eigenstandige bijdrage 
heeft aan de lokale opsporing door de gelegenheid voor criminaliteit te verkleinen en in een vroeg 
stadium aanzwellende criminaliteit ‘stuk’ te maken nog voor het bij de recherche komt. Dat is oude 
politiepraktijk. En ook een les die jaren geleden al doorklonk in de internationale literatuur over de 
bewezen effectieve strategie van ‘focused policing’ (Skogan en Frydl, 2004) waarbij gerichte controles 
op straat, ‘plat surveilleren’ en ‘stopgesprekken’ de kansen voor criminaliteit moesten verminderen. 
In dat geval heeft het blauw dus een geheel eigen rol in de opsporing naast de samenwerking met de 
recherche. Het is goed om dat weer eens onder de aandacht te brengen, zoals ook Versteegh, Van der 
Plas en Nieuwstraten dat ooit deden in The Best of Three Worlds (2011). Dat was jaren geleden al een 
stevig pleidooi voor kruisbestuiving en integratie van politiewerk waarin handhaving, opsporing en 
intelligence samenkomen in de operatie.
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Ook verstandig is om onder de aandacht te brengen dat blauwe opsporing geen synoniem is voor 
nog meer werk. Het gaat er eerder om weer (meer) scherpte aan te brengen in het werk door minder 
aan het toeval over te laten en wat andere accenten aan te brengen. Scrummen kan daarbij helpen, 
een veranderde briefing, inwinopdrachten, maar ook gewoon (weer) eens bij elkaar binnenlopen en 
zich verdiepen in het werk van de andere discipline. Meer verbondenheid is waar het op neerkomt en 
– de chefs onder onze geïnterviewden hadden helemaal gelijk – daarbij mag niet worden voorbijgegaan 
aan aspecten van de beroepscultuur. Bij de zoektocht naar een nieuw, eigentijds verhaal hoort leider-
schap dat oog heeft voor de kansen en belemmeringen die de politiecultuur kan bieden. Dat oog heeft 
voor een diversiteit aan werkoriëntaties en voor wat politie mensen beweegt. En elke stap is er dan een.

8.3 Aan de slag
Met dit onderzoek wilden we beweging maken. Klassieke aanbevelingen en adviezen helpen daarbij 
(paragraaf 8.3.1), maar zoals aangegeven wilden we vanaf het begin nagaan hoe de onder zoeks-
resultaten kunnen worden verspreid en benut, om daadwerkelijk bij te kunnen dragen aan een andere 
werksituatie en integratie van de lokale opsporing. Daarom ronden we dit rapport af met een aanzet 
voor valorisatie: aan de slag!

8.3.1 Oplossingsrichtingen en adviezen
Uit de conclusies kunnen we de volgende oplossingsrichtingen en adviezen afleiden:
1. Verbind: op de langere termijn inzetten op verbondenheid en de mindset van het samen werken 

aan een enkel doel. Op de korter termijn betekent dat: iets vaker bij elkaar binnenlopen en de 
organisatie zo inrichten dat de verschillende afdelingen elkaar (weer) vaker zien en spreken. 
Een collega alleen van gezicht kennen is niet voldoende. Een periodieke ronde van een chef 
Districtsrecherche of een accounthouder-DR langs de basisteams in het district zou ook al heel 
veel kunnen bijdragen. Een kop koffie doet wonderen, ook ten behoeve van de interne nabijheid. 
Of organiseer eens een leuke en tegelijkertijd nuttige bijeenkomst voor recherche en uniformdienst.

2. Stuur: stuur op cultuur. Zie in dat checklists, stroomschema’s en allerlei tools en instrumenten heel 
handig zijn en hun waarde hebben bij het integreren en verbinden. Maar het duurzaam vasthouden 
(borgen) kan alleen als ook wordt ingezet op cultuursensitief sturen. In normaal Nederlands: 
werkwijzen ter discussie stellen, wijzen op alternatieven, aanmoedigen van creativiteit en als het 
moet aanspreken op minder verstandig gedrag. En: fouten maken mag.

