
De “iedereen moet alles kunnen” – cultuur 
 
 
Abstract 
 
In het kader van het versterken van de opsporing heeft de Nederlandse politie zich als doel 
gesteld om in 2012 twintig procent hoger opgeleiden (minimaal HBO niveau) in de 
opsporing werkzaam te hebben. Van deze twintig procent zal zeventig procent uit zij-
instromers bestaan en dertig procent doorstromers. De doelstelling van twintig procent hoger 
opgeleide recherchemedewerkers is geformuleerd naar aanleiding van het rapport van de 
commissie Posthumus naar de kwaliteit van de opsporing van de Nederlandse politie. Dit 
doel vormt een trendbreuk met het verleden. Voor het eerst worden hoogopgeleiden actief 
geworven om van toegevoegde waarde te zijn in de opsporingspraktijk: de 
recherchekundigen. Deze bijdrage gaat in op de betekenis van de intrede van een grote groep 
‘anders denkenden’ voor de Nederlandse politieorganisatie. Dit wordt gerelateerd aan 
literatuur over politiecultuur. De stelling van deze bijdrage is dat wanneer recherchekundigen 
daadwerkelijk een productieve meerwaarde willen zijn voor de politiepraktijk, deze 
verandering gepaard zal moeten gaan met een cultuurverandering op het niveau van 
zogeheten working rules van de politiecultuur: de informele regels en opvattingen die 
bepalend zijn voor de invulling die aan politiewerk wordt gegeven. In hoeverre er 
verandering op het niveau van working rules plaatsvindt, bepaalt of recherchekundigen 
uiteindelijk vanuit een specifieke rol een bijdrage leveren aan de professionalisering van de 
opsporing.  
 
1. Inleiding 
In 2005 nam het Ministerie van Binnenlandse Zaken de aanbevelingen over die de commissie 
Posthumus (Posthumus, 2005) had geformuleerd met het oog op het verbeteren van de 
kwaliteit van de opsporing van de Nederlandse politie. In het daarop ontwikkelde Programma 
Verbetering Opsporing en Vervolging (PVOV) werd besloten dat twintig procent van het 
recherchepersoneel HBO1 opgeleid diende te zijn om zodoende de opsporing te 
professionaliseren (OM, Politie & NFI, 2006). Hiervan dient zeventig procent te bestaan uit 
zij-instromers en dertig procent uit recherchemedewerkers uit de gelederen van de 
politieorganisatie, oftewel doorstromers. Zowel de zij-instromers als de doorstromers zouden 
de sinds 2003 bestaande (HBO-) Master of Criminal Investigation aan de Politieacademie 
volgen en worden na het behalen van deze master recherchekundige. In 2006 startten de 
eerste zij-instromers met het volgen van deze opleiding. De eerste doorstromers waren al 
voor het rapport Posthumus aan de opleiding begonnen. Uit een recent onderzoek naar 
ervaringen met de inzet van recherchekundigen blijkt dat er weinig gebruik gemaakt wordt 
van de capaciteiten van recherchekundigen. Zij-instromers hadden daarnaast moeite om 
aansluiting te vinden bij reguliere collega’s in de opsporing en doorstromers hadden moeite 
de routines die zij hebben in recherchewerk lost te laten om een andere manier van denken en 
werken toe te passen (Van Noort & Jochoms, 2010). 
 
Om die redenen is het interessant dieper in te zoomen op de mate van professionalisering die 
ontstaat als gevolg van de injectie van recherchekundigen op de werkvloer. Dit sluit aan bij 
de huidige debatten over de veranderlijkheid van politieorganisaties in relatie tot het concept 
politiecultuur. Het klassieke beeld van de politiecultuur is dat deze organisatiecultuur star, 
onwrikbaar en weerbarstig is. Dit beeld is sinds eind jaren negentig van de twintigste eeuw 
                                                 
1 HBO niveau staat voor Hoger Beroeps Onderwijs. Dit komt overeen met het European 
Qualification Framework (EQF) niveau 6. 
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ter discussie gesteld. De politiecultuur zou niet (meer) zo onwrikbaar zijn als vaak werd 
beweerd (Chan, 1997) en daarmee was het beeld van de politiecultuur onnodig clichématig 
geworden (Sklansky 2007). Ook zou de politiecultuur in mindere mate een monocultuur zijn, 
dan het klassieke beeld doet beschrijven (Chan 1997). Dit veranderingsgezinde beeld van de 
politiecultuur is onlangs afgezwakt in de studie van criminologe Bethan Loftus (2010), 
waarin zij stelt dat, afgemeten aan de energie die wordt gestoken in veranderinitiatieven, de 
daadwerkelijke veranderingen die doordringen tot het niveau van normen, waarden en 
attitudes, tegenvalt.  
 
De professionalisering die met de intrede van recherchekundigen werd beoogd, werpt tegen 
de achtergrond van deze theoretische noties de vraag op in hoeverre zij een motor zijn van 
veranderingen op de werkvloer. Criminoloog Robert Reiner stelt: ‘key changes must be in the 
informal culture of the police, their practical working rules’ (Reiner, 1992, 232).  Om de 
doorwerking van veranderingen in de politiecultuur te beschrijven wordt het concept 
politiecultuur in navolging van Reiner (1992; 2010) onderverdeeld in drie niveaus: 
presentation rules, inhibiting rules en working rules. Presentation rules is de visie op de 
politieorganisatie en politiewerk zoals die is uitgedragen in visiedocumenten, rapportages en 
beleidsdocumenten. Inhibiting rules zijn vervolgens de vertaling van deze visie in concrete 
beleidsmaatregelen. Working rules zijn de opvattingen en waarden die bepalend zijn voor de 
uitwerking van presentation rules en inhibiting rules in de politiepraktijk. Zij bepalen hoe 
vorm wordt gegeven aan het beleid en het verschil maken tussen het uitgedragen verhaal 
(espoused theory) en de uitwerking ervan (theory in use) (Argyris & Schön, 1974). Theories 
in use zijn de meest krachtige barrières bij organisatieverandering (Argyris, 1976), routines 
die in elke organisatie leiden tot een zekere mate van padafhankelijkheid (Schreogg, et.al., 
2010). Het zwaartepunt in deze bijdrage ligt op de doorwerking van de veranderingen op 
papier in de politiepraktijk.   
 
In deze bijdrage staat het proces centraal waarin de working rules aan recherchekundigen 
wordt geleerd en de invloed die zij hier vice versa op uitoefenen. Het process waarin de 
cultuur aan nieuwe organisatieleden wordt geleerd staat ook wel bekend als het 
socialisatieproces: ‘The process by which a person learns the values, norms and required 
behaviours which permit him to participate as a member of the organization.’  (Van Maanen, 1976). 
In het geval van recherchekundigen gaat het echter niet enkel om het aanleren van bestaande 
working rules, maar speelt zich gezien de nieuwheid van dit type werknemer, gelijktijdig een 
proces af waarin nieuwe working rules worden gecreëerd. Belangrijke aspecten hierbij zijn 
de wijze waarop recherchekundigen tijdens en na de opleiding worden ontvangen in de 
korpsen, hoe zij worden ingezet en in hoeverre zij vervolgens hun ‘eigenheid’ kunnen tonen 
op de werkvloer en uiteindelijk van meerwaarde kunnen zijn. Dit werpt de vraag op hoe het 
socialisatieproces van recherchekundigen in de politiepraktijk verloopt. Is er ruimte voor 
vernieuwing? Waar zitten eventuele barrières en waar zit eventuele meerwaarde? 
 
