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Dankwoord 

Deze rapportage is het resultaat van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Stichting M. 
door onderzoekers van de Politieacademie, specifiek het Lectoraat Criminaliteitsbeheersing & 
Recherchekunde. Wij hadden dit onderzoek niet kunnen doen zonder de bereidwilligheid en inzet van 
onze interviewrespondenten. Zonder uitzondering hebben zij ons uitgebreid inzicht gegeven in hun 
werkzaamheden met betrekking tot M.-meldingen. In de eerste plaats gaat onze dank uit naar hen. 
Daarnaast bedanken we de respondenten die zo bereidwillig waren onze vragenlijst in te vullen. En 
ook alle anderen die op enige manier een bijdrage hebben geleverd aan dit onderzoek. 
 
In het bijzonder bedanken we de volgende mensen: Ine van Dalen (Stichting M.) voor het aanleveren 
van alle informatie over M. die we maar enigszins nodig konden hebben. Laura Vredegoor, Jowieke 
Lourens-Enting en Vivian Doormans (allen Politieacademie) voor het vervaardigen van een prachtige 
digitale vragenlijst. Ronald van der Wal voor zijn hulp bij het tot stand brengen van deze rapportage en 
Gerard Snel voor het kritisch lezen van de laatste versie van deze rapportage (beide Politieacademie). 
 
 
Mariëtte van Kuik, Sven Schreuders en Nicolien Kop. 
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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

In toenemende mate wordt er in de opsporing gebruik gemaakt van burgerparticipatie. Op tal van 

verschillende manieren worden burgers betrokken bij verschillende opsporingshandelingen van de 

politie. Lokale initiatieven op dit gebied vinden plaats op verschillende plekken in Nederland. Meld 

Misdaad Anoniem (M.) is een van de organisaties die zich landelijk bezig houdt met burgerparticipatie. 

M. biedt burgers de mogelijkheid om anoniem melding te maken van misdrijven. Deze anonieme 

meldingen worden doorgegeven aan diverse partners waaronder de politie en andere 

opsporingsinstanties. 

Het werk van M. is geheel afhankelijk van meldingen over misdaad door burgers. Om burgers 

te motiveren om misdaad die zij in hun omgeving waarnemen anoniem te melden, maakt M. veel werk 

van publiciteit. Niet alleen wordt er in allerlei media veelvuldig aandacht gevraagd voor M., ook houdt 

M. acties en specifieke voorlichtingsbijeenkomsten voor burgers. En met succes: in 2009 konden 

maar liefs 14.000 meldingen die bij M. binnenkwamen, worden doorgegeven aan de partners 

waarmee M. samenwerkt (M. files, maart 2010). De vraag is echter hoe men burgers blijvend kan 

motiveren misdaad die zij waarnemen aan M. te melden. Het meest simpele antwoord op deze vraag 

kan worden gevonden in de theorie van operante conditionering van B.F. Skinner. De essentie van 

deze theorie is dat gedrag wordt aangeleerd als het leidt tot het bereiken van een bepaald doel 

(Atkinson et al. 1993 p.264). Er van uitgaand dat de gemiddelde melder zijn of haar melding bij M. 

doet om bij te dragen aan het bestrijden van criminaliteit en het bevorderen van de veiligheid in de 

samenleving, moet een dergelijke melding ook dit effect hebben. Het effect van een melding is voor 

burgers echter niet direct zichtbaar. Het is immers onmogelijk om aan een eventuele afname van 

criminaliteit te zien in hoeverre een melding aan M. hier aan heeft bijgedragen.  

Het is dus noodzakelijk burgers via andere wegen op de hoogte te brengen van het effect dat 

het melden aan M. heeft op criminaliteit en veiligheid, willen burgers blijven melden. Dit betekent dat 

informatie over de resultaten van M.-meldingen voor M. letterlijk van levensbelang is. Zonder 

informatie over resultaten geen meldingen en geen M.. Dat is een lastige conclusie gezien de 

informatiepositie van M.. Informatie die bij M. binnenkomt wordt namelijk na het doorgeven aan haar 

partners niet door M. bewaard.  M. heeft dus wel zicht op de plek waar de melding naar toe is gegaan, 

maar niet op wat er vervolgens met deze meldingen wordt gedaan, noch op het resultaat van de 

melding.  
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Voor informatie over acties en resultaten die het gevolg zijn van een melding is M. geheel 

afhankelijk van de partner die de desbetreffende melding heeft gekregen. Organisaties die meldingen 

van M. ontvangen zijn onder andere het Verbond van Verzekeraars, het ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid en de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Daarnaast vormen de  politiekorpsen 

te samen de grootste partner van M.. 50 procent van de meldingen wordt aan een van de 

Nederlandse politiekorpsen doorgegeven (M. files, maart 2010). 

 

Om zicht te krijgen op eerder genoemde informatie vraagt M. haar partners a) een terugkoppeling te 

geven van de acties die naar aanleiding van een melding zijn ondernomen en b) te melden welk effect 

de ondernomen actie heeft gehad. Deze gegevens stellen M. in staat haar melders op de hoogte te 

brengen van het effect dat melden aan M. heeft. 

 

 

Bron: Persbericht Stichting M.  

 

In 2009 ontving M. op 4060 van de 14.000 meldingen een terugkoppeling van haar partners. Dat is 29 

procent van het totale aantal bruikbare meldingen dat aan partners is doorgegeven. Zoals hierboven 

reeds werd aangegeven, is het belang van deze informatievoorziening voor M. groot. Dit geldt in het 

bijzonder voor de politiekorpsen vanwege de grote hoeveelheid meldingen die zij vanuit M. ontvangen. 

Het aantal meldingen waarover M. door de korpsen wordt geïnformeerd omtrent de resultaten is zeer 

wisselend. Zo wordt vanuit een korps over zes procent van de meldingen aangegeven wat het 

resultaat was. Terwijl uit een ander korps dit zelfde gebeurt over 89 procent van de meldingen. 

Gemiddeld kreeg M. in 2009 over 46 procent van de doorgegeven meldingen vanuit de politiekorpsen 

informatie. Dat betekent dat van meer dan de helft van de meldingen onbekend blijft wat ze hebben 

opgeleverd. Om haar melders beter te kunnen informeren is het voor M. nodig om meer informatie 

over het resultaat van M.-meldingen te krijgen. De vraag is dan ook wat er gedaan kan worden om dit 

te bewerkstelligen. 

 

Bellers, bedankt! 

Anonieme bellers blijken ook in 2009 een belangrijk extra wapen tegen misdaad. Het aantal 

waardevolle tips steeg explosief. Maar liefst 130 keer per week blijken M.-tips waardevol of 

doorslaggevend in onderzoeken. In 2008 was dit nog 91 keer. Een bedankje richting al die anonieme 

bellers is wel op zijn plaats, volgens Stichting M. 

Zo werden er via M. 1.264 zaken opgelost, een stijging van 78% ten opzichte van 2008. 

Ook konden er 1.382 verdachten worden aangehouden (plus 26%),en werd een enorme hoeveelheid 

geld en goederen in beslag genomen, ruim 5,5 miljoen euro.  
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1.2 Onderzoeksdoel en vraagstelling 

Om het aantal terugkoppelingen vanuit de politie te kunnen vergroten en zo de informatiepositie van 

M. te verstevigen, is onderzoek gedaan naar de processen die van invloed zijn op de mate van 

terugkoppeling van resultaten en acties vanuit de diverse politiekorpsen.  

Het doel van het onderzoek is het in beeld brengen van eenvoudige en laagdrempelige 

maatregelen die de mate van terugkoppeling vanuit de politiekorpsen kunnen verhogen.  

 

Om zicht te krijgen op deze maatregelen, is het nodig te weten welke maatregelen er reeds in de 

korpsen genomen zijn, welke factoren het terugkoppelen versterken en beperken en hoe deze 

factoren kunnen worden ingezet c.q. weggenomen. 

    

Het bovenstaande onderzoeksdoel leidt tot de volgende onderzoeksvragen: 

1. Welke oorzaken liggen ten grondslag aan de beperkte mate van terugkoppeling vanuit de 

politiekorpsen? 

2. Welke maatregelen zijn binnen de korpsen reeds genomen om de terugkoppeling aan M. te 

bewerkstelligen? 

3. Welke aanvullende maatregelen kunnen genomen worden om de mate van terugkoppeling te 

verhogen of genomen maatregelen te waarborgen? 

 

1.3 Afbakening  

Respondenten 

Bij het proces van meldingen tussen politie en M. zijn veel mensen betrokken: van de M.-medewerker 

die de meldingen in Meldnet opneemt, tot de politiemedewerker die de melding uiteindelijk behandelt. 

Daar tussenin vinden wij allen die betrokken zijn bij de route die een melding binnen de politie aflegt 

onderweg naar deze “eindgebruiker”. Omdat dit onderzoek vooral een verkennend karakter heeft, is 

besloten niet al deze personen bij dit onderzoek te betrekken. In overleg met M. is daarom de keuze 

gemaakt het onderzoek te richten op de contactpersonen van M. binnen de politiekorpsen. Dit zijn de 

mensen die het meest direct betrokken zijn bij de communicatie tussen M. en de politie. Niet alleen 

ontvangen zij de meldingen vanuit M. Ook informeren zij M. over de acties en resultaten die het 

gevolg zijn van de meldingen. Zonder uitzondering zijn deze mensen binnen de politie werkzaam 

binnen de informatiedesk. Sommigen werken op uitvoerend en anderen op leidinggevend niveau. 

Vanwege de bijzondere rol die deze medewerkers spelen in het communicatieproces tussen M. en de 

korpsen, hebben de informatiedeskmedewerkers ook in het onderzoek een bijzondere rol gespeeld. 