3. Experimenteer: experimenten zoals in een enkele ruimte werken, een multidisciplinaire 
weekplanning, vaste aanspreekpunten, een buddysysteem (met recherche en blauw), blauw 
scrummen en een vernieuwde briefing zijn zeer aan te bevelen. Daarmee wordt ook nuchter 
bekeken wat hieraan werkt en wat er prettig aan is. En er wordt duidelijk wat gaandeweg 
aanpassing en bijsturing behoeft.

4. Durf: maak het mogelijk dat politie mensen van het lokale blauw af en toe eens mogen werken aan 
het (in goed overleg met de recherche en OM) opplussen van een zaak. Wellicht als oefening om 
het politiewerk wat meer te laten veranderen in een meer proactieve activiteit. Gewoon op een 
prettige manier aan de slag samen als recherche en blauw (bv met een mooi (klein!) programma of 
project) zorgt voor gedeelde ervaringen, meer verbondenheid en deel dan ook het succes!

5. Erken: aanvaardt dat het blauw een geheel eigen bijdrage heeft en kan hebben in het 
opsporingsproces: denk bijvoorbeeld ook aan het met ‘stuk surveilleren’, ‘stopgesprekken’ kleiner 
maken van de lokale gelegenheid voor criminaliteit. En het samen met partners als de gemeente 
inzetten op bestuurlijke handhaving. Maak daar nog meer dan nu gebruik van.
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6. Bekijk: binnen de huidige krapte kan nog altijd goed worden bekeken wat er wel kan. En ook 
dat is mindset: als je wil kan het, maar…je moet wel willen! Denk aan het werken van blauwe 
politie mensen als sensor voor de opsporing (en dat is het proces, niet per se de recherche). 
Zij werken dan bijvoorbeeld op basis van opdrachten, inwinplannen of eigen (toevals)treffers 
en registreren op straat informatie via Meos in BVH. Dat kan zowel de projectgerichte als de 
incidentgerichte opsporing versterken.

7. Benadruk: Dat verbondenheid betekent dat de uniformdienst en recherche volstrekt gelijkwaardig 
en complementair zijn.

8.3.2 Valorisatie: een idee
Ontschotting is een terugkerend thema binnen de politie. Het onderzoek naar de positie van de 
noodhulp bij de gebiedsgerichte opsporing, de integratie van het blauwe en grijze werk binnen de GGP, 
past in dit plaatje. In een reeks onderzoeken beginnend bij Horen, zien en zwijgen. Opsporing in dorpen 
en stadsbuurten met een gesloten leefgemeenschap, wordt aandacht besteed aan het functioneren 
van de opsporing in relatie tot andere disciplines binnen en buiten de politie. Deze keer verdient de 
valorisatie van het onderzoek extra aandacht. Juist omdat het thema hoog op de politieagenda staat 
en terugkeert in de onderzoeken naar politiewerk, is het heel belangrijk dat de opgedane kennis wordt 
geoperationaliseerd. De ontschotting of integratie van het lokale opsporingsproces is een van de 
genoemde ambities in Podium voor Goed Politiewerk (De Vries & Henssen, 2018).

De valorisatie moet aansluiten bij de aard van de bevindingen en conclusies in het onderzoek. 
Tijdens de uitvoering van het onderzoek bleek dat de beelden die er zijn over het eigen werk en dat 
van de ander, een eigen leven kunnen leiden, en belemmerend kunnen zijn. Het is niet alleen zo dat 
het verschil in de aard van het werk op straat ten opzichte van het recherchewerk zorgt voor schotten. 
Een belangrijke rol speelt ook de betekenisgeving. Met grote stelligheid komen ‘waarheden’ naar 
voren, die bij het doorvragen een stuk genuanceerder blijken te liggen en eigenlijk helemaal anders 
kunnen zijn. Per basisteam klonken de verhalen vaak ook net iets anders, een lokale inkleuring zou je 
kunnen zeggen. Al met al is de kracht van het verhaal iets om goed rekening mee te houden. Ook uit 
de politiesociologie komt naar voren dat de ‘backstage’ van het politiewerk wordt gekenmerkt door 
een narratieve cultuur (o.a. van der Torre 1998; Landman, 2015). De verhalen zijn er om praktische 
politiekennis te creëren en onderhouden, maar ook om de beroepsidentiteit te beschermen: 
de verdediging. Het verhaal is dan vaak belangrijker dan de werkelijkheid. Precies dit zijn wij 
tegengekomen in het huidige onderzoek naar ontschotting. Er circuleren aannames over de aard van 
het blauwe versus het grijze werk en over de onmogelijkheid van ontschotting in deze tijden van krapte, 
die de werkelijkheid lang geen recht doen. In het streven naar een geïntegreerde aanpak van het 
blauwe en grijze werk is het raadzaam om ook daar te werken, waar de schotten het diepst verankerd 
zijn: in de politiecultuur, in de verhalen.