Dit socialisatieproces wordt in kaart gebracht aan de hand van de volgende onderzoeksvraag: 
In hoeverre brengt de introductie van een relatief grote instroom van recherchekundigen een 
verandering van working rules in de uitvoerende politiepraktijk met zich mee? Deze 
onderzoeksvraag wordt beantwoord aan de hand van enkele deelvragen: Welke beelden 
bestaan er over de taken van recherchekundigen? In hoeverre oefenen recherchekundigen 
zelf invloed uit op de taken die zij uitoefenen; krijgen ze deze toebedeeld of bedelen zij die 
zich zelf toe? Is er een verschil tussen doorstromers en zij-instromers in de effectiviteit en 
meerwaarde? Welke wegen worden er ontwikkelen zich in de praktijk bij recherchekundigen 
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en (operationeel) leidinggevenden? En welke opvattingen (working rules) zijn bepalend voor 
de inzet van recherchekundigen?  
 
De invloed van recherchekundigen op working rules van de politiecultuur wordt achterhaald 
door middel van een narratieve analyse van documenten en interviews. Uitgangspunt in het 
culturele perspectief op organisaties is dat er verschillende betekenissystemen vigeren, ook te 
omschrijven als narratieven (Boje, 2001). Aan de hand van het rapport van de commissie 
Posthumus, de daarop gebaseerde uitwerkingen van het Programma Versterking Opsporing 
en Vervolging (PVOV), de uitvoering door Programma Versterking Opsporing (PVO) – na 
2010 overgaan in Centrum Versterking Opsporing (CVO) - worden presentation rules (de 
visie) en inhibited rules (beleid) blootgelegd. Interviews met vijf recherchekundige zij-
instromers, drie recherchekundige doorstromers en drie operationele projectleiders uit 
verschillende korpsen, dienen als basis voor de analyse van de mate waarin de injectie van 
recherchekundigen tot nu toe een verandering teweeg heeft gebracht in working rules. 
Allereerst wordt het concept politiecultuur nader toegelicht.  
  
2 Professionalisering in een actiegerichte politiecultuur  
 
Politieorganisaties hebben de laatste twee decennia aanzienlijke hervormingen ondergaan 
met het oog op werkwijzen, demografische samenstelling en de afname van egalitaire 
verhoudingen door de toename van gedifferentieerde instroom van mensen (Sklansky, 2006; 
Van der Torre, 2007). De vraag is in hoeverre er ook een culturele verandering heeft 
plaatsgevonden. De introductie van de recherchekundige op de werkvloer is vanuit 
organisatiecultureel perspectief op meerdere punten een verandering op de werkvloer. In 
deze paragraaf wordt kort uiteengezet wat er in de literatuur over politiecultuur is 
geschreven. Organisatiecultuur zijn de gedeelde normen, waarden en vaardigheden die 
voortvloeien uit en versterkt worden door gedeelde ervaringen in een organisatie (Alvesson 
& Sveningsson, 2008). Het niveau van working rules is daarbij het niveau waar de gedeelde 
ervaringen invloed op uitoefenen. Politiecultuur is de cultuur die specifiek is voor 
politieorganisaties. Het concept politiecultuur is uitgebreid beschreven en bediscussieerd 
(o.a. Reiner, 1992; 2010; Paoline, 2003; Foster, 2003; Punch, Tieleman & van der Berg, 
1999; Van der Torre, 2007).  
 
2.1 Klassieke blik op de politiecultuur 
In de jaren vijftig, zestig en zeventig is de onderzoekstraditie naar de politiecultuur ontstaan. 
Onderzoeken van Westley (1970), Skolnick (1966) en Van Maanen (1973) legden de basis 
van de omschrijving van de cultuur in politieorganisaties in de Verenigde staten. Reiner ( 
1992) geeft een veelgebruikte karakterisering van ‘cop culture’ wat ook wel omschreven kan 
worden als het klassieke beeld van de politiecultuur: conservatief, geïsoleerd, monolithisch, 
een gevoel van missie, macho, actiegericht, fysiek gericht en sterk gebaseerd op gezond 
verstand. In deze cultuur is een neiging tot wij/zij denken ten aanzien van de omgeving, het 
wij (de politie) wordt het liefst zo uniform mogelijk gezien, waarin er een voorkeur is voor 
‘mannelijke’ en ‘actiegerichte’ eigenschapen die gericht zijn op fysieke activiteiten: 
patrouilleren, observeren, arresteren (Westmarland, 2008, 265) en handelen op basis van 
gezond verstand (Van der Torre, 1999). Hoogopgeleide politiemedewerkers passen niet bij 
de klassieke opvatting over politiewerk (Punch, 2007). Een gedeelde opvatting over 
politiewerk is dat het werk is dat je bij uitstek niet leert uit een boekje, maar competenties 
behoeft die worden aangeleerd op grond van intuïtie en ervaring: you can’t play it by the 
book (Reiner, 1992).  
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2.2 Veranderingen in politieorganisaties 
Het beeld van een conservatieve en moeilijk te veranderen politiecultuur staat sinds de 
publicatie van Janet Chan (1997) onder druk. Chan beweerde dat als gevolg van 
veranderingen in personele samenstelling van politieorganisaties, veranderingen optreden in 
deze organisatiecultuur. De demografische veranderingen waar Chan op doelt zijn meer 
vrouwen, ‘burgers’, analisten, andere culturele achtergronden en ook hoogopgeleiden. In 
navolg van Chan zijn veel publicaties verschenen waarin aandacht besteed werd aan de 
veranderingsgezindheid van de politiecultuur, in plaats van haar conservatisme (O’Neill, 
Marks & Singh, 2007). Uit onderzoek naar het socialisatieproces van rekruten bij de 
Australische politie bleek dat deze nieuwe medewerkers - in tegen stelling tot wat lang werd 
gedacht – wel degelijk op individueel niveau kleine veranderingen konden bewerkstelligen 
(Chan, Devery & Doran, 2003). De politiecultuur is niet monolithisch, maar divers en 
nieuwkomers kunnen zodanig als change agents fungeren. De revisie van het klassieke beeld 
van de politiecultuur maakte duidelijk dat het traditionele beeld van de politiecultuur een 
zelfversterkend effect heeft gehad op wetenschappelijk onderzoek naar politieorganisaties 
(Sklansky, 2007). Met andere woorden, het beeld dat er in de wetenschap bestond was sterk 
gekleurd door voorgaande publicaties, waardoor het was losgezongen van de werkelijkheid.  
 