Niet alleen waren zij als interviewrespondent de voornaamste bron van informatie. Ook waren zij als 

vragenlijstrespondenten het voornaamste object van onderzoek.  
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Meldnet 

Voor de communicatie tussen M. en de politiekorpsen wordt gebruik gemaakt van Meldnet. Meldnet is 

een digitale omgeving waarin bij M. de meldingen van burgers worden opgenomen. Het is ook de 

plaats waar door de politiemedewerkers deze meldingen worden “opgehaald”. Daarnaast is Meldnet 

de omgeving waar politiemedewerkers informatie verstrekken aan M. over de acties die naar 

aanleiding van een melding zijn genomen en de resultaten die dit heeft opgeleverd. Meldnet is dus 

een belangrijke schakel in de communicatie tussen M. en de korpsen. Het ligt buiten het verkennend 

karakter van het onderzoek alle facetten van Meldnet te onderzoeken.  

De keuze is daarom gemaakt Meldnet wel als instrument in het onderzoek mee te nemen, echter 

zonder in te zoomen op de vele facetten die een digitale omgeving als Meldnet heeft. 

 

1.4 Methoden van onderzoek 

Literatuuronderzoek 

Ter beantwoording van de onderzoeksvragen is in de eerste plaats deskresearch gedaan. Een groot 

gedeelte hiervan bestond uit literatuuronderzoek. Dit literatuuronderzoek richtte zich voornamelijk op 

de beantwoording van de vraag welke oorzaken ten grondslag liggen aan de beperkte mate van 

terugkoppeling vanuit de politiekorpsen. Onderzoeksliteratuur die direct antwoord geeft op deze vraag 

is niet gevonden. Daarvoor is de problematiek te bijzonder en de vraagstelling te specifiek. Daarom is 

ervoor gekozen het literatuuronderzoek te verbreden. Er werd gekeken naar internationaal onderzoek 

naar het delen van informatie via onder andere digitale netwerken en het gebruik van vragenlijsten als 

informatieverzamelingmethode. Voor deze onderwerpen is gekozen vanwege de specifieke 

kenmerken van Meldnet; het systeem waarmee zoals eerder gezegd tussen M. en de politiekorpsen 

wordt gecommuniceerd. Meldnet is een digitale omgeving waarvan specifieke onderdelen door M. en 

de politiekorpsen worden gedeeld. Hier worden de M.-meldingen door politiemedewerkers opgehaald 

en wordt de terugkoppeling over deze meldingen vanuit de politiekorpsen aan M. gedaan. Meldnet 

vervult de rol daarmee de rol van digitaal netwerk tussen M. en de politiekorpsen. 

Het verstrekken van informatie over M.-meldingen wordt gedaan aan de hand van een aantal 

vragen die over elke specifieke melding worden gesteld. Aan de politiemedewerkers wordt 

bijvoorbeeld gevraagd welke acties die naar aanleiding van de melding zijn genomen. Of welke 

resultaten zijn bereikt met het onderzoek waar de M.-melding deel van uitmaakte. Deze, en andere 

vragen vormen te samen een digitale vragenlijst binnen Meldnet. Later zal nader worden ingegaan op 

Meldnet als systeem. 
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Vragenlijst 

Mede op basis van de resultaten van het literatuuronderzoek is een vragenlijst samengesteld en 

uitgezet in alle politiekorpsen. Per korps is één informatiemedewerker aangeschreven met het verzoek 

de vragenlijst digitaal in te vullen. Zoals eerder al is aangegeven, is voor deze groep mensen gekozen 

omdat zij op de meest directe manier betrokken zijn bij de communicatie tussen M. en de 

politiekorpsen. 21 van de 25 respondenten gaven gehoor aan het verzoek op deze stellingen te 

reageren. In de vragenlijst werd een twintigtal stellingen opgenomen waarover respondenten hun 

mening konden geven.1 

 

Interviews 

Naast het gehouden literatuuronderzoek en de afgenomen vragenlijst zijn zeven respondenten 

geïnterviewd. Het betreft hier de contactpersonen voor M. in de politiekorpsen. Er is gesproken met 

medewerkers uit twee regio’s met een hoog terugkoppelingspercentage. Op die manier is in kaart 

gebracht welke methoden/maatregelen binnen deze korpsen leiden tot dit hoge percentage. Verder is 

gesproken met medewerkers van twee korpsen met een laag terugkoppelingspercentage. Deze 

gesprekken hadden tot doel factoren te inventariseren die de beperkte terugkoppeling kunnen 

verklaren c.q. veroorzaken. Ook is gesproken met contactpersonen uit korpsen met een gemiddeld 

terugkoppelingspercentage.  

Tenslotte is gesproken met een contactpersoon van een politieregio waar onlangs een grote 

verandering in het terugkoppelingspercentage te zien was. Alle geïnterviewde respondenten zijn 

werkzaam bij de informatieafdeling van de politieregio’s. Zij fungeren als contactpersoon voor M. en 

zijn derhalve nauw betrokken bij de communicatie tussen M. en de politiekorpsen.  

 

In de interviews stonden vier thema’s centraal2:  

 de manier waarop in de verschillende korpsen wordt omgaan met M.-meldingen en de 

informatie die hierover met M. wordt gedeeld;  

 de factoren die naar de mening van respondenten de communicatie tussen M. en de korpsen 

beïnvloeden;  

 de manier waarop de mate van terugkoppeling kan worden verhoogd en gewaarborgd; 

 de samenwerking met M.  

 

                                                 
1 Bijlage 1 bevat de gehele vragenlijst 
2 In de bijlage 2 is het gehele interviewprotocol opgenomen 
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1.5 Leeswijzer 

De opzet van dit rapport volgt globaal de indeling van de onderzoeksvragen zoals die zijn 

geformuleerd in paragraaf 1.2. Hoofdstuk twee geeft een beschrijving van de huidige situatie in de 

korpsen met betrekking tot M.-meldingen. Het derde hoofdstuk gaat in op factoren die de 

communicatie tussen de politiekorpsen en M. beïnvloeden. Hoofdstuk vier bevat de maatregelen die 

zijn genomen ter bevordering van de communicatie alsmede het effect hiervan. Hoofdstuk vijf bevat 

aanbevelingen voor mogelijke stappen die de mate van terugkoppeling kunnen verhogen. Tenslotte 

worden in hoofdstuk zes suggesties gedaan voor verder onderzoek.  
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2. De huidige situatie 

Voor een helder begrip van het onderzochte probleem is het noodzakelijk overzicht te hebben van de 

manier waarop in de verschillende politiekorpsen met M.-meldingen en de terugkoppeling hierop wordt 

omgegaan. In dit hoofdstuk wordt de route beschreven van een M.-melding naar de infodesk, van de 

infodesk naar eindgebruiker en weer terug. Vervolgens wordt gekeken naar de ontwikkelingen die de 

een melding op deze route doormaakt. Daarnaast wordt in de laatste paragraaf beschreven welk 

effect deze manier van omgaan heeft op de communicatie met M. 

 

2.1 Levensloop 

In de interviews noemen de respondenten een aantal stappen aan de hand waarvan hier de 

“levensloop” van de M.- informatie binnen de korpsen wordt beschreven. Met betrekking tot de 

meldingen zijn dit: routing, registratie en veredeling. Wanneer het gaat om de terugkoppeling komen 

de volgende aspecten naar boven: plaats van de terugkoppeling, het aantal mensen dat terugkoppelt, 

de manier van verkrijgen van inhoudelijke informatie, de coördinatie en het rappel.  

 

Routing 

In alle onderzochte korpsen worden de M.-meldingen bij de centrale informatiedesk uit Meldnet 

opgehaald. Meldnet is een zoals gezegd de digitale omgeving waarin de meldingen van burgers aan 

M. worden opgenomen. De centrale informatiedesk van een korps wordt via een emailbericht vanuit 

M. geattendeerd op nieuwe meldingen die in het systeem voor ze “klaar staan”. Nadat de meldingen 

zijn opgehaald, worden ze verwerkt.  

Het proces van verwerking bestaat over het algemeen uit het registreren van de melding in 

een lokaal bestand of een bedrijfsinformatiesysteem, het veredelen  en het beoordelen van de 

bruikbaarheid van de melding. Is een melding bruikbaar dan wordt deze verder doorgezet. Daarnaast 

wordt er gekeken of de melding betrekking heeft op een lopend onderzoek. In zo’n geval wordt de 

melding doorgegeven aan het team dat de zaak in onderzoek heeft.  

Andere meldingen worden direct of via een tussenstation doorgezet aan rechercheteams op 

wijkniveau. In vier van de zeven onderzochte korpsen worden de meldingen doorgegeven via een 

Districtelijk Informatie Knooppunt (DIK). Niet alle korpsen verrichten al deze handelingen. Ook 

verschilt de volgorde waarin de handelingen worden verricht evenals de afdelingen die zich met de 

verwerking van meldingen bezig houden.   

 

Registratie 

Registratie vindt meestal plaats in het landelijke informatiesysteem Basisvoorziening Handhaving, 

beter bekend onder de afkorting BVH en in sommige gevallen in het systeem Basisvoorziening 

Opsporing, ook wel bekend als BVO Het komt ook voor dat meldingen in een apart lokaal bestand 

worden geregistreerd.  
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Veredeling 

Op het DIK vindt in veel gevallen ook de veredeling van de melding plaats. Deze bestaat over het 

algemeen uit een check van gegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en een 

aanvulling op de in de melding aanwezige gegevens. Door drie van de zeven respondenten wordt 

aangegeven dat het hier slechts om een beperkte veredeling gaat. Eén respondent gaf aan dat in het 

betrokken korps zo min mogelijk wordt veredeld omdat “de melding daar (op de uiteindelijke plaats 

van bestemming) net zo goed weer volledig wordt uitgezocht, dan is dat dubbel werk”.   