8.3.3 Het verhaal centraal
Naast de verhalen die belemmerend werken voor de integratie van blauw en grijs, zijn er hier en 
daar ook stemmen die een ander geluid laten horen. Bevlogen chefs of juist jonge nieuwkomers 
met frisse ideeën zien mogelijkheden, waar de meeste anderen alleen moeilijkheden zien. Of het nu 
gaat om capaciteit of de onverenigbaarheid van de aard van het blauwe en grijze werk. Zij zien ook 
kansen. Een manier om ontschotting te bevorderen is het versterken van de andere verhalen. Hier zijn 
verschillende middelen voor, passend bij de verschillende niveaus van werken: strategisch, tactisch en 
operationeel. Hoewel niet strikt te scheiden, helpt het wel om in te zoomen en de aard van het middel 
aan te laten sluiten bij de aard van de mensen en hun manier van werken.
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Strategisch
Op strategisch niveau ziet de discussie over de integratie van grijs en blauw er anders uit dan op de 
werkvloer. Verschillende stromingen in de onderzoekswereld zijn van invloed op het beleid. Niet alleen 
ontschotting wordt verdedigd, maar juist ook het behoud van schotten en meer specialisatie. Om de 
verhalen op strategisch niveau met elkaar te confronteren en de discussie een vervolg te geven, met dit 
onderzoek als nieuwste perspectief, is een seminar mogelijk.
 - Een seminar waar ongeveer 50 politie mensen op leidinggevend niveau met elkaar in gesprek gaan.
 - Naar aanleiding van het rapport en een door ons geschreven artikel in het Tijdschrift voor Politie. 

Daarnaast moet het onderzoek via de deelnemers aan de expertsessie meegenomen worden 
in overleggroepen die zich bezighouden met vernieuwend werken, waaronder het Collectief 
Ontwikkelmethodieken. Tijdens de ontmoeting in de expertsessie van het onderzoek is vanuit de 
beleidsmakers die zich met vernieuwend werken bezighouden enthousiasme ontstaan en zo kan het 
rapport goed in relevante overleggen meegenomen worden.

Tactisch
Op tactisch niveau is het belangrijk dat leidinggevenden en de sturing van grijs en blauw met elkaar in 
gesprek kunnen gaan en vrij ervaringen kunnen uitwisselen over goede voorbeelden van ontschotte 
samenwerking en over de mogelijke problemen die dit met zich meebrengt. Het gaat om de kracht van 
voorbeelden en het versterken van het andere, nieuwe verhaal. Daarom wordt een klein netwerk van 
enthousiaste, bevlogen, ambassadeurs van de integrale, projectmatige aanpak van binnen de politie 
ingericht. Hier weten professionals elkaar te vinden voor het delen van nieuwe kennis en inzichten, het 
stellen van vragen, en het uitwisselen van praktische ervaring. Te denken valt aan:
 - Het presenteren van hun ervaringen tijdens een seminar of Masterclass Gebiedsgerichte/

Geïntegreerde Opsporing
 - Het inzetten van de ambassadeurs als politie-influencers. Wat betekent dat ze af en toe wat content 

op LinkedIn of interne politie-media plaatsen over integratie van de lokale opsporing. Of ze helpen 
mee content vanuit het onderzoek/valorisatie te verspreiden: denk aan de filmpjes (zie verderop)

 - Het functioneren als gesprekspartner voor collega-leidinggevenden Dit moet en kan zo in te richten 
zijn dat het voor de ambassadeurs plezierig is en zeker niet te veel tijd kost. De aanpak komt neer op 
netwerken, sparren en heel af en toe als het uitkomt eens wat presenteren. Het zal de ambassadeurs 
ook weer nieuwe contacten en ideeën opleveren.