2.3 Continuïteit in klassieke opvattingen 
Naast studies over veranderingsgezindheid van politieorganisaties zijn er echter ook studies 
die nadruk leggen op het continue karakter van de politiecultuur ondanks een meer divers 
samengestelde organisatie met nieuwe type  functionarissen  (Cope, 2004; Loftus, 2009). 
Loftus concludeert in haar studie naar de impact van diversiteitsveranderingsbeleid bij de 
Britse politie dat de beoogde veranderingen daadwerkelijk plaatsvinden, maar dat impact in 
relatie tot de aard en inspanning van het verandertraject slechts gering is. Uit onderzoek van 
Cope (2004) naar de invloed van intelligence in politieorganisaties blijkt dat de opvatting 
over wat ‘echt’ politiewerk is nog steeds bepalend is in de prioriteitsstelling in 
politieorganisaties. Uit beide onderzoeken blijkt een bovenmatige aandacht voor 
actiegerichtheid en het fysieke aspect van politiewerk. Het daadwerkelijke straatwerk en 
‘boevenvangen’ wordt als het meest waardevolle politiewerk gezien. Er wordt nog steeds 
onderscheid wordt gemaakt tussen ‘politiewerk’ en ‘burgerwerk’. De gedragsveranderingen 
en veranderingen in werkwijzen die zich voordoen, zijn toe te schrijven aan de ‘opgelegde’ 
beleidsregels die direct van invloed zijn op de uitoefening van het werk (inhibited rules!) 
(Loftus, 2009). Er treedt in verhouding tot de inspanningen die er geleverd worden weinig 
verandering op in de daadwerkelijke werkwijzen, terwijl dat het achterliggende doel is.  
 
2.4 Verandering  van working rules 
De weerbarstigheid van diepliggende opvattingen sluit aan bij de in de inleiding beschreven 
driedeling van criminoloog Reiner. De studies van Loftus en Cope tonen de relevantie van 
Reiners’s drie niveaus van de politiecultuur aan: presentation rules, inhibited rules en 
working rules. Loftus toont aan dat veranderingen voornamelijk worden bewerkstelligd door 
de kaders die verplichtende beleidsmaatregelen (inhibited rules) stellen, maar dat 
diepliggende opvattingen (working rules) het meest bepalend zijn voor daadwerkelijke 
handelingen in politiewerk. De bestuurskundige Roel in ’t Veld spreekt in dit verband van 
het opvoeren van een rituele dans als het gaat om (beleids-)veranderingen in 
politieorganisaties. In het officiële verhaal worden veranderingen ondersteund (presentation 
rules), maar feitelijk verandert er weinig (in 't Veld, Beemer et al., 2001). Dit komt eveneens 
overeen met het door organisatietheoretici  Argyris en Schön benoemde verschil tussen de 
espoused theory en theory in use (Argyris & Schön, 1974). Beleidsveranderingen bestaan op 
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papier en vormen de kaders waarbinnen gehandeld kan worden. Diepliggende opvattingen 
bepalen echter daadwerkelijk welke vorm hieraan gegeven wordt.  
 
Uit bestaande (internationale) literatuur over politiecultuur kan gesteld worden dat de komst 
van hoogopgeleide (recherche)medewerkers op gespannen voet staat met deze actiegerichte 
en conservatieve cultuur (o.a. Reiner, 1992; Punch, 2007). Daarbij is het debat lang 
gedomineerd door de opinie dat de politiecultuur uniform en isolationistisch is en daardoor 
weinig openstaat voor mensen met een andere achtergrond of manier van werken. Om 
daadwerkelijk veranderingen te realiseren is het van belang presentation rules, inhibited 
rules en working rules op elkaar aan te laten sluiten. De uitdaging daarin is om de visie naar 
passende beleidsmaatregelen te vertalen en deze zodanig te communiceren dat ze 
doordringen tot de gedeelde opvattingen. Veranderingen op een dieper cultureel niveau 
moeten op een narratief niveau bewerkstelligd worden (Shearing & Ericson, 1991). Het 
middle management is de cruciale laag in politieorganisaties om de vertaalslag van ideeën en 
visies van het management naar de werkvloer te maken (Marks, 2004).  
 
3 Recherchekundigen: presentation rules en inhibited rules 
 
De komst van hoogopgeleide rechercheurs in de opsporing is een van de maatregelen die 
geformuleerd zijn om de door de commissie Posthumus voorgestelde 
professionaliseringsslag te bewerkstelligen. Uit verschillende rapporten en visiedocumenten 
worden presentation rules en inhibited rules gedestilleerd.  
 
3.1 Posthumus  
De commissie Posthumus werd in het leven geroepen om onderzoek te doen naar de kwaliteit 
van het opsporingproces in Nederland. De aanleiding was de onterechte veroordeling van 
Kees B. als gevolg van veronderstelde cruciale fouten in het opsporingsonderzoek naar de 
Schiedammer Parkmoord. De idee achter dit evaluatieonderzoek was om lering te trekken uit 
de fouten van politie, Openbaar Ministerie (OM) en het Nederlands Forensisch Instituut 
(NFI) ‘ter verhoging van de kwaliteit van de opsporing en vervolging’. De commissie 
Posthumus kwam in 2005 tot aanbevelingen om de kwaliteit van de opsporing en vervolging 
te verbeteren (Posthumus, 2005). De commissie Posthumus concludeerde dat de fouten in het 
opsporingsonderzoek naar de schiedammer parkmoord onder andere waren toe te schrijven 
aan het hebben van een ‘tunnelvisie’. Recherchemedewerkers hadden zich in het 
opsporingsonderzoek blind gestaard op de verdachte. De bewijzen werden naar deze 
verdachte toe geredeneerd en ontlastende feiten genegeerd. Dat was volgens het rapport 
mede toe te schrijven aan een gebrek aan kritisch vermogen in de organisatie: ‘De organisatie 
van tegenspraak heeft tijdens het opsporingsonderzoek en in de fase voorafgaand aan de 
behandeling van de zaak door de rechtbank ontbroken.’ (Posthumus, 2005, 167). De 
maatregelen die de opsporing zouden moeten professionaliseren zouden volgens het rapport 
ondermeer gericht moeten zijn op ‘tegenspraak’, ‘review’, ‘om te gaan met diverse scenario’s 
ter vermijding van tunnelvisie’ en het ontwikkelen van ‘what-if scenario’s’. De 
professionalisering van de opsporing zou volgens het rapport Posthumus dus vooral gericht 
moeten zijn op een meer analytische en kritische benadering van opsporingsonderzoeken.  
 