 

Plaats van terugkoppeling 

De locatie van waar de terugkoppeling plaatsvindt varieert. In vijf van deze zeven onderzochte 

korpsen vindt de terugkoppeling plaats door de centrale informatiedesk. In de twee overige korpsen is 

dit de taak van de informatierechercheurs op de teams of van het DIK. Uitzondering hierop zijn de 

meldingen die zijn opgenomen in een lopend onderzoek. Hiervan vindt de terugkoppeling plaats door 

de centrale informatiedesk. 

 

Aantal mensen dat terugkoppelt 

Er zijn grote verschillen tussen de korpsen met betrekking tot het aantal politiemensen dat informatie 

deelt met M., het aantal loopt uiteen van twee tot tachtig personen. In drie van de korpsen is dit aantal 

kleiner dan zes. In de overige korpsen zijn tien of meer mensen betrokken. 

 

Inhoudelijke informatie 

De inhoudelijke informatie die nodig is voor de terugkoppeling wordt grofweg op twee manieren 

verkregen:  

1. de informatie wordt door degene die terugkoppelt zelf in de politiesystemen opgezocht 

2. de informatie wordt (via een bericht) van de teams, betrokken rechercheurs of de DIK’s 

verkregen.  

 

Coördinatie 

De coördinatie van de terugkoppeling verschilt per korps. In vier korpsen is de coördinatie in handen 

van een klein aantal vaste mensen. In de overige drie onderzochte korpsen wordt de terugkoppeling 

niet gecoördineerd of wordt dit gedaan door dagelijks wisselende personen.  

 

Rappel 

In twee korpsen worden de rechercheteams actief aan de terugkoppeling herinnerd. In de overige 

korpsen wordt dit niet gedaan of is rappelleren niet van toepassing omdat men zelf in de bestanden op 

zoek gaat naar de benodigde informatie. 

 



 12

2.2 Effect op de terugkoppeling 

Door de onderzoekers werd de huidige communicatiesituatie vergeleken met de mate van 

terugkoppeling door de korpsen. Dit werd gedaan om vast te kunnen stellen wat het effect hiervan is. 

Om de korpsen onderling te kunnen vergelijken, werden ze ingedeeld in twee groepen; een groep met 

een hoog terugkoppelingspercentage en een groep waarvan dit percentage laag is. Uit deze 

vergelijking kwam naar voren dat de groepen op twee punten verschillen. In de eerste plaats is dit de 

manier waarop de communicatie met M. wordt gecoördineerd. In de tweede plaats wordt de 

inhoudelijke informatie op een andere wijze verkregen. 

 

Coördinatie 

Centrale coördinatie draagt bij aan een goed verloop van de communicatie. In drie van de vier 

korpsen waar de coördinatie in handen is van een kleine groep vaste mensen, is de mate van 

terugkoppeling hoog. Hier komt bij dat in drie van de vier korpsen met een laag 

terugkoppelingspercentage de terugkoppeling niet wordt gecoördineerd of door wisselende mensen.  

 

Inhoudelijke informatie 

Ook de manier waarop de informatie wordt verkregen die voor de terugkoppeling noodzakelijk is, blijkt 

een rol te spelen. In alle korpsen met een hoog terugkoppelingspercentage gaat men (uiteindelijk) zelf 

op zoek naar de benodigde informatie. Slechts in één van de vier korpsen met een laag 

terugkoppelingspercentage gaat men actief naar de benodigde informatie op zoek. Maar alleen 

wanneer na verloop van tijd blijkt dat op de betrokken melding nog niets is teruggekoppeld.  

Daarnaast lijkt het gebruik van een afloopbericht of terugkoppelingsformulier een rol te spelen. 

Drie van de vier korpsen met een laag terugkoppelingspercentage maken gebruik van een 

afloopbericht of terugkoppelingsformulier. In geen van de korpsen waar de communicatie goed 

verloopt, wordt een dergelijk formulier gebruikt. 

 

Tussen de andere, eerder beschreven, stappen en de mate van terugkoppeling kon door de 

onderzoekers geen verband worden gevonden. 
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3. Delen van informatie: een complex proces 

Communiceren lijkt op het eerste gezicht heel eenvoudig en vanzelfsprekend. De ene partij, de zender 

of bron, heeft informatie die moet worden overgebracht aan de andere partij, de ontvanger. Dat is 

simpel, zo zou men zeggen. Helaas is de werkelijkheid vaak anders. Er spelen verschillende 

processen die communicatie tot een complex geheel maken en de oorzaak zijn van allerlei 

verstoringen.  

Dat begint bij de zender. Hij of zij moet bijvoorbeeld de boodschap wel kunnen en willen 

overbrengen. Daarnaast moet de ontvanger de boodschap kunnen begrijpen. Een boodschap in 

onbekende taal is bijvoorbeeld lastig. Ook de middelen waarmee wordt gecommuniceerd kunnen de 

communicatie bemoeilijken. Iedereen die wel eens een mobiele telefoon gebruikt, is ongetwijfeld 

bekend met dit fenomeen. Tenslotte is er de omgeving waarbinnen wordt gecommuniceerd. 

Bijvoorbeeld een schallende radio of een ander achtergrondgeluid kunnen de boodschap van de 

zender moeilijk verstaanbaar of zelfs onverstaanbaar maken.  

Ook de communicatie tussen M. en de politiekorpsen lijkt op het eerste gezicht misschien 

simpel. M. wil graag weten wat de politie doet naar aanleiding van M.-meldingen en wat hier het 

resultaat van is. Daarom vraagt M. de korpsen om terugkoppeling van deze informatie. Dit lijkt 

misschien betrekkelijk eenvoudig, maar ook hier hebben we te maken met factoren die de 

communicatie tussen M. en de korpsen niet altijd ten goede komen.  

 Om een goed beeld te krijgen van het gehele communicatieproces rondom M. is het van 

belang om inzicht te krijgen in zowel het communicatieproces als in de actoren die in dit proces een 

rol spelen. Niet alleen is er sprake van verschillende actoren die een rol spelen in het proces. Al deze 

actoren worden op hun beurt weer beïnvloed door een scala aan factoren. Om een beeld te krijgen 

van het gehele communicatieproces is het nodig inzicht te hebben in deze actoren en alle factoren. 

Eerst worden de actoren in kaart gebracht. Vervolgens zullen de verschillende factoren worden 

benoemd en toegelicht. 
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3.1 Actoren 

Binnen het communicatieproces zijn grofweg vijf soorten actoren te onderscheiden:  

1. de leiding van de korpsen: zij stellen het (beleids)kader waarbinnen de communicatie zich 

afspeelt.  

2. de informatiedeskmedewerkers: zij zijn de verbindende schakel tussen M. en de korpsen; 

3. de eindgebruikers van de meldingen. Dit zijn bijvoorbeeld de rechercheurs die een M.-

melding op nemen in hun onderzoek. Zij weten wat er met een melding is gedaan en wat 

de daaropvolgende handelingen hebben opgeleverd;  

4. M. als ontvanger van de gevraagde terugkoppeling; 

5. Meldnet, het computersysteem dat de technische verbinding vormt tussen M. en de 

korpsen. Meldnet is het communicatiemiddel tussen de informatiedeskmedewerkers en M. 

 

Tezamen vormen zij het gehele speelveld waarbinnen de informatie over acties en resultaten van M.-

meldingen zijn weg moet vinden. 

 

 

 

 

   

 

      

Organisatorisch kader 

 

Vereenvoudigde schematische weergave van het communicatieproces tussen M. en de politiekorpsen 

 

Het kader waarbinnen de communicatie zicht afspeelt:  het organisatorisch niveau. 

Het kader waarbinnen de communicatie met M. zich afspeelt, is mede bepalend voor het 

communicatieproces. Het is dan ook voor een goed beeld van dit proces en de factoren die hierin een 

rol spelen van belang dit kader nader te beschouwen. Deze beschouwing omvat een aantal factoren. 

Eerst zal worden besproken welke rol de interne organisatie van M.-meldingen en terugkoppeling 

speelt. Vervolgens zal worden ingegaan op de formele prioriteit die het verstrekken van informatie aan 

M. binnen de korpsen heeft. 

 

De menselijke schakel: informatiedeskmedewerkers 

In het gehele communicatieproces is de informatiedeskmedewerker de verbindende schakel tussen 

M. en de politiekorpsen. Hij of zij is de spreekwoordelijke spin in het informatieweb. Bij de 

informatiedesk komt alle informatie samen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de technologie die M. 

en de korpsen met elkaar verbindt, namelijk het eerder genoemde Meldnet. Op dit snijpunt van de 

informatiewegen is de infodeskmedewerker zowel bron als ontvanger.  

 

 

 

 

 
Rechercheur 

 

Informatie 
Desk 

medewerker 

Meld Misdaad 
Anoniem 

 
Meldnet 

Inhoudelijke 
informatie

Inhoudelijke 
informatie
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De eindgebruiker van M.-meldingen. 

Bij de “eindgebruikers” vinden M.-meldingen hun weg naar de rechercheonderzoeken. Dit zijn de 

rechercheurs die op teamniveau de M.-meldingen oppakken om ze verder te behandelen. De vraag is 

steeds of de melding leidt tot een nieuw onderzoek of dat deze bruikbaar is bij lopend onderzoek.  