Operationeel
Op operationeel niveau leven de verhalen het sterkst. De ontschotting moet zich ook op de werkvloer 
voltrekken. Het laten horen van ander verhaal moet hier zonder omhaal en direct zijn. Eenvoudig en 
effectief. Bijvoorbeeld door middel van:

Korte filmpjes
 - Waarin leidinggevenden die zelf het goede voorbeeld geven vertellen over hun aanpak (denk 

aan de influencers)
 - Interactief
 - Luchtige maar inzicht gevende animaties
 - Ongeveer 2 minuten.

Factsheet
 - Helpende weetjes op een rij
 - Max 2 A4 of 1 A3
 - Uitnodigend vormgegeven, met ondersteunende tekeningen (vgl. stijl animaties).
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Roadtour
 - Serie gesprekken begeleide gesprekken over ontschotting
 - Kernachtige inleiding over bevindingen onderzoek en dan het gesprek
 - Het gaat niet om een ieders mening, maar meer om luisteren en een open blik aan de hand van een 

concreet voorbeeld uit de werkpraktijk van een van de deelnemers.
 - Voor geïnteresseerde basisteams in het land, te beginnen bij de in het onderzoek betrokken teams

De factsheet en de filmpjes kunnen hun weg vinden via de (sociale) media die binnen de Politie volop 
gebruikt worden. Onder andere via de ambassadeurs, maar ook via iedereen die heeft bijgedragen aan 
het onderzoek. Ook sluiten we graag aan bij al bestaande initiatieven binnen de Politie op het gebied 
van vernieuwend werken en al eerder ontworpen plannen die ontschottend werken voor ogen hebben.





B
Bijlagen
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Bijlage A - Vragenlijsten

Vragenlijst Noodhulp22 onderzoek ‘Niet meer, maar anders!’  
De noodhulp bij gebiedsgerichte opsporing

1. Hoe vaak heb je tijdens een gemiddelde noodhulpdienst persoonlijk (een-op-een) contact met de 
recherche? Dat kan zijn basisteamrecherche, districtsrecherche, eenheids recherche of landelijke 
eenheid� Een contact kan zijn telefoontje, binnenlopen, tijdens dienst aangesproken worden door 
recherche, een persoonlijk aan jou gericht mailtje door de recherche et cetera�
a. 0 contacten
b. 1-5 contacten
c. 6-10 contacten
d. 11-15 contacten
e. Meer dan 15 contacten

2. Wanneer tijdens deze contacten informatie-uitwisseling plaatsheeft, dan valt deze grotendeels 
onder de categorie: (max 1 antwoord mogelijk!)
a. Ik geef uit eigen beweging informatie aan de recherche
b. Ik geef op verzoek informatie aan de recherche
c. De recherche geeft uit eigen beweging informatie aan mij
d. De recherche geeft op verzoek informatie aan mij
e. Anders, namelijk…

3. Als je het mij vraagt zouden opsporingsactiviteiten meer dan nu onderdeel moeten zijn van 
het politiewerk tijdens een noodhulpdienst. Denk bij opsporingsactiviteiten niet alleen aan 
buurtonderzoek, getuigenverklaring of opnemen van een aangifte; maar ook aan andere 
activiteiten die zijn gericht op het doen van onderzoek in verband met strafbare feiten� Bv een klein 
nader onderzoek bij vermoeden heling of drugspand of iets dergelijks�
a. Helemaal mee eens
b. Mee eens
c. Geen mening
d. Niet mee eens
e. Helemaal niet mee eens

4. De recherche betrekt mijn gebiedskennis voldoende bij zaken. Met gebiedskennis wordt bedoeld 
kennis over het werkgebied, de daar spelende thematieken en de daar wonende bevolking (o.a. 
subjecten) en hun gedrag(spatronen).
a. Helemaal mee eens
b. Mee eens
c. Geen mening
d. Niet mee eens
e. Helemaal niet mee eens

22 Inclusief 2-3 wijkagenten die (ook) periodiek noodhulpdiensten doen.
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5. De recherche kan de noodhulp (meer) ondersteunen bij opsporingsactiviteiten.
a. Helemaal mee eens
b. Mee eens
c. Geen mening
d. Niet mee eens
e. Helemaal niet mee eens