De professionaliseringsmaatregelen zijn vervolgens door het Programma Versterking 
Opsporing (PVO) uitgewerkt. Het toenmalige ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties nam de aanbevelingen van commissie Posthumus integraal over en gaf 
Politie Nederland, het Openbaar Ministerie (OM) en het Nederlands Forensisch Instituut 
(NFI) de opdracht de aanbevelingen te vertalen naar concrete verbetermaatregelen voor de 
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opsporing. Daartoe werd het Programma Opsporing en Vervolging (PVOV) in het leven 
geroepen. Een van de verbetermaatregelen die in dit programma naar voren kwam, was het 
concrete streven naar twintig procent HBO opgeleid recherchepersoneel: ‘Gezien de 
ontwikkeling van de professie, de vraag naar meer competenties en breder opgeleide 
medewerkers in het rechercheproces wordt verondersteld dat in de nabije toekomst zo’n 20% 
van de medewerkers in de opsporing opgeleid dient te zijn op het niveau HBO-master 
(Master of Criminal Investigation) of vergelijkbare competenties.’(OM, Politie & NFI, 2005, 
52).  
 
De concrete uitwerkingen van de maatregelen van PVO verschijnen in de zomer van 2006. In 
het rapport Uitwerking van de maatregelen uit het rapport Versterking opsporing en 
vervolging wordt benadrukt dat opleiding zal leiden tot meer differentiatie in de opsporing. 
‘Er is dan ook een samenstel van maatregelen en verplichtende eisen vastgesteld, waarbij het 
gaat om competenties, gevolgde vakopleidingen en ervaringen. Daardoor zullen de 
organisaties in de loop der tijd veranderen. De “iedereen moet alles kunnen” – cultuur zal 
daarmee verdwijnen. (…) Die ontwikkeling van de rechercheprofessie is zonder meer 
grensverleggend.’ (OM, Politie & NFI, 2006)  
 
In het evaluatierapport uit 2010, waarin de opbrengsten van vier jaar PVOV werden 
besproken, werden de verwachtingen en doelstellingen met betrekking tot recherchekundigen 
nader omschreven (Bochove, Greive & Binnekamp, 2010). De introductie van 
recherchekundigen werd positief geëvalueerd: ‘Korpsen geven expliciet aan dat er al een 
toegevoegde waarde zichtbaar is voor het vakmanschap binnen de opsporing. Het doel van 
slimmer en sneller rechercheren krijgt geleidelijk inhoud. (…) Vooral ten aanzien van de 
aspecten flexibiliteit en innovatief werken lijken de verwachtingen te worden waargemaakt.’ 
In retrospectief is dus invulling gegeven aan de doelstelling van recherchekundigen: 
‘slimmer’ en ‘sneller’, ‘flexibiliteit’ en ‘innovatief werken’. Wat dit betekent voor de 
competenties en taken van recherchekundigen wordt niet expliciet benoemd.  
 
3.2 Politieonderwijs 2002: Master of Criminal Investigation 
De Master of Criminal Investigation (MCI) is gestart in 2003 als gevolg van de vernieuwing 
van het politieonderwijs in 2002 (LSOP, 2003). Deze onderwijsvernieuwing, 
Politieonderwijs 2002, betekende aansluiting van het politieonderwijs op het reguliere 
onderwijs. Dit zou ondermeer moeten leiden tot ‘vermaatschappelijking’, 
‘professionalisering’ en ‘differentiatie’.  De politieorganisatie diende te professionaliseren en 
een meer open houding naar de maatschappij in het algemeen en ketenpartners in het 
bijzonder te ontwikkelen. De ‘upgrading’ van de politiefunctie heeft ‘specialisatie’ en 
taakdifferentiatie’ tot gevolg, waardoor er naast groei in ‘de lijn’ mogelijkheden ontstaan 
voor een carrièrepatroon in het vak (Huisjes, 2007). De aansluiting op het reguliere onderwijs 
betekende dat er in plaats van één opleidingsniveau voor politiemensen op uitvoerend niveau, 
vijf verschillende opleidingsniveaus kwamen. 
 
De MCI is de leergang die toekomstig recherchekundigen opleidt om op basis van 
wetenschappelijke inzichten aanbevelingen te doen aan de opsporingspraktijk. Zij-instromers 
komen na de opleiding in hun korps in een landingsbaan, een ervaringstraject waar zij in 
gemiddeld zo’n drie jaar2 operationele opsporingservaring opdoen. Doorstromers hoeven 
deze landingsbaan gezien hun operationele ervaring niet te doorlopen. Sinds de start van de 
Master of Criminal Investigation is de opleiding steeds meer toegespitst naar de combinatie 

                                                 
2 Dit verschilt per korps. 
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tussen werken (praktijk) en leren (theorie). In eerste instantie was de opleiding erg 
theoretisch gericht en werden zij-instromers en doorstromers gescheiden van elkaar opgeleid. 
Uit evaluatieonderzoeken en overleggen met een werkveldadviescommissie bleek dat er 
behoefte was aan meer praktijkgericht opgeleide recherchekundigen, waardoor het 
curriculum meer praktijkgericht is vormgegeven3 (o.a. Marttin & van Panhuis, 2008). In 
samenspraak met een werkveldadviescommissie werd besloten meer specialisaties in het 
curriculum op te nemen, zodat recherchekundigen daadwerkelijke inhoudelijke expertise 
konden toevoegen.4  
 
3.3 Presentation rules en Inhibited rules 
De presentation rules zijn ‘vermaatschappelijking’, differentatie’, ‘toename van kritisch 
vermogen’ en ‘tegenspraak’. De vertaling naar inhibited rules is vervolgens voor zij-
instromers dat zij na de opleiding een landingsbaan doorlopen.5 Voor doorstromers zijn er 
weinig specifieke inhibited rules geformuleerd. De vraag is of met het inbrengen van anders 
denkenden en kritische rechercheurs  de “iedereen moet alles kunnen” – cultuur wordt 
doorbroken. Kunnen recherchekundigen optreden als change agents?  
 
4 Recherchekundigen in de opsporingspraktijk: verandering van working rules? 
 
Welke beelden bestaan er over de taken van recherchekundigen? Welke taken krijgen 
recherchekundigen toebedeeld of bedelen zij zich zelf toe? Is er een verschil tussen 
doorstromers en zij-instromers in de effectiviteit en meerwaarde? En welke opvattingen 
(working rules) zijn bepalend voor de inzet van recherchekundigen? In deze paragraaf komen 
de ervaringen van recherchekundige doorstromers, zij-instromers en operationeel 
leidinggevenden aan bod. De visie die vooraf bestond over de manier waarop 
recherchekundigen een bijdrage zouden leveren aan de opsporingspraktijk was vrij abstract 
(Van Noort & Jochoms, 2010). In de praktijk is er daardoor een breed pallet aan beelden en 
ervaringen te ontwaren. 
 
4.1 Recherchekundigetaken 
Welke taken en rollen kragen recherchekundigen toebedeeld of bedelen zij zichzelf toe? Op 
welk organisatieniveau (operationeel, tactisch, strategisch) kunnen zij het beste 
gepositioneerd worden? En draaien ze dan in een team mee?   
 