De eindgebruikers weten wat er daadwerkelijk met de M. meldingen wordt gedaan, waar zij 

toe leiden en welke resultaten er eventueel zijn behaald. Zij weten bijvoorbeeld hoeveel aanhoudingen 

er naar aanleiding van een melding zijn verricht of hoeveel goederen er in beslag zijn genomen. De 

antwoorden op deze vragen vormen de input voor de terugkoppeling aan M.. Het zijn dus de 

eindgebruikers die in vrijwel alle gevallen aan het begin staan van de terugkoppeling naar M.. 

 

M. als ontvanger. 

De rol van M. als ontvanger van de informatie lijkt louter passief. M. hoeft tenslotte de informatie 

alleen in ontvangst te nemen. Toch heeft zij als uiteindelijke ontvanger een grote invloed op het 

communicatieproces. De kenmerken van de ontvanger bepalen vaak niet alleen wat er aan informatie 

wordt gegeven, maar ook hoe en hoeveel. Zo zal iemand aan zijn of haar werkgever andere informatie 

geven dan aan zijn of haar partner, om maar een voorbeeld te noemen.  

 

De technische schakel: Meldnet. 

Ook Meldnet als communicatiemiddel speelt een belangrijke rol in de communicatie tussen de 

politiekorpsen en M. Een voorbeeld maakt dit duidelijk. Communicatie via de telefoon stelt een 

persoon in staat door middel van een verhoogd spreekvolume duidelijk te maken dat hij boos is. Via 

de chat ontbreekt deze mogelijkheid. Dit heeft ongetwijfeld effect op de manier waarop de 

communicatie verloopt. Op een vergelijkbare manier beïnvloedt Meldnet de communicatie tussen de 

politiekorpsen en M.. Door bepaalde kenmerken van het systeem kan bijvoorbeeld sommige 

informatie wel en sommige informatie niet worden gedeeld. 

 

De inhoudelijke informatie 

De rol die de inhoudelijke informatie speelt, is misschien van alle actoren wel het minst voor de hand 

liggend. Toch hebben kenmerken van de inhoudelijke informatie invloed op de manier waarop en 

mate waarin deze gecommuniceerd wordt. Een voorbeeld biedt het een gebrekkig geheugen. Het 

delen van informatie wordt lastig wanneer deze is vergeten of niet herinnerd kan worden. Zo spelen 

ook andere kenmerken van de inhoudelijke informatie een rol in het communicatieproces. 
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3.2 Factoren 

In de vorige paragraaf zijn de verschillende actoren besproken die een rol spelen bij het 

communicatieproces tussen de politiekorpsen en M.. Al deze actoren hebben hun eigen invloed op het 

communicatieproces. Deze invloed is opgebouwd uit verschillende onderdelen die elk hun eigen rol 

spelen binnen de actoren. In de volgende paragrafen zullen voor de verschillende actoren deze 

interne factoren worden besproken.3  

 

3.2.1 Organisatie 

 

 

 

Zoals eerder gezegd, vormt de manier van organiseren van M.-meldingen en het omgaan daarmee 

het kader waarbinnen de communicatie met M. zich afspeelt. Door respondenten worden drie factoren 

benoemd die betrekking hebben op deze organisatie.  

In de eerste plaats gaat het daarbij om het organiseren van medewerkers dat zich met de M.-

meldingen bezighouden. In dit kader wordt een gebrek aan vaste aanspreekpunten of mensen 

benoemd, maar ook een gebrek aan mensen die verantwoordelijk zijn voor de terugkoppelin. 

Daarnaast blijkt het averechts te werken wanneer er zich een te grote groep mensen met de 

terugkoppeling bezighoudt. De terugkoppeling is namelijk vooral laag in korpsen waar veel 

verschillende mensen betrokken zijn bij de terugkoppeling. In ideale zin is er een kleine groep mensen 

verantwoordelijk voor en betrokken is bij de communicatie naar M.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 In bijlage 3 kan een overzicht worden gevonden van alle door respondenten genoemde factoren en hun 
frequentie. 

“Binnen de organisatie wordt het echt serieus opgepakt. Het is ook belangrijk hoe de hele 

organisatie er tegen aankijkt. Daar valt of staat ook alles mee natuurlijk.” 

“Ik wijd het succes van onze terugkoppeling puur aan de kleine club. Daar twijfel ik niet 

aan.”  

      ---- 

“Ik heb een keer voorgesteld om één iemand verantwoordelijk te maken. Maar toen we er 

achter kwamen dat het een full-time job is, hebben we dat laten zitten. Deze versnipperde 

verantwoordelijkheid is, denk ik, wel minder efficiënt.” 
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Sturing 

In de tweede plaats wordt de communicatie beïnvloed door de manier waarop de sturing is 

georganiseerd, zo laten respondenten weten. Door een gebrek aan sturing kunnen mensen niet 

worden aangesproken op hun communicatiegedrag. Ook merkt een respondent op dat de 

communicatie lastig is omdat deze niet structureel is georganiseerd. Het effect van de manier van 

coördineren laat een duidelijk voorbeeld zien van de invloed die sturing heeft op de communicatie. In 

drie van de vier korpsen waar de coördinatie over de terugkoppeling in handen is van een kleine 

groep vaste mensen, wordt veel informatie aan M. doorgegeven. In drie van de vier korpsen waar 

weinig informatie zijn weg naar M. vindt, wordt dit niet of door wisselende mensen gecoördineerd.  

In verschillende korpsen wordt deze coördinatie ondersteund door eigen overzichtslijsten 

waarop wordt bijgehouden in hoeverre over een bepaalde melding al aan M. is gerapporteerd. 

Respondenten ervaren deze lijsten als een positieve bijdrage aan de communicatie. 

 

Capaciteit 

Capaciteitsgebrek is een derde en laatste organisatorisch factor. Meerdere respondenten noemen een 

gebrek aan capaciteit als factor die de terugkoppeling naar M. negatief beïnvloedt. Hierbij gaat het 

voornamelijk om capaciteit bij eindgebruikers, zo laten respondenten weten. Twee maal werd 

capaciteitsgebrek direct benoemd, één maal sprak men van werkdruk (bezetting en tijd) als factor. 

Door een gebrek aan tijd en capaciteit worden administratieve handelingen, zoals het verstrekken van 

informatie over M.-meldingen achterwege gelaten. 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Factoren bij degene die de informatie deelt. 

Goed beschouwd vindt binnen de korpsen de terugkoppeling van informatie naar M. op twee niveaus 

plaats: 

1. de eindgebruiker die de resultaten van de M. melding terugkoppelt aan de 

informatiedeskmedewerkers 

2. de informatiemedewerker die de informatie doorgeeft aan M. 

 

In deze paragraaf worden eerst de gevoelens ten opzichte van het delen van informatie in het 

algemeen besproken. Vervolgens zal worden in gegaan op persoonskenmerken van de bron die het 

delen van informatie beïnvloeden.  

 

“Terugkoppeling wordt vaak geskipt vanwege capaciteitsproblemen. Het wordt gezien als 

administratieve afhandeling, men heeft geen tijd. Administratieve handelingen worden als 

bottleneck gezien, waar men geen tijd aan kwijt wil.” 
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3.2.2.1 Attitude ten opzichte van het delen van informatie 

Plezier van informatie delen 

Een in de literatuur vaakgenoemde factor die samenhangt met het delen van informatie is de mate 

waarin iemand het leuk vindt om informatie te delen. Zo blijken intrinsieke motivatie (Marett & Joshi, 

2009), enjoyment/entertainment (McLureWasko & Faraj, 2000) survey enjoyment (Rogelberg, Fisher, 

Maynard, Hakel en Horvath, 2001) en het ervaren van plezier bij het invullen van vragenlijsten 

(Bosnjak, Metzger & Gräf, 2010) allen bij te dragen aan het delen van informatie via een vragenlijst.  

 

Plezier om anderen te helpen 

Plezier hebben in het helpen van anderen is ook een factor die positief gerelateerd is aan het delen 

van informatie. Uit een onderzoek naar het delen van informatie via elektronische informatie 

opslagsystemen zoals forums, blijkt dat plezier om anderen te helpen significant bijdraagt aan het 

delen van informatie (Kankanhalli, Tan & Wei, 2005).  

In het eerder genoemde onderzoek van McLureWasko & Faraj (2000) naar de motivatie om 

informatie te delen, wordt het leuk vinden om anderen te helpen ook genoemd als reden om informatie 

te delen. In dit zelfde onderzoek wordt ook de mate van voldoening die het iemand geeft om anderen 

te helpen genoemd.  

 

Beloning 

In verschillende artikelen wordt de relatie tussen het krijgen van een beloning of waardering voor het 

delen van informatie en het delen van informatie behandeld. Zo blijkt uit Burgess (2005) dat een 

gebrek aan extrinsieke beloning een prominente belemmering is voor het delen van informatie. In het 

eerder genoemde onderzoek van Kankanhalli, et al. (2005) komt het krijgen van  een (financiële) 

beloning voor het delen van informatie naar voren als een factor die dit gedrag positief beïnvloedt. 

Het niet vinden van persoonlijke voordelen in het delen van kennis via een digitaal systeem 

wordt in een studie van KPMG (2000) aangegeven als een van de problemen met het gebruik van een 

dergelijk systeem. Ook zijn mensen meer geneigd informatie te delen wanneer informatie delen 

belonend is doordat het meer opbrengt dan het kost. (Jarvenpaa & Staples, 2002). Samengevat kan 

worden gezegd dat informatie vooral wordt gedeeld wanneer men hier positieve gevoelens over heeft.  
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3.2.2.2 Attitude binnen de politiekorpsen 

Uit de gesprekken met de infodeskmedewerkers wordt duidelijk dat de gevoelens omtrent het delen 

van informatie binnen de politiekorpsen over het algemeen niet positief zijn. 