6. Als een collega van het basisteam een ‘zaak’ opdoet, is het de bedoeling dat deze verantwoordelijk 
blijft voor zorgen van enigerlei opvolging (b.v. ‘veredeling’), tot aan de overdracht aan de recherche.
a. Helemaal mee eens
b. Mee eens
c. Geen mening
d. Niet mee eens
e. Helemaal niet mee eens

7. Wijkagenten kunnen veel meer bijdragen aan ontschotten tussen uniformdienst en recherche dan 
de rest van het blauw. Met ontschotten wordt hier bedoeld: een situatie waarin de organisatorische 
scheidslijnen tussen de rechercheafdelingen (‘grijs’) en de uniformdienst (‘blauw’) minder scherp 
zijn of toch in iedere geval niet in de weg staan dat recherche en uniformdienst veel meer met 
elkaar optrekken in het opsporingsproces�
a. Helemaal mee eens
b. Mee eens
c. Geen mening
d. Niet mee eens
e. Helemaal niet mee eens

8. Rechercheurs zouden (ook) op periodieke basis noodhulpdiensten moeten doen.
a. Helemaal mee eens
b. Mee eens
c. Geen mening
d. Niet mee eens
e. Helemaal niet mee eens

9. Blauw zou (vaker) diensten moeten meedraaien bij de recherche.
a. Helemaal mee eens
b. Mee eens
c. Geen mening
d. Niet mee eens
e. Helemaal niet mee eens

10. Aan een (de)briefing bij de noodhulp zou altijd een collega van de recherche moeten deelnemen.
a. Helemaal mee eens
b. Mee eens
c. Geen mening
d. Niet mee eens
e. Helemaal niet mee eens
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11. De (team)leiding van het basisteam (teamchefs, OS’s, OE’s) en van de districtsrecherche kunnen 
veel meer dan nu een rol spelen bij ontschotting tussen blauw en recherche.
a. Helemaal mee eens
b. Mee eens
c. Geen mening
d. Niet mee eens
e. Helemaal niet mee eens
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Vragenlijst Recherche23  

onderzoek ‘Niet meer, maar anders!’  
De noodhulp bij gebiedsgerichte opsporing

1. Hoe vaak heb je tijdens een gemiddelde dienst persoonlijk (een-op-een) contact met de noodhulp? 
Een contact kan zijn telefoontje, binnenlopen, tijdens dienst aangesproken worden door de 
noodhulp, een persoonlijk aan jou gericht mailtje door de recherche et cetera�
a. 0 contacten
b. 1-5 contacten
c. 6-10 contacten
d. 11-15 contacten
e. Meer dan 15 contacten

2. Wanneer tijdens deze contacten informatie-uitwisseling plaatsheeft, dan valt deze grotendeels 
onder de categorie: (max 1 antwoord mogelijk!)
a. Ik geef uit eigen beweging informatie aan de noodhulp
b. Ik geef op verzoek informatie aan de noodhulp
c. De noodhulp geeft uit eigen beweging informatie aan mij
d. De noodhulp geeft op verzoek informatie aan mij
e. Anders, namelijk…

3. Als je het mij vraagt zouden opsporingsactiviteiten meer dan nu onderdeel moeten zijn van 
het politiewerk tijdens een noodhulpdienst. Denk bij opsporingsactiviteiten niet alleen aan 
buurtonderzoek, getuigenverklaring of opnemen van een aangifte; maar ook aan andere activiteiten 
die zijn gericht op het doen van onderzoek in verband met strafbare feiten. Bv een klein nader 
onderzoek bij vermoeden heling of drugspand of iets dergelijks.
a. Helemaal mee eens
b. Mee eens
c. Geen mening
d. Niet mee eens
e. Helemaal niet mee eens

4. Als recherche betrekken we de gebiedskennis van de noodhulpcollega’s voldoende bij zaken. 
Met gebiedskennis wordt bedoeld kennis over het werkgebied, de daar spelende thematieken en 
over de daar wonende bevolking (o.a. subjecten) en hun gedrag(spatronen).
a. Helemaal mee eens
b. Mee eens
c. Geen mening
d. Niet mee eens
e. Helemaal niet mee eens