‘We hebben er heel veel over gesproken met docenten in de klas. Er werd ook wel heel veel 
gehamerd op het feit dat je er bent gekomen om de tunnelvisie te voorkomen. Dat is 
waarvoor we in het leven zijn geroepen natuurlijk. Dus er werd ook van je verwacht dat je 
dat in je team al doet.  Niet alleen als tegenspreker,  [maar ook] dat je binnen het team waar 
je werkt die taak op je neemt. Je wordt verwacht om recente ontwikkelingen bij te houden. 
Het nieuws. Weet ik niet wat allemaal. Jij bent degene die de nieuwste ontwikkelingen in de 

                                                 
3 Zowel zij-instromers als doorstromers krijgen tijdens de opleiding stagemomenten in de 
opsporing. Tijdens deze momenten krijgen zij concrete leeropdrachten mee wat zowel aan de 
student als aan het korps de gelegenheid geeft om te verkennen wat een recherchekundige kan 
betekenen in de opsporing. Voor zij-instromers betekent dit dat zij al lerende concrete 
werkervaring opdoen waardoor de praktijk tijdens de opleiding niet iets abstracts blijft. Voor 
doorstromers heeft dit als voordeel dat zij wanneer zij in het korps werkzaam zijn, niet aan de 
dagelijkse klussen werken, maar daadwerkelijk experimenteren met nieuwe werkwijzen in de 
opsporing. 
4 Er zijn nu zes afstudeerrichtingen:  Algemene Recherchekundige, Criminaliteitsanalyse en 
Recherchekunde, Forensisch technische Recherchekunde, Digitale recherchekunde, Financiële 
recherchekunde en Politiekundig Milieuspecialist. 
5 De invulling en duur verschilt per korps.  
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gaten houdt en dat communiceert naar je team.’ (SB, zij-instromer, persoonlijke 
communicatie, oktober 2011) 
 
Maar ik zie ook bij een aantal zij-instromers, zoals […], die doen veel liever onderzoek. 
Maar ook dat hebben we nodig. Dus ook zo’n meid moeten we vooral haar dingen laten 
doen.. het mooie is uiteindelijk uit onderzoek kun je hele mooie dingen halen, maar 
uiteindelijk moet het wel vertaald worden naar operationeel niveau.  Want we moeten het 
veilig maken buiten. (PL, doorstromer, persoonlijke communicatie, november 2011). 
 
Ik heb weleens gehoord dat ze tactisch coördinator zijn. Ik weet niet of het waar is hoor, maar voor een 
projectteams als dit zou het natuurlijk fantastisch zijn als een recherchekundige een tactisch 
coördinator is. Dan kan hij echt zijn meerwaarde. (MK, operationeel leidinggevende, persoonlijke 
communicatie, november 2011). 

 
Ligt aan welke leidinggeven je hebt. In het drugsteam had ik een die snapte wat ik kon en 
me vroeg wat ik van dingen vond. De nieuwe leidinggevende wist niet wat een reku was. 
Huidige chef weet wel waar we voor bedoeld zijn, maar vanwege capaciteitsprobleem kan 
hij me niet zo inzetten. Terwijl ook ik daar iets kan bijdragen door op een andere manier te 
kijken.’ (EV, zij-instromer, persoonlijke communicatie, mei 2011) 

 
‘dat je tegen de Vaste Kern Leidinggevende aan komt te zitten, dus dat je meedenkt op dat 
niveau, dus de aanpak van een onderzoek, dat je meedenkt met dat hele onderzoek, de 
strategie, dus wast gaan we doen, welke onderzoeksrichting gaan we op, en dat je daarin 
adviseert, want ik haal geen voldoening uit opdrachtjes krijgen, en even de straat op om 
iemand te verhoren ofzo. Ik wil het complete overzicht hebben, en vanuit dat perspectief, de 
helicopterview zeg maar, de Vaste Kern Leidinggevenden adviseren. Eigenlijk wil ik alles 
weten, me overal mee bemoeien, zonder de eindbeslissing te willen nemen. Wat veel TGO-
teamleiders missen, wat ik begrepen heb van de TGO-teamleider hier, is iemand die heel 
analytisch is, en over het hele onderzoek kan kijken en de verbanden kan zien en de 
puzzlestukjes bij elkaar kan leggen, en hypotheses en scenario’s ontwikkelt, en die 
vervolgens adviseert, of kijkt wat ondersteunt het wat moeten we nog uitzoeken, en dat een 
beetje overzichtelijk maken.’ (MZ, zij-instromer, persoonlijke communicatie, november 
2011). 

 
De zij-instromer wijst erop dat de recherchekundige het kritisch denkvermogen in een team 
is.  Een leidinggevende benadrukt de overkoepelende vaardigheden van recherchekundigen: 
 

We hebben een zaak gehad. Een schietpartij (…). daarin heeft die recherchekundige, die 
heeft een rapportage, een advies, aan de officier van justitie geschreven, waarmee zij 
eigenlijk zoveel handvatten in de hand kreeg, dat ze eigenlijk het dossier niet meer hoefde 
te lezen, maar eigenlijk alleen maar hoefde te lezen waar stond dat en is dat ook zo. (…) 
Dus echt goed. Zaakkundig. Met alle variabelen he. Met de tegenspraak eigenlijk al 
cancelend door de scenariobelichting. Dat was echt goed. Dat was echt vanuit het 
operationele. (JG, operationeel leidinggevende, persoonlijke communicatie, november 
2011).  

 
De opleiding vond ik echt fascinerend. Ik heb wel echt een breder beeld van zaken 
gekregen. In de [wijk] hadden we een groot drugsprobleem en dan lagen we weer met 
collega’s in de bosjes bij een dealer en lagen we de hele week weer om zo’n pand heen. Aan 
de eind van de actie pakten we zo’n man. Na een half jaar was die man weer uit de cel. 
Weer een hele leuke week gehad. Als je dat vaak genoeg hebt meegemaakt, denk je: moet 
dat misschien niet anders? Moeten we niet meer kijken naar het boeven vangen, maar naar 
het probleem wat erachter zit. Dat leerde ik ook in de opleiding. Een wat bredere blik. Dus 
dat vond ik zelf ook heel prettig, om dat zo te ervaren. 
(PL, doorstromer, persoonlijke communicatie, november 2011). 
 
Ze brengen het hele niveau van het team omhoog. Dat was eigenlijk het idee erachter. De 
jonge mensen hier, die gaan toch, die worden geprikkeld. Het altijd wel frappant.. Die 
jongens die komen hier binnen en die willen alles weten. Dus mijn jongens worden 
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geprikkeld: oké, oké, ik ben nu de ervarene hier. Ik moet nu antwoord geven op de vraag. 
En dan gaan ze … dan worden ze zelf heel erg op scherp gesteld. Waardoor je ziet dat het 
niveau van het team stijgt. 
(MK, operationeel leidinggevende, persoonlijke communicatie, november 2011) 
 
in die functie van TGO ben ik de tactisch coördinator – en dat geeft samen binnen dat VKL 
– die ervaring en inzicht geeft een heel goed beeld van je onderzoek. Je bent aan het 
brainstormen en daarin geeft hij vanuit zijn perspectief als ervaren collega, maar ook vanuit 
zijn opleiding, een goed beeld. Dus meerwaarde. 
(MZ, operationeel leidinggevende, persoonlijke communicatie, november 2011). 