 

Zo blijkt vooral dat het verstrekken van informatie aan M. niet altijd als belonend wordt ervaren. 

Respondenten geven aan dat het verstrekken van informatie over M.-meldingen in de politiekorpsen 

vooral wordt gezien als een last. Ook wordt gezegd dat het zogeheten hogere belangen van M. vaak 

niet worden gezien. Men heeft het gevoel dat de aangeleverde informatie vooral het image van M. 

dient.  

 

 

“De meerwaarde van de terugkoppeling voor een rechercheur kan ik niet geven. Niet voor het 

recherchevak.” 

 

“Wij hebben wel wat aan de meldingen, maar wat heeft onze regio eraan om in Meldnet af te melden? 

Dat vinden we met z’n allen niet zo interessant.” 

 

 

Prioriteit 

Het informeren van M. heeft nauwelijks prioriteit, zo laten respondenten veelvuldig weten. Twaalf keer 

wordt dit in de interviews genoemd. In een aantal gevallen wordt het gebrek aan prioriteit expliciet 

benoemd als oorzaak van lage terugkoppeling. Ook in minder directe bewoordingen wordt 

aangegeven dat terugkoppeling geen prioriteit heeft. Zo wordt de terugkoppeling vaak gezien als een 

administratieve afhandeling, bijzaak, aanhangsel, of het minst belangrijke onderdeel van het werk. 

Ook in positieve zin komt het effect van prioriteit naar voren. Zo vertellen respondenten dat veel naar 

M. gecommuniceerd wordt omdat “terugkoppelen moet” en omdat “DIK’s hun eigen speerpunt hebben 

op het gebied van M.-Meldingen (en terugkoppelen).” 

 

 

 

“Het terugkoppelen aan M. wordt niet als prioriteit gezien. Terugkoppelen is zo’n 

administratieve handeling waarvan men denkt: dat komt wel.” 

       

“Als je die zaak oplost met of zonder M, dan is de zaak opgelost. Case closed. Dat daarna 

nog allemaal dingen kunnen of moeten gebeuren, tja….er liggen nog 300.000 zaken. Maar 

net even dat kleine stukje terugkoppelen heeft geen prioriteit.” 
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Belang van het terugkoppelen 

Negatieve gevoelens over het delen van informatie met M. zijn vaak groot omdat politiemensen er het 

nut niet van inzien. Respondenten geven aan dat het belang van terugkoppelen bij veel mensen ook 

niet duidelijk is. Ook het communiceren van dit nut of belang blijkt geen makkelijke aangelegenheid. 

 

 

 

3.2.2.3 Persoonlijke factoren 

Niet alleen gevoelens zijn belangrijk voor de terugkoppeling. Ook persoonskenmerken spelen een rol 

in de communicatie met M.. Drie van deze kenmerken zullen hier worden besproken. Dit zijn 

achtereenvolgens persoonlijke verantwoordelijkheid, morele verplichting en knowledge self-efficacy. 

 

Persoonlijke verantwoordelijkheid 

Als iemand zich persoonlijk verantwoordelijk voelt, heeft dit een positief effect op het leveren van een 

individuele bijdrage aan het collectieve geheel (Fleishman, 1980). Ook Hendriks (1999) stelt dat 

mensen informatie delen vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid. In de interviews komt naar 

voren dat deze mening door de respondenten wordt onderschreven. Zij geven aan dat er weinig 

informatie wordt gedeeld doordat mensen zich hiervoor niet verantwoordelijk voelen. 

 

Morele verplichting 

Mensen die informatie delen, doen dat onder andere vanuit een gevoel van morele verplichting. Het 

delen van informatie wordt gezien als ‘het juiste om te doen’ (McLureWasko & Faraj. 2000). In de 

politiekorpsen bestaat een dergelijk gevoel over het delen van informatie met M. niet. Integendeel, 

respondenten geven aan dat het terugkoppelen aan M. wordt gezien als een verplichting die van 

buitenaf wordt opgelegd. Het terugkoppelen gebeurt omdat “het een speerpunt is” of omdat “het 

moet”.  

 

 

 

“Ik probeer ze wel altijd uit te leggen waar ze de terugkoppeling voor doen. Maar voordat je 

de gemiddelde politieman daarvan kan overtuigen is er waarschijnlijk al weer een vervanger 

van de man.” 

       

“Terugkoppeling is voor M. van levensbelang, maar wordt door de politie niet altijd zo 

ervaren.” 

“Nu doen we het want het is ons taakaccent. Als we andere taken/werkzaamheden 

krijgen zal opnieuw geprioriteerd moeten worden, en bestaat de kans dat de termijn 

van de terugkoppeling naar M. verlengd wordt.” 
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Knowledge self efficacy verwijst naar de mate waarin iemand de overtuiging heeft dat hij of zij in staat 

is informatie te delen. Mensen nemen bijvoorbeeld niet deel aan een on-line forum waar informatie 

wordt gedeeld, wanneer zij vinden dat zij niet de expertise of vaardigheden hebben om een nuttige 

bijdrage te leveren (McLureWasko & Faraj, 2000). Daarbij komt dat wanneer mensen denken dat zij 

capabel zijn om bruikbare informatie te delen, zij gemotiveerder zijn om dat dan ook te doen 

(Kankanhalli et al., 2005).  

In de communicatie met M. speelt iets vergelijkbaars. Zo wordt aangegeven dat bepaalde 

informatie lastig te bepalen is, zoals bijvoorbeeld de waarde van in beslag genomen goederen. Ook 

door M. gevraagde parketnummers kunnen niet of slecht worden achterhalen. Medewerkers voelen 

zich blijkbaar niet altijd in staat de gevraagde informatie te verstrekken. 

 

Andere persoonlijke factoren 

Ook andere menselijke trekken hebben volgens respondenten hun invloed op de interactie met M. 

Laksheid en gebrek aan motivatie dragen hieraan in negatieve zin bij, zo zeggen zij. Terwijl inzet de 

communicatie vooral ten goede komt.  

 

3.2.3 Factoren met betrekking tot de ontvanger 

Zoals eerder al werd aangegeven speelt ook M. een belangrijke rol in het communicatieproces. M. 

heeft weinig directe invloed op het communicatieproces. Haar invloed blijft voornamelijk beperkt tot 

het beïnvloeden van de factoren die binnen de politiekorpsen spelen. In deze paragraaf zullen 

kenmerken van M. worden besproken die van invloed zijn op het soort en de hoeveelheid informatie 

die met hen wordt gedeeld. Dit zijn achtereenvolgens groepsidentiteit, gedeelde doelen en belangen, 

vertrouwen, informatie over M., belang van M.-meldingen en de frequentie van informatieverzoeken. 

 

Groepsidentiteit 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen eerder geneigd zijn om informatie te delen, wanneer 

de verstrekker en de ontvanger van de informatie tot dezelfde groep behoren. Een gedeelde 

groepsidentiteit heeft een positief effect op de mate van delen van informatie (Cabrera & Cabrera, 

2002), terwijl een sterke identificatie met de eigen groep ten opzichte van de gehele organisatie, leidt 

tot het minder delen van informatie met mensen buiten deze eigen groep (Burgess, 2005).  

 

Uit de interviews blijkt dat M. door politiemensen vaak wordt gezien als een buitenstaander.  Dit heeft 

een negatief effect op de bereidheid informatie met hen te delen. Zo wordt aangegeven dat  

“terugkoppeling weloverwogen moet, in verband met het feit dat M. een stichting is” en dat de “private 

positie van M.” de terugkoppeling negatief beïnvloedt.  

 

 

 

“M. is privaat. Dus ga ik wel kijken wat ik terugkoppel. Want het is geen politie-politie 

informatie meer” 
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Gedeelde doelen /Gedeelde belangen 

Uit een onderzoek van Chow & Chan (2008) blijkt dat het hebben van gemeenschappelijke doelen 

met de ontvanger leidt tot een positievere attitude ten opzichte van het delen van informatie. De 

verklaring die hier voor wordt gegeven is dat het hebben van gemeenschappelijke doelen een 

wederzijds begrip tot stand brengt en mensen bindt. Dit zorgt voor een positieve attitude ten opzichte 

van het delen van informatie, waardoor meer informatie gedeeld wordt. Deze mening wordt 

onderschreven door de interviewrespondenten. Zij geven aan dat een gebrek aan betrokkenheid bij M. 

een beperkte communicatie kan verklaren. Het gevoel van een gezamenlijk doel kan de communicatie 

tussen de politie en M. juist versterken.  

 

Vertrouwen 

Het hebben van vertrouwen in de partij die de informatie moet ontvangen, hangt samen het delen van 

informatie, volgens Willem & Buelens (2007). Uit dit onderzoek naar het delen van informatie tussen 

verschillende departementen van organisaties kwam naar voren dat wanneer sprake is van 

vertrouwen, vaker informatie wordt gedeeld dan wanneer dit vertrouwen ontbreekt. In een onderzoek 

onder klanten van bedrijven naar de bereidheid van deze klanten informatie te delen met het bedrijf, 

blijkt dat vertrouwen een significante rol speelt (Schoenbachler & Gorden, 2002). Klanten die 

aangaven een vertrouwensband te hebben met het bedrijf, waren meer bereid om informatie te delen 

dan klanten die dit niet hadden. 

 

Informatie over M. 

Ook (een gebrek aan) informatie over verschillende facetten van M. worden genoemd als factor die 

het terugkoppelen negatief beïnvloedt. Zo stellen respondenten dat onduidelijkheid over M. in het 

geheel en onduidelijkheid over de manier waarop gebruik wordt gemaakt van de teruggekoppelde 

informatie de mate van terugkoppeling negatief beïnvloeden. Ook wordt aangegeven dat “veel 

rechercheurs niet weten dat M. om terugkoppeling vraagt”. Wanneer “districten weten wat de 

bedoeling is” draagt dit bij aan een hoge terugkoppeling, zo werd door een respondent opgemerkt. 