5. De recherche kan de noodhulp (meer) ondersteunen bij opsporingsactiviteiten.
a. Helemaal mee eens
b. Mee eens
c. Geen mening
d. Niet mee eens
e. Helemaal niet mee eens

23 Beoogde respondenten zijn rechercheurs van de TR (VVC) en DR.
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6. Als een collega van de uniformdienst een ‘zaak’ opdoet, is het de bedoeling dat deze 
verantwoordelijk blijft voor zorgen van enigerlei opvolging (b.v. ‘veredeling’), tot aan de overdracht 
aan de recherche.
a. Helemaal mee eens
b. Mee eens
c. Geen mening
d. Niet mee eens
e. Helemaal niet mee eens

7. Wijkagenten kunnen veel meer bijdragen aan ontschotten tussen uniformdienst en recherche dan 
de rest van het blauw. Met ontschotten wordt hier bedoeld: een situatie waarin de organisatorische 
scheidslijnen tussen de rechercheafdelingen (‘grijs’) en de uniformdienst (‘blauw’) minder scherp 
zijn of toch in iedere geval niet in de weg staan dat recherche en uniformdienst veel meer met 
elkaar optrekken in het opsporingsproces�
a. Helemaal mee eens
b. Mee eens
c. Geen mening
d. Niet mee eens
e. Helemaal niet mee eens

8. Rechercheurs zouden (ook) periodiek noodhulpdiensten moeten doen.
a. Helemaal mee eens
b. Mee eens
c. Geen mening
d. Niet mee eens
e. Helemaal niet mee eens

9. Blauw zou (vaker) diensten moeten meedraaien bij de recherche.
a. Helemaal mee eens
b. Mee eens
c. Geen mening
d. Niet mee eens
e. Helemaal niet mee eens

10. Aan een (de)briefing bij de noodhulp zou altijd een collega van de recherche moeten deelnemen.
a. Helemaal mee eens
b. Mee eens
c. Geen mening
d. Niet mee eens
e. Helemaal niet mee eens

11. De (team)leiding van het basisteam (teamchefs, OS’s, OE’s) en van de districtsrecherche kunnen 
veel meer dan nu een rol spelen bij ontschotting tussen blauw en recherche.
a. Helemaal mee eens
b. Mee eens
c. Geen mening
d. Niet mee eens
e. Helemaal niet mee eens
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Bijlage B – 
Interviewprotocollen

Interviewprotocol Noodhulp 
onderzoek ‘Niet meer, maar anders!’  
De noodhulp bij gebiedsgerichte opsporing
Eerst: voorstellen, korte introductie onderzoek, noemen opdrachtgever Portefeuillehoudersteam GGP 
NatPol. Het vraaggesprek bestaat tevens uit invullen en bespreken vragenlijst. Het gesprek duurt 
ongeveer anderhalf uur en wordt opgenomen.

Deel 1: Profiel: politie carrière, motivatie en achtergronden (ong� 15 minuten)

[We willen weten wat voor type politiefunctionaris iemand is]
1. Hoe lang werk je bij de politie nu? Wat is je functie? Doe je voltijds noodhulp? Heb je taakaccenten? 

Zo ja: welke? Wat waren je eerdere functies en/of taakaccenten?
2. Wat maakt dat je bij de politie bent gaan werken? Wat was je motivatie? Is die veranderd?
3. Wat is volgens jou de allerbelangrijkste taak van de politie? Wat is ervoor nodig om die naar 

behoren te kunnen uitvoeren?

Deel 2: De vragenlijst: laten invullen en nabespreken (ongeveer 45 minuten, waarvan 10 min invullen)
 - Vragenlijst kort toelichten
 - vragenlijst laten invullen
 - doorvragen op de items in de ingevulde vragenlijst (veel open vragen! Voorbeelden laten noemen)

Deel 3: Overige open vragen en afronding (ongeveer 30 min)
4. Hoe ziet een gemiddelde dienst er voor jou uit?
5. Met wie van de recherche heb je vooral contact en met welke reden? Hoe is in dit basisteam de 

samenwerking blauw en recherche?
6. Wat is er volgens jou voor nodig om operationeel te ontschotten tussen blauw en de recherche 

(ontschotten =meer en betere samenwerking tussen deze partijen)? Wat kan blauw doen? Wat kan 
de recherche doen? Wat moet de leiding doen van blauw en recherche?