 
Niet overal, en zeker niet in de ‘begintijd’ wisten leidingeven raad met recherchekundigen. 
Een doorstromer, die tot de eerste lichting hoorde die in 2003 met de MCI was gestart: 
 

Na mijn opleiding wist mijn baas absoluut niet wat hij met me aanmoest. Hij werd 
afgerekend op het aantal arrestanten en het aantal zaken wat hij onder behandeling had. Dus 
hij zat helemaal niet te wachten op een of andere wijsneus die het anders wilde doen en tijd 
wilde voor allemaal andere dingen. Dus ik had toen wel het idee dat hij mij een beetje lastig 
vond. Want iedere keer dat hij mij zag, had ik het idee dat hij wel een beetje wegdook en 
dan kwam ik toch in gesprek met hem en dan had hij weer een of ander klusje bedacht. 

 (PL, doorstromer, persoonlijke communicatie, november 2011).   
 
Voor de zij-instromers geldt op dit moment eigenlijk hetzelfde proces. Welke taken kunnen 
zij ook nu al uitvoeren, nu ze wel theoretische kennis hebben maar geen praktische?  
 

‘In ons korps wordt er in een recherchekundigenoverleg verkend welke rol wij kunnen 
hebben in de opsporing. Wat ik echter hoor over andere korpsen baart me zorgen. Zij 
draaien gewoon mee. Het risico is dat het zo hele dure extra handjes aan het bed worden.’ 
(WN, zij-instromer, persoonlijke communicatie, mei 2011) 

 
 
Regionale recherchediensten blijken beter te passen bij een vrije en creatieve aanpak in het 
proces dan de waan van de dag en ad hoc werkzaamheden bij de districtsrecherche:   
 

Ik heb echt de vrijheid gekregen, dus ik mocht echt met bestuurlijke rapportages aan de 
gang gaan. En ook: wat zien we nou gebeuren op de teams? Wat leren we ervan? Ook het 
netwerken vanuit Zware Criminaliteit, met de NR, onder andere met de Engelsen, met de 
gemeente, om de onderzoeken wat effectiever te maken zeg maar.  Mijn baas zei: doe je 
ding. En als we vinden dat je teveel links of rechts gaat, dan roepen we je wel weer terug. 
Maar dat is eigenlijk nooit gebeurd. Ze vonden het allemaal geweldig wat ik deed. 

 (PL, doorstromer, persoonlijke communicatie, november 2011)  
 

dat moet je natuurlijk ook wel zoeken. Ik heb het geluk dat ik dat ik hier al wat jaren werk 
en dat mensen wat van me aannemen. Dus als ik zeg: ‘ik neem die taak wel op me’, dan kan 
dat ook. Bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering, dat proberen we ook. Dan komt er meer 
standaardisering in het proces verbaal. Wat ik zei: duidelijkere taal. Sneller dingen 
herkennen. Dat soort dingen is wel leuk om te doen. Ik heb zo mijn eigen taken met andere 
besproken en op me genomen. 

 OB, doorstromer, persoonlijke communicatie, november 2011  
 

Zoals hier; het bureau districtsrecherche. Je werk is gewoon suf, saai bulkwerk. En dat geldt 
ook voor een recherchekundige. En je kan daar wel je weg in vinden om leuke klussen te 
krijgen. Maar je zal altijd weer gedeeltelijk meegaan in dat enorme… mijn administratief 
coördinator staat hier tot 03:00 ’s nachts te kopiëren om het dossier op tijd af te krijgen. Dat 
is natuurlijk debielenwerk.  
(MK, operationeel leidinggevende, persoonlijke communicatie, november 2011) 
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Opvallend is dat leidinggevenden verwachten dat recherchekundigen zelf hun 
werkzaamheden uitvinden, terwijl recherchekundige zij-instromers hier toch een idee van de 
organisatie verwachten. 
 

Als je hebt op het moment dat je iets overeen komt, heb je al vastgesteld wat je gaat doen. 
daar waar de politie een partij is en daarmee een afspraak tot stand is gekomen, dan neem ik 
aan waar je naartoe moet. En niet vage kreten van: nou, dit wordt een beetje van dit en dit 
wordt een beetje van dat en dit wordt een beetje van zus. Want waarom zouden we anders 
functietyperingen hebben.  

 (JG, operationeel leidinggevende, persoonlijke communicatie, november 2011).  
 

Waar ik eigenlijk door werd gestimuleerd om te solliciteren, wat me heel erg aansprak, was 
dat ze toen nog zochten naar bepaalde opleidingen, dus ze selecteerden op opleiding. Dus ik 
dacht dat er heel erg iets gedaan zou worden met mijn kennis. En dat er heel erg een 
vertaalslag gemaakt zou worden met het werk naar de wetenschap. Daar heb ik op 
gesolliciteerd. Dat leek me interessant. 
(SB, zij-instromer, persoonlijke communicatie, oktober 2011). 

 
 
4.2 Operationele kennis 
 
Bij zowel zij-instromers, doorstromers als operationeel leidinggevenden komt het beeld naar 
voren dat voor de hierboven geschetste overkoepelende en kritische blik behoorlijke 
operationele kennis vereist is. De meerwaarde van doorstromers laat zich om die reden al 
zien, terwijl van zij-instromers verwacht wordt dat zij eerst operationele vaardigheden 
opdoen, onder het mom van het cliché ‘broeken verslijten’:  
 
Juist operationele kennis die doorstromers hebben maakt ze direct inzetbaar.  
 

‘Dus die creativiteit die verwacht je juist bij die recherchekundige. En dus als die hier stage 
gaat lopen, moet hij hier die tools halen om aan de creativiteit te komen . (…) Doorstromers 
zijn veel meer vanuit de materie de helicopter ingekropen. En het veel aanschouwelijker 
kunnen bekijken. De instromers zijn gewoon in het werk gewoon puppies. En we hebben 
geen referentiemateriaal wat ze nou in de crea bea sfeer in de helicopter zouden kunnen 
betekenen.’ (JG, Operationeel leidinggevende, persoonlijke communicatie, oktober 2011). 

 
Het adagium ‘je hebt nog geen blauwe broeken versleten’ leeft hier ook. Onzin! Agenten 
gaan vaak af op hun onderbuik gevoel: ‘Let maar op: zo is het.’ Vaak hebben ze gelijk, 
maar ze hebben vaak ook vooroordelen en trekken vooraf conclusies. 
(EV, zij-instromer, persoonlijke communicatie, mei 2011). 
 
Ze [collega rechercheurs] willen je aan alle kanten helpen, maar als dat kwartje niet valt, 
dan zal je het dus zwaar krijgen. Dat politiegevoel. Dat heb je nodig. Want als je in een 
verhoor zit, want die verdachte is een meester, die zijn nog veel beter dan wij. Die weten zo 
goed mensen te bespelen. Als jij niet goed in je schoenen staat, of niet achterdochtig genoeg 
bent, of niet zelf met kleine a; dingetjes ervan overtuigd bent dat hij het gedaan heeft, kan je 
het verhoor niet. 
(MK, operationeel leidinggevende, persoonlijke communicatie, november 2011).  