Een respondent vertelde dat veel politiemedewerkers niet weten dat M. om informatie vraagt. 

 

 

 

“Ik zou graag eens op een willekeurige collega afstappen en vragen wat M. is en hoe 

men M. ziet. Ik vraag me wel af in hoeverre deze collega’s op de hoogte zijn van de 

precieze werkwijze van M. Ik heb de indruk dat veel mensen bijvoorbeeld nog denken 

dat M. onderdeel is van de politie. Er lijkt in ieder geval heel veel onduidelijk over M.” 
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Belang van M.-meldingen 

Samenhangend met de informatie over het doel en de werking van M. is de notie van het belang van 

M.-meldingen voor de opsporing. Verschillende respondenten benoemen twijfel aan het nut van M.-

meldingen als een factor die het terugkoppelen negatief beïnvloedt. Respondenten noemden onder 

andere dat “M.-meldingen gezien worden als ballast” en dat “mensen moeilijk te overtuigen zijn van 

het belang van M.-meldingen”. 

Eén maal wordt op de vraag naar factoren die bijdragen aan een hoge terugkoppeling, aangegeven 

dat “bureaus die actief gebruik maken van M.-meldingen, ook actief zijn in het terugkoppelen”.  

 

Frequentie van infoverzoeken 

Een factor die van invloed is op de attitude ten opzichte van vragenlijsten is de frequentie van 

verzoeken die iemand krijgt om een vragenlijst in te vullen (Goyder, 1984). Hoe vaker iemand wordt 

benaderd om een vragenlijst in te vullen, hoe negatiever de attitude ten opzichte van vragenlijsten. 

 

3.2.4 Factoren van het communicatiemiddel 

Bruikbaarheid van het informatiesysteem 

In 2000 deed KPMG een studie naar de implementatie van Kennis Management. Binnen dit 

programma wordt mensen onder andere gevraagd kennis die zij bezitten via een digitaal systeem te 

delen met collega’s. Een van de problemen die mensen in dit kader benoemen, is dat het systeem 

waarmee men de kennis moet delen, te ingewikkeld is. Hierdoor deelt men minder informatie via dit 

systeem.  

 

Werken met Meldnet 

Als registratiesysteem speelt Meldnet een belangrijke rol in de communicatie tussen M. en de 

politiekorpsen. Over het geheel genomen is de mening over Meldnet niet positief. Het systeem en de 

informatie die wordt gevraagd heeft volgens meerdere respondenten nogal wat beperkingen. Zo 

geven respondenten aan dat sommige resultaten niet goed teruggekoppeld kunnen worden. Het is 

soms onduidelijk wat er precies bedoeld wordt met de gestelde vragen. Ook wordt van het werken met 

de token en het inloggen aangegeven dat dit lastig is als er één persoon op de front-office zit of er 

veel meldingen zijn. Daarnaast wordt aangegeven dat rapportages van Meldnet niet altijd duidelijk 

zijn. Daarbij is het systeem (erg) traag en moeten in het formulier (te)veel stappen worden doorlopen. 

Verder geven respondenten aan dat het systeem niet gebruikersvriendelijk is omdat bijvoorbeeld de 

invoer lastig is.  Slechts één respondent blijkt Meldnet een prima systeem te vinden, dat makkelijk is in 

het gebruik. Deze persoon vind het vooral prettig dat er op nummer kan worden gezocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Meldnet is een draak van een systeem. Het is zó traag. Ik ben met een melding 

terugkoppelen zo 10 minuten bezig. En dat is zonde van mijn tijd” 

      --- 

“Het formulier van de terugkoppeling is waardeloos. Als resultaat van de melding kan ik 

alleen aangeven ja of nee. Maar wat is ja en wat is nee? Als een collega iets met een 

melding heeft gedaan, is dat al resultaat?” 

 



 24

3.2.5 De invloed van de inhoudelijke informatie 

Aan de inhoudelijke informatie die voor terugkoppeling noodzakelijk is, kunnen twee facetten worden 

onderscheiden. Dit zijn bruikbaarheid van de informatie en de mate waarin de informatie beschikbaar 

is. In deze paragraaf wordt besproken welke invloed deze facetten hebben op de mate van 

terugkoppeling van de politiekorpsen aan M.. 

 

Bruikbaarheid van de informatie 

Informatie moet bruikbaar zijn. Wanneer iemand denkt dat de informatie die hij/zij bezit bruikbaar is 

voor een ander, zal de informatie eerder gedeeld worden dan wanneer de informatie als onbruikbaar 

wordt ingeschat (Cabrera & Cabrera, 2002). Volgens respondenten is het niet altijd duidelijk waar M. 

de teruggegeven informatie voor gebruikt. Dit maakt dat men soms terughoudend is met het delen van 

deze informatie. 

 

Toegankelijkheid van benodigde gegevens 

Zoals eerder aangegeven kan de inhoudelijke informatie die nodig is voor de terugkoppeling op twee 

manieren worden verkregen: de informatie wordt door degene die terugkoppelt zelf in de 

politiesystemen opgezocht of deze wordt (via een bericht) van de teams, betrokken rechercheurs of 

de DIK’s verkregen. In de interviews komt regelmatig naar voren dat het beschikbaar krijgen van deze 

informatie lastig is.  

Respondenten geven bijvoorbeeld aan deze informatie slecht in de politiesystemen te kunnen 

vinden. Zo geeft een respondent aan dat “BVH het zelf vinden van informatie lastig maakt”  Dat maakt 

het zoeken tot een tijdrovende activiteit.  

De beperkte mate waarin de informatie direct in de systemen voor handen is, maakt de 

infodeskmedewerker afhankelijk van “het veld” dat de informatie moet aanleveren, zo vertelt een 

respondent. Ook deze afhankelijkheid maakt het communiceren met M. lastig. Zoals eerder is 

opgemerkt is deze informatiestroom beperkt. Er moet regelmatig achter de informatie worden 

aangegaan. Ook dit kost een hoop tijd en capaciteit. Al met al wordt een beperkte toegankelijkheid 

van de informatie in de politiesystemen door respondenten als een groot probleem ervaren. 

 

 

“Wanneer blijkt dat op een bepaalde melding niets is teruggekoppeld, wordt op 

verschillende manieren gezocht om de informatie alsnog boven water te krijgen en terug 

te koppelen. Dit is een mega-klus.” 

      --- 

“Achter de terugkoppeling aan rennen kost ons zoveel tijd en capaciteit” 



 25

4. Genomen maatregelen en hun effect. 

Welke maatregelen heeft men nu in de korpsen en bij M. getroffen om de terugkoppeling aan M. te 

borgen en zo nodig te verbeteren? Hier wordt in de volgende paragrafen op ingegaan. 

 

4.1 Maatregelen in de korpsen en het effect hiervan 

In de interviews werd gevraagd hoe in de korpsen de genoemde knelpunten met betrekking tot de 

terugkoppeling worden aangepakt. In twee korpsen wordt door de informatiedeskmedewerkers met de 

leidinggevenden van verschillende afdelingen gecommuniceerd over M.-meldingen en de mate van 

terugkoppeling hierop. Het effect hiervan is echter nog niet duidelijk aan te geven.  

Eén respondent geeft aan dat de communicatie omtrent M.-meldingen en de terugkoppeling 

hiervan is veranderd door het structureel te organiseren. Hij verwacht hier positieve resultaten van. 

Een andere respondent geeft aan regelmatig uitleg te geven over het waarom van terugkoppeling. 

Weer een ander vertelt zelf actief “achter de terugkoppeling aan te gaan” (door middel van een 

rechtstreeks verzoek om terugkoppeling via email). Dit leidde tot een toename van de 

(retour)meldingen naar M.. 

 

4.2 Maatregelen die door M. zijn genomen   

Ook M. heeft  energie gestoken in de organisatie en de verbetering van de communicatie met de 

korpsen. De daaruit voortkomende maatregelen zijn vooral gericht op de informatiedeskmedewerkers. 

Zo wordt er ieder jaar een zogeheten ‘M.-vloer’ gehouden waarbij alle communicatiecontactpersonen 

worden uitgenodigd. Iedere zomer (en nazomer) wordt er daarnaast een ‘M.-zomertoer gehouden 

waarbij beide communicatieadviseurs de communicatieafdelingen van alle korpsen in Nederland 

bezoeken. Verder hebben alle medewerkers van de infodesks een eigen contactpersoon binnen M.. 

Ook wordt vanuit M. in voorbereiding op het genereren van de (half)jaar cijfers aan alle korpsen 

gevraagd of ze Meldnet willen bijwerken. Tenslotte zijn alle contactpersonen betrokken bij de 

ontwikkeling van Meldnet en zijn er bij de introductie bijeenkomsten geweest om over Meldnet te 

praten. Verscheidene respondenten geven daarnaast aan op werkbezoek te zijn geweest bij M.. 

 

 

 Het effect van deze maatregelen komt duidelijk terug in de vragenlijst die bij alle 

contactpersonen van M. in de korpsen is uitgezet.4 Zo zijn de gevoelens ten opzichte van het 

terugkoppelen aan M. positief. Respondenten weten dat de terugkoppeling die zij doen voor M. 

belangrijk is en nut heeft. Daarnaast vinden zij dat zowel M. als de M.-meldingen meerwaarde hebben 

voor de opsporing. Respondenten voelen zich persoonlijk verantwoordelijk voor het verstrekken van 

informatie aan M., ze hebben het idee dat ze nodig zijn voor deze informatievoorziening en dat ze 

hiertoe het vermogen hebben. Wel blijkt de binding die respondenten met M. voelen, wisselend te zijn.  