7. Wat wordt aan dit basisteam gedaan aan ontschotting en hoe is dat zichtbaar? Wat moet daarmee 
worden bereikt? Wat vind je daarvan? Wat gaat goed en wat kan beter?

8. Wat zijn we nog aan onderwerpen vergeten in verband met ontschotting? Wil je nog wat kwijt?
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Protocol groepsinterview Recherche 
onderzoek ‘Niet meer, maar anders!’  
De noodhulp bij gebiedsgerichte opsporing
Eerst: voorstellen, korte introductie onderzoek, noemen opdrachtgever Portefeuillehoudersteam GGP 
NatPol. Het vraaggesprek bestaat tevens uit invullen en bespreken vragenlijst. Het gesprek duurt 
ongeveer twee uur en wordt opgenomen.

Deel 1: Profiel: politie carrière, taak en effectieve opsporing (ong. 15 minuten)
1. Wat is je functie? [rondje langs de respondenten]
2. Wat is volgens jullie de allerbelangrijkste taak van de politie? Wat is ervoor nodig om die naar 

behoren te kunnen uitvoeren?
3. Wat is volgens jullie het allerbelangrijkste voor een effectieve opsporing?

Deel 2: De vragenlijst: laten invullen en nabespreken (ongeveer 45 minuten, waarvan 10 min invullen)
 - Vragenlijst kort toelichten
 - vragenlijst laten invullen
 - In de groep doorvragen op de items in de ingevulde vragenlijst (veel open vragen! Voorbeelden laten 

noemen). In groepsinterview niet stil staan bij wat iedereen voor zich heeft ingevuld i.v.m. tijd.

Deel 3: Overige open vragen en afronding (ongeveer 30 min)
4. Met wie van blauw hebben jullie vooral contact en met welke reden? Hoe is in dit basisteam 

de samenwerking blauw en recherche?
5. Wat is er volgens jullie voor nodig om operationeel te ontschotten tussen blauw (vooral 

de noodhulp) en de recherche (ontschotten =meer en betere samenwerking tussen deze 
partijen)? Wat kan blauw doen? Wat kan de recherche doen? Wat moet de leiding doen van 
blauw en recherche?

6. Wat wordt aan dit basisteam gedaan aan ontschotting en hoe is dat zichtbaar? 
Wat moet daarmee worden bereikt? Wat vinden jullie daarvan? Wat gaat goed en wat kan beter?

7. Wat zijn we nog aan onderwerpen vergeten in verband met ontschotting? 
Willen jullie nog wat kwijt?
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Bijlage C – Experts
M.H. van der Duin – Inspectie Justitie en Veiligheid

P. van Ham – Nationale Politie, Operationeel Specialist

B. Kersten – Nationale Politie, Opgavemanager Politie voor Iedereen

M. Rauh – Politieacademie, Vernieuwend Werken

P.R. Wolf - Koninklijke Marechaussee, Nederlandse Defensieacademie en oud-brigadecommandant.
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Bijlage D – 
Begeleidingscommissie
Leon Aarts – Teamleider I&R, expert gesloten gemeenschappen, Nationale Politie.

Barbara van Caem – Portefeuillehoudersteam GGP, Nationale Politie.

Danny Frijters – Sectorhoofd Dienst Regionale Recherche (DRR) Eenheid Limburg, Nationale Politie.

Jan Hoekman – Operationeel specialist B Tactische Opsporing, expert gesloten gemeenschappen,

Nationale Politie. Tot januari 2022 Operationeel Expert GGP.

Ton Kreling – Strategisch Adviseur Opsporing Eenheid Rotterdam, Nationale Politie.

Wendy Macke – Teamchef C / Projectleider Programma C, Vakmanschap in Verbinding, 
Nationale Politie

Elk van de leden heeft zowel (ruime) ervaring bij de uniformdienst als de recherche. Twee van de leden 
hadden bovendien een bijzondere deskundigheid op het vlak van gesloten gemeenschappen.
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