 
Ik zie hier dat ze voornamelijk bezig zijn met leren. Nou is de […]specialistatie ook weer 
heel apart. Dus voordat je daar  enig inzicht in hebt, ben je ook weer een stuk verder. Dan 
zijn ze ook weer bezig met die studie. Dan moet je ook opgenomen worden in de groep, om 
zelf dingen te gaan doen. die zijn nog zoveel met alle dingen nodig. Die hebben nog 
helemaal geen tijd en mogelijkheden om als recherchekundige op te treden.  
(OB, doorstromer, persoonlijke communicatie, november 2011). 
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‘Weet je wat het is? Als je van buiten komt, heb je jaren nodig om het hele spel te 
begrijpen. Want, kijk, dingen komen niet dagelijks langs. Dus heel veel facetten van dat 
werk, daar gaat tijd overheen. Dat kost jaren. Je kan niet tegen iemand, die al die facetten al 
heeft meegemaakt, het is moeilijk om daar dan iets van te vinden. Je zit ook vrij kort op 
plekken.’ 
(MK., operationeel leidinggevende, persoonlijke communicatie, november 2011). 

 
‘De korpsen wisten niet wat we moesten gaan doen. Ik heb toen gezeurd over 
functieomschrijvingen. Ze zeiden: dat komt over drie jaar wel. Na drie jaar was er nog geen 
functieomschrijving. De redenatie die toen gevoerd werd is: je bent schaal 8. Iedereen in 
schaal 8 is een rechercheur-coach, dus jij wordt ook rechercheur-coach. Dat verbaasde 
iedereen, want een rechercheur-coach, coachet dus rechercheurs. Toen werd er gezegd: 
jullie gaan als rechercheur meedraaien. Dat is nog steeds zo.’ (EV, zij-instromer, 
persoonlijke communicatie, mei 2011) 

 
4.3 Houding 
 
Het feit dat de zij-instromer recherchekundigen van buiten de organisatie komen is zowel een 
voordeel als een nadeel. Voordeel is dat zij geen last hebben van ‘beroepsdeformatie’. Het 
nadeel is echter dat de zij-instromers extra hun best moeten doen om geaccepteerd te worden.  
Doorstromers worden in hun kritische noten echter makkelijker geaccepteerd.  
 

Als recherchekundige hier dan, kijk je draait niet elke zaak mee, en je luistert.. o, dit is zo’n zaak. Hier 
wordt dit gezegd. Waarom is dat nou? Ik heb het gelukt dat mensen ook zelf naar me toe komen. 
Waarom is dat nou? Soms bemoei ik me er ook zelf mee. Dat durf ik dan ook wel, omdat ik iedereen 
ken. Maar dat moet je ook maar in je hebben als recherchekundige. En dat is helemaal lastig als zij-
instromer.  (OB, doorstromer, persoonlijke communicatie, oktober 2011) 
 
De politiecultuur is altijd een cultuur, zeker bij de recherche leeft dat nog, je werkt in een groep, dus 
een groepscultuur, in die groepscultuur sta je ook voor elkaar. En in die cultuur wordt je ook 
beoordeeld. Dus je wordt beoordeeld omdat ze je aardig vinden, en niet: ziet dat proces verbaal er wel 
normaal en goed uit? Klopt dat allemaal wel. Dat wordt oogluikend geaccepteerd, als iemand maar z’n 
best doet. Mag ik diegene wel? 

 (M, operationeel leidinggevende, persoonlijke communicatie, november 2011) 
 
De manier waarop de recherchekundige als change agent van meerwaarde kunnen zijn op de 
bestaande werkwijzen presenteert is doorslaggevend voor de acceptatie ervan. 
 
4.4 Gevonden wegen 
 
Inmiddels neemt het bewustzijn onder zij-instromers, doorstromers en leidinggevende toe 
over inzet van recherchekundigen. Er worden met andere woorden wegen gevonden om de 
rol in te vullen, wat soms tegen de stroom ingaat. 
 

Sommige recherchekundigen mogen niet netwerken omdat ze dan niet aan het gewone werk 
zouden toekomen als brigadier. Op die manier worden recherchekundigen dure handjes aan 
het bed. Als ik morgen vind dat ik ergens naartoe zou moeten gaan, dan doe ik het gewoon. 
Anders word ik een gewone rechercheur. Ik heb het voordeel dat mijn teamchef en zijn chef 
daarboven het duidelijk zien. Het korps op zichzelf staat ook open. Het werkt goed op onze 
afdeling. Er is geen wrevel tussen ons recherchekundigen en de bestaande rechercheurs. 
(WN, zij-instromer, persoonlijke communicatie, mei 2011) 

 
En toch de intellectuele uitdaging missen. Ik ben nu ook met een andere psycholoog – reku 
– een plannetje aan het bedenken om daar wat aan te doen. Om binnen die taakstelling van 
de reku ook ruimte te krijgen voor het zelf doen van wetenschappelijk onderzoek. Daar is 
niet aan gedacht. Sowieso is er totaal geen visie binnen Amsterdam wat ze met ons gaan 
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doen. En dat geeft natuurlijk ruimte om het zelf in te vullen. Maar je moet ontzettend gaan 
pionieren en met plannen komen.  
(MZ, zij-instromer, persoonlijke communicatie, oktober 2011).  
 
Ik merk wel dat iedereen daar zijn eigen geluk daarin in zoekt. Dat is wel het voordeel van 
doorstromers. Wij kennen de mensen, wij kennen de organisatie. Wij waren de jongens die 
al door de wol geverfd waren binnen de recherchhe, dus dan kom je wel redelijk snel op je 
pad.  (PL, doorstromer, persoonlijke communicatie, november 2011). 

 
[noemt een zij-instromer] Geweldig. Die zit nu op haar stek. Die heeft een ruwe diamant. Die is ze nu 
aan het polijsten. Die is nu aan het enthousiasmeren en activeren. Die was advocate en had een 
praktijk, en heeft heel bewust die keuze gemaakt. En die zit nu op een gebied waar ze wil zitten en op 
een plek waar ze wil zitten. En daar gaat ze barrières tegenkomen dat wil je niet weten. Binnen de 
politie. Dat is een verloren terrein. Heeft geen prioriteit. 
(JG, operationeel leidinggevende, persoonlijke communicatie, november 2011) 

 
 
Mensen die hun ‘eigen geluk’ zoeken, weten door de vrijheid die er is interessante functies te 
vervullen. Dat zijn degenen die hier ruimte voor krijgen, of dit zelf voor elkaar krijgen. 
 