 

                                                 
4 In bijlage 3 zijn de resultaten van deze vragenlijst opgenomen. 

“Zo’n middag bij M. heeft mij inzicht gegeven in hoe zo’n melding precies tot stand 

komt. Ik heb een middag meegeluisterd bij M. Super! Echt geweldig.” 
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“Vanuit mijn werk heb ik veel contact met M. De lijnen zijn erg kort en dat ervaar ik als 

erg belangrijk. Je probeert toch een gezamenlijk doel te bereiken, en dat gaat 

makkelijker met korte lijnen.” 
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5. Aanvullende maatregelen  

Zoals in de inleiding van deze rapportage is gezegd, heeft het onderzoek tot doel eenvoudige en 

laagdrempelige maatregelen in beeld te brengen die de communicatie naar M. kunnen verbeteren. In 

dit hoofdstuk komen deze maatregelen aan de orde. De onderzoekers hebben echter gemeend ook 

minder eenvoudige en laagdrempelig aanbevelingen in dit hoofdstuk te moeten opnemen. Er kan 

namelijk door hen niet voor alle betrokken worden ingeschat wat “eenvoudig en laagdrempelig” is. Dit 

wordt naar onze mening namelijk mede bepaald door de grote van een korps, de hoeveelheid M.-

meldingen die een korps binnenkrijgt en de maatregelen die in een korps op het gebied van M. al zijn 

genomen. Door alle aanbevelingen op te nemen, kan door een ieder op basis van eigen 

overwegingen worden besloten welke maatregelen al dan niet genomen dienen te worden.  

 

5.1 Aanbevelingen van respondenten 

In de interviews is aan respondenten gevraagd welke maatregelen zij adviseren. Hiervoor is gekozen 

omdat zij veel kennis en expertise hebben op het gebied van het omgaan met  M.-meldingen en de 

terugkoppeling hierop. Deze vraag leverde een zestal maatregelen op die hieronder zullen worden 

besproken.  

 

Scherp de organisatie omtrent M.-meldingen aan 

In de eerste plaats komt naar voren dat veel winst gehaald/gehouden kan worden in de manier 

waarop het terugkoppelen aan M. is georganiseerd. In dit kader wordt genoemd dat het hebben van 

M. als taakaccent een waarborg is. Een centraal georganiseerde (coördinatie van de) terugkoppeling 

wordt daarnaast genoemd als maatregel. In sommige gevallen wordt hierbij gedacht aan het 

verantwoordelijk maken van één persoon, in andere aan het leggen van de verantwoordelijkheid bij 

één afdeling. Daar staat tegenover dat ook een minder centrale coördinatie wordt genoemd als een 

factor die de mate terugkoppeling kan verhogen. Dit kan worden gedaan door andere afdelingen, 

zoals DIK of CCS bij het terugkoppelen te betrekken. 

 

Breidt de sturing uit 

Ten tweede verwachten respondenten een positieve invloed van een betere sturing. Specifiek wordt 

aangegeven dat het kunnen aanspreken van een verantwoordelijke de terugkoppeling kan verbeteren. 

 

Vergroot de veredeling van meldingen 

In de derde plaats geven verscheidene respondenten aan meer terugkoppeling te verwachten 

wanneer M.-meldingen (uitgebreider) worden veredeld voordat ze worden doorgezet naar de diverse 

afdelingen. Deze verwachting, zo zegt men, is gebaseerd op twee ideeën. In de eerste plaats zullen 

door een uitgebreidere veredeling überhaupt meer meldingen inhoudelijk worden opgepakt, waardoor 

er meer inhoudelijk terug te koppelen is. Ten tweede verwacht men dat afdelingen door het krijgen 

van een uitgebreidere veredeling zelf minder werk zullen hebben aan M.-meldingen en meer bereid 

zullen zijn hiervoor “iets terug te doen”. Deze verwachting wordt door een respondent verwoordt als: 

“het creëren van een soort chemie met de recherche”. 
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Breidt de interne communicatie over M. uit 

Een vierde maatregel waarvan respondenten een positief effect verwachten op de mate van 

terugkoppeling is (het uitbreiden van) de interne communicatie over M. Naast het informeren van 

collega’s over het belang van terugkoppelen, wil men hen ook gaan wijzen op de waarde van M.-

meldingen voor de opsporing en de waarde van het voortbestaan van M. voor de politiekorpsen. Deze 

communicatie heeft ten eerste tot doel bewustwording van en betrokkenheid bij  M. te bewerkstelligen. 

Ten tweede beoogt deze communicatie M. levend te houden in de belevingswereld van 

politiemedewerkers en de kennis omtrent de werkwijze van M. te vergroten. 

 

Bevorder de toegankelijkheid van informatie 

Naast de vier hierboven beschreven maatregelen verwachten respondenten ook dat een goede 

toegankelijkheid van de informatie die nodig is, de mate van terugkoppeling zal waarborgen of 

vergroten. Respondenten geven aan dat het niet alleen strikt noodzakelijk is dat de informatie in de 

systemen wordt opgeslagen, ook moet deze hier uit opgehaald kunnen worden. Door respondenten 

worden expliciet twee manieren benoemd om dit te vergemakkelijken: het gebruiken van “Report-net” 

en de “Corpora-browser”. 

 

Automatiseer terugkoppeling en rappel 

Als zesde en laatste maatregel wordt door de respondenten bepaalde mate van automatisering 

genoemd als maatregel om de terugkoppeling te verhogen. Zo wordt gesproken over verplichte reply 

op e-mails, het koppelen van afloopberichten aan BVH en het verplicht stellen van het invullen 

hiervan. Ook het instellen van een “vinkje” voor automatisch rappel en automatische terugkoppeling in 

Meldnet wordt gezien als een mogelijkheid. 
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5.2 Aanbevelingen van de onderzoekers 

In de voorafgaande paragraaf zijn de maatregelen besproken die door de informatiedeskmedewerkers 

worden aanbevolen. In deze paragraaf komen aanvullende maatregelen aan bod. Hierin zal een 

onderscheid worden gemaakt tussen maatregelen voor politiekorpsen, voor M. en tenslotte 

maatregelen die door beide organisaties kunnen worden genomen. Deze zullen in de laatste alinea 

van deze paragraaf worden besproken. 

 

5.2.1 Maatregelen voor de korpsen 

Formuleer prioriteit en verantwoordelijkheid 

Voor het verhogen van de prioriteit die het terugkoppelen aan M. in de korpsen heeft, is het 

noodzakelijk dat deze formeel door de korpsleiding of ander leidinggevenden wordt geformuleerd. 

Hierdoor kunnen mensen op deze prioriteit worden aangesproken. Het aanwijzen van formele 

verantwoordelijkheid is noodzakelijk om mensen hierop te kunnen aanspreken.  

 

Centraliseer de coördinatie van de terugkoppeling 

Het verdient aanbeveling de coördinatie van het communicatieproces centraal te regelen. Op die 

manier ontstaat overzicht over het proces en wordt het makkelijker te beïnvloeden. 

 

Zorg voor een positieve attitude tov het delen van informatie  

Wanneer verzoeken omtrent informatie over M.-meldingen over meer personen wordt verdeeld kan 

worden voorkomen dat een enkele persoon het gevoel heeft te vaak informatie te moeten aanleveren. 

Dit kan men bereiken door deze verzoeken onder wisselende personen binnen rechercheteams uit te 

zetten. Ook is het voor een positieve attitude ten opzichte van het delen van informatie van belang dat 

dit op enige manier wordt beloond.  

 

Vergroot de beschikbaarheid van de benodigde informatie 

Zoals eerder geconcludeerd speelt de beschikbaarheid van de inhoudelijke informatie die voor de 

terugkoppeling noodzakelijk is, een belangrijke rol bij de mate van terugkoppeling. Door respondenten 

werd hieromtrent al een aanbeveling gedaan. De beschikbaarheid kan op twee manieren verder 

worden vergroot. Enerzijds door zorg te dragen voor een goede registratie van deze informatie door 

rechercheurs, anderzijds door het verbeteren van de aanvoer van de informatie vanuit de 

rechercheteams naar de informatiedesk. 
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5.2.2 Maatregelen voor M. 

Blijf investeren in een goede relatie met de politie 

Zoals eerder beschreven is vanuit M. al veel geïnvesteerd in de relatie met verschillende 

informatiedeskmedewerkers. Het blijft echter, ook door wisselingen in personele bezetting, wenselijk 

om in deze relatie te (blijven) investeren. Daarnaast kan een positief effect worden verwacht wanneer 

deze investering wordt uitgebreid naar personen buiten de informatieafdelingen. Bijvoorbeeld naar de 

rechercheurs in de teams. Zij zijn zoals eerder reeds beschreven, cruciaal voor het aanleveren van de 

inhoudelijke informatie die voor het terugkoppelen noodzakelijk is. 

 

Verhoog de eenvoud en het gebruikersgemak van Meldnet 

Zoals eerder geconcludeerd is Meldnet één van de factoren die een rol speelt in de mate van 

terugkoppeling aan M.. Het is van belang dat het invoeren van informatie in Meldnet eenvoudig en 

gemakkelijk is. Dit kan men enerzijds doen door ervoor te zorgen dat de handeling die hiervoor nodig 

zijn simpel en eenvoudig zijn. Anderzijds kan men hieraan bijdragen door het stellen van eenduidige 

vragen met heldere antwoordcategorieën. Ook kan men in dit verband overwegen trainingen op het 

gebied van het gebruik van Meldnet beschikbaar te maken.  