4.5 Working rules 
 
De vrij ruime vertaling van de visie (presentation rules) in (landelijk) beleid (inhibited rules) 
over de inzet van recherchekundigen zijn lokale verschillen in de functie en taken van 
recherchekundigen ontstaan. Dit is zelfs het geval per afdeling binnen een korps. Hierdoor is 
het afhankelijk van lokale en individuele factor hoe de recherchekundige wordt ingezet. De 
recherchekundigen kunnen als change agents fungeren, maar het socialisatieproces is niet 
alleen afhankelijk van deze individuen. Ook de omgeving waarin ze terecht komen, directe 
collega’s, leidinggevenden, beleidsmakers, zijn van invloed op de productiviteit van 
recherchekundigen. Gemene deler is echter dat er een breed scala aan beelden over de 
recherchekundige bestaat. Moet deze alle facetten van het werk kennen en vanuit daar een 
overkoepelende meerwaarde leveren of zijn ze al een meerwaarde door hun andere 
achtergrond en dus direct inzetbaar? De working rules zijn op het eerste gericht: het hebben 
van politie-ervaring en een politie-intuïtie is cruciaal voor goede opsporingsvaardigheden. 
Dat dit een belangrijke waarde is op de operationele werkvloer (Reiner, 1992) die er onder 
andere toe leidt dat recherchekundige zij-instromers na de opleiding nog in de hoedanigheid 
van een stagiaire werkervaring moeten opdoen.  
 
5  Conclusie  
Uit de eerste ervaringen met en van recherchekundigen blijkt de zoektocht die er in de 
politiepraktijk bestaat naar de concrete invulling van dit fenomeen. In korte tijd is een 
opleiding vormgegeven en zijn zowel doorstromers als zij-instromers geworven. Hierbij 
traden logischerwijs de nodige kinderziektes op. Dat HBO opgeleide rechercheurs een 
bijdrage zouden moeten leveren aan de professionalisering was bepaald, maar hoe dit verder 
ingevuld kan worden is afhankelijk van personen en lokale omstandigheden.   
 
De ruime beschrijving van de mogelijke taken van recherchekkundgien heeft geleid tot een 
breed pallet aan beelden over bestaande en mogelijke inzet, functie en rollen van 
recherchekundigen. Voor zowel leidinggevenden, als recherchekundigen is het een zoektocht 
naar een goed takenpakket. Daarin wordt de verantwoordelijkheid over en weer gelegd. 
Tegelijkertijd leidt deze vrij breed omschreven visie juist tot diversiteit in invullingen en 
mogelijkheden waarmee leidinggevenden en recherchekundigen kunnen experimenteren. Het 
feit dat vrijwel alle zij-instromers nog in een ervaringstraject zitten om operationele ervaring 
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op te doen, maakt het lastig om op dit terrein al uitspraken te doen. Zij zijn vooral aan het 
leren. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de balans is tussen de socialisatie van 
de recherchekundige zij-instromers en de ruimte die zij hebben gekregen om juist de ‘blik 
van buiten’ toe te voegen.  
  
De working rules in ‘de politiecultuur’ zijn divers, en niet per definitie in het nadeel van de 
recherchekundige.  Het belang van vernieuwing van werkwijzen in de opsporing wordt in 
hoge mate onderkend. Of dit echter ook op operationeel niveau betrekking heeft is de vraag. 
In de uitvoering van opsporingsonderzoeken wordt, los van schriftelijke processen, geen 
grote meerwaarde van recherchekundigen ervaren. Op het gebied van overkoepelende 
processen echter wel. Welke rol of positie recherchekundigen daarbij zouden moeten krijgen, 
of zij hierop specifiek zouden moeten worden ingezet, of dat ‘de helicopter’ in 
opsporingsonderzoeken vanzelf zijn werking doet, moet verder worden ontdekt. Het 
perspectief van (tactisch) leidinggevenden is hierbij cruciaal en zodoende interessant voor 
verder onderzoek.  
 
Het is begrijpelijk dat de politieorganisatie enerzijds tijd nodig heeft om te wennen aan 
recherchekundigen en anderzijds om te verkennen welke rol zij in de praktijk kunnen 
invullen. Voor recherchekundigen geldt dat deze aandacht zich vooral zal moeten toeleggen 
op een productieve implementatie van deze opsporingsfunctionarissen in de 
opsporingspraktijk, waarbij mede aandacht zal moeten worden besteed aan de culturele 
factoren die hierbij een rol spelen. Recherchekundigen vinden echter steeds meer hun weg in 
de organisatie. In verschillende korpsen zijn netwerken van recherchekundigen ontstaan, al 
dan niet op initiatief van recherchekundigen zelf.  
 
De transitie van een cultuur van ‘iedereen moet alles kunnen’ naar een cultuur waarin 
‘vermaatschappelijking’ en ‘differentiatie’ andere manieren van werken en denken 
bevorderd, is in ontwikkeling. In de woorden van een doorstromer: ‘De gedachtegang zit op 
tachtig procent’ echter, ‘als het hele proces 100 procent is, zitten we nu denk ik op 20 
procent’ (PL, doorstromer, november 2011). De visie is met andere woorden in woord 
verspreid, maar de daadwerkelijke uitwerking in de praktijk blijft achter. Het is van belang 
dat niet alleen aandacht is voor de nieuwe rol van recherchekundigen, maar ook voor de 
samenspel met de ervaren reguliere rechercheurs en leidinggevenden. De uitdaging is om 
recherchekundigen enerzijds goed in te laten bedden, en anderzijds een vernieuwende rol te 
laten spelen. Dit vereist balanceren op het koord tussen socialisering en innovatie. 
Recherchekundigen moeten in zoverre gesocialiseerd worden dat zij invloed kunnen 
uitoefenen op de organisatie. Gelijktijdig is het van belang dat recherchekundigen een 
meerwaarde kunnen zijn op het bestaande. Toekomstig onderzoek zal zich daarom moeten 
richten op de interactie tussen recherchekundige, reguliere rechercheur en leidinggevende in 
de korpsen, waarin al deze partijen leren om vorm te geven aan de rol van dit nieuw type 
functionaris in de opsporing. Zij zijn bepalend voor de daadwerkelijke inzet van 
recherchekundigen. Anders dreigt het gevaar dat recherchekundigen dure extra handjes aan 
het bed worden.  
 
 
Aanbevelingen 
 

 
 Etaleer succesvoorbeelden van de mogelijke rollen die recherchekundigen in de 

praktijk kunnen spelen. Draag deze rollen uit, opdat deze doordringen tot 
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 Besteed aandacht aan de persoonlijke begeleiding van recherchekundigen op de 
werkvloer. Ondersteun ze door middel van coaching en intervisie. Juist vanwege het 
feit dat ze moeten pionieren maakt dat persoonlijke ondersteuning een extra steun kan 
zijn voor degenen die nog niet goed zijn gepositioneerd.   

 Maak de rol van de recherchekundige in de praktijk organisatiebreed bespreekbaar. 
Steek energie in zowel de dilemma’s als de succeselementen die bij een goede 
inbedding van recherchekundige hoort. 

 Veranderingen zijn niet afdwingbaar. Overleg met stakeholders en overtuig ze met 
praktische voorbeelden waaruit blijkt dat recherchekundigen het politiewerk ten 
goede komen. 
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