Gebruik Meldnet voor een soepele communicatie door het uitbreiden van de overzichten die 

het programma genereert. Dit bespaart informatiedeskmedewerkers de tijd en inspanning eigen 

rapportages samen te stellen. Verder zou Meldnet over de mogelijkheid moeten beschikken om 

automatische rappels aan te maken. Dit kan de werkdruk van informatiedeskmedewerkers verder 

verlichten. Een dergelijk rappel heeft als bijkomende voordeel dat hiermee de waarde van de 

inhoudelijke informatie voor M. duidelijker wordt gecommuniceerd dan wanneer dit rappel afkomstig is 

van de informatiedesk. Aanvullend kan worden overwogen in een dergelijk rappel deze waarde voor 

M. verder te verduidelijken door deze expliciet te communiceren. Een ander voordeel aan dit 

persoonlijke rappel is dat men hiermee personen direct kan aanspreken op hun persoonlijke 

verantwoordelijkheid met betrekking tot het terugkoppelen aan M..  
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5.2.3 Gedeelde maatregelen 

Communiceer het nut en belang van terugkoppelen breed 

Eerder werd geconcludeerd dat een deel van de beperkte terugkoppeling kan worden verklaard door 

een gebrekkig zicht op het nut of het belang van terugkoppelen bij diegenen die de inhoudelijke 

informatie daarvoor moeten aanleveren. Het is dan ook van belang de informatievoorziening omtrent 

dit belang niet te beperken tot de mensen die het terugkoppelen in Meldnet werkelijk doen. Wanneer 

zij de daarvoor benodigde informatie niet aangeleverd krijgen, of deze informatie niet in de systemen 

wordt opgeslagen of terug gevonden kan worden, kunnen zij de daadwerkelijke terugkoppeling niet 

doen. Het is dus aan te raden het belang van het terugkoppelen aan M. en het belang van deze 

inhoudelijke informatie voor M. zo breed mogelijk binnen de politiekorpsen te communiceren.  

Aan deze bredere communicatie kan enerzijds vanuit het korps worden bijgedragen, niet 

alleen door informatiedeskmedewerkers maar ook leidinggevenden kunnen hierin nadrukkelijk een rol 

spelen. Anderzijds is hier een rol voor M. weg gelegd. Onder andere door de communicatie over M. uit 

te breiden naar de medewerkers van rechercheafdelingen en andere medewerkers die te maken 

hebben met M.-meldingen. 

 

Maak de waarde van M. en M.-meldingen zichtbaar 

De waarde van M. voor de politieorganisatie zoals die binnen de politieorganisatie wordt 

waargenomen, speelt een rol in de mate van terugkoppeling aan M.. Het is dan ook zeer van belang 

deze waarde aantoonbaar te maken en te communiceren tot in de haarvaten van de politieorganisatie. 

Een rol kan hierin worden gezien voor de informatiedeskmedewerkers van de politiekorpsen die goed 

geïnformeerd en enthousiast zijn over M.. Daarnaast is hierbij natuurlijk een nadrukkelijke rol 

weggelegd voor (de communicatie afdeling van) M.. Ook de communicatie over de doelen van M. en 

de mate waarin deze overeenkomen met die van de verschillende politiekorpsen kan hier worden 

georganiseerd.  
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6. Suggesties voor verder onderzoek 

 

Recherchemedewerkers 

Zoals in de afbakening van dit onderzoek is besproken, is ervoor gekozen recherchemedewerkers niet 

direct in dit onderzoek te betrekken. Om de hierboven beschreven maatregelen op hen te kunnen 

toespitsen is het echter nodig zicht te krijgen op de precieze factoren die hier het communicatieproces 

met M. beïnvloeden. Daartoe kan onder deze medewerkers een soortgelijke vragenlijst worden 

afgenomen als in het huidige onderzoek is gebruikt. 

 

Meldnet 

Voor een precisering van de rol die Meldnet speelt in de communicatie tussen de politiekorpsen en M. 

is het aan te bevelen in een vervolgonderzoek Meldnet centraal te stellen. Hierdoor kan worden vast 

gesteld welke knelpunten zich exact voordoen. Ook kan een meer op Meldnet toegespitst onderzoek 

uitsluitsel geven over de precieze manier waarop Meldnet kan bijdragen aan een verbetering van de 

communicatie.  

  

Waarde van M.-meldingen 

Voor alle aanbevelingen geldt dat deze het meest gerechtvaardigd zijn wanneer blijkt dat M.-

meldingen objectief gezien een meerwaarde hebben voor de opsporing. Zonder deze meerwaarde is 

investering op dit gebied niet aan te bevelen. Het is dan ook raadzaam deze meerwaarde te 

onderzoeken. 
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Bijlage 1.   
 
Vragenlijst onderzoek “Voor M. in actie.” 
 
Algemene vragen 
 
1. Wat is uw geslacht? 

 
2. Sinds wanneer (maand, jaar) bent u  als informatierechercheur betrokken bij Meld Misdaad 

Anoniem?  
 
 
Onderstaande vragen hebben betrekking op uw MENING. Er zijn dus geen goede of foute 
antwoorden. U kunt uw mening bij elke vraag kenbaar maken door één kruisje te zetten onder het 
getal dat uw mening het beste weergeeft. 
 
De weergegeven getallen hebben de volgende betekenis: 
1. Geheel mee oneens. 
2. Deels mee oneens. 
3. Noch mee oneens/noch mee eens. 
4. Deels mee eens. 
5. Geheel mee eens. 
 
1. Meldingen van M. leveren een nuttige bijdrage aan de opsporing. 

             
Geheel mee 

oneens 
   Geheel mee eens 

1 2 3 4 5 
 
 

    

 
 

2. Ik denk dat M. mij nodig heeft voor het verkrijgen van informatie over de resultaten van M.-
meldingen.  

            
Geheel mee 

oneens 
   Geheel mee eens 

1 2 3 4 5 
 
 

    

 
 
3. Terugkoppelen van de resultaten van M.-meldingen aan M. geeft mij voldoening. 
            

Geheel mee 
oneens 

   Geheel mee eens 

1 2 3 4 5 
 
 

    

 
             

4. M. en de politiekorpsen streven verschillende doelen na. 
            

Geheel mee 
oneens 

   Geheel mee eens 

1 2 3 4 5 
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5. M. heeft informatie over de resultaten van M.-meldingen nodig voor haar werk. 
           

Geheel mee 
oneens 

   Geheel mee eens 

1 2 3 4 5 
 
 

    

 
 

6. Ik vind terugkoppelen van de resultaten van M.-meldingen naar M. vervelend. 
             

Geheel mee 
oneens 

   Geheel mee eens 

1 2 3 4 5 
 
 

    

 
 

7. M. behoort tot hetzelfde netwerk als de politiekorpsen  
            

Geheel mee 
oneens 

   Geheel mee eens 

1 2 3 4 5 
 
 

    

 
 

8. Ik vind M. een onprofessionele organisatie. 
           

Geheel mee 
oneens 

   Geheel mee eens 

1 2 3 4 5 
 
 

    

 
 
9. Ik vind het fijn om M. te helpen door de resultaten van M.-meldingen aan hen terug te koppelen. 

             
Geheel mee 

oneens 
   Geheel mee eens 

1 2 3 4 5 
 
 

    

 
 
10. M. vraagt te vaak terugkoppeling over de resultaten van M.-meldingen van mij. 

             
Geheel mee 

oneens 
   Geheel mee eens 

1 2 3 4 5 
 
 

    

 
 

11. Ik denk dat de informatie die ik over de M.-meldingen kan terugkoppelen niet bruikbaar is voor 
M. 

             
Geheel mee 

oneens 
   Geheel mee eens 

1 2 3 4 5 
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12. Ik beschouw M. als partner van de Politie. 
            

Geheel mee 
oneens 

   Geheel mee eens 

1 2 3 4 5 
 
 

    

 
 

13. Ik heb het idee dat M. de informatie die ik verstrek waardeert. 
            

Geheel mee 
oneens 

   Geheel mee eens 

1 2 3 4 5 
 
 

    

 
 

14. Het verstrekken van informatie over de resultaten van M.-meldingen aan M. levert mij niets op. 
           

Geheel mee 
oneens 

   Geheel mee eens 

1 2 3 4 5 
 
 

    

 
 
15. Ik vertrouw erop dat M. zorgvuldig omgaat met de informatie die ik verstrek. 
 

Geheel mee 
oneens 

   Geheel mee eens 

1 2 3 4 5 
 
 

    

 
 
16. Ik voel mij verbonden met het politiekorps waarvoor ik werk. 
 

Geheel mee 
oneens 

   Geheel mee eens 

1 2 3 4 5 
 
 

    

 
 
17. Ik heb niet het vermogen om de informatie waar M. om vraagt, aan te leveren. 
 

Geheel mee 
oneens 

   Geheel mee eens 

1 2 3 4 5 
 
 

    

 
18. Ik voel me persoonlijk verantwoordelijk voor het aanleveren van informatie omtrent de resultaten 

van M.-meldingen aan M. 
 

Geheel mee 
oneens 

   Geheel mee eens 

1 2 3 4 5 
 
 

    



 4

 
 
19. Het aanleveren van informatie over de resultaten van M.-meldingen aan M. is het juiste om te 

doen. 
 

Geheel mee 
oneens 

   Geheel mee eens 

1 2 3 4 5 
 
 

    

 
 
20. Het bestaan van M. is zinloos. 
 

Geheel mee 
oneens 

   Geheel mee eens 

1 2 3 4 5 
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Bijlage 2 
 
Interview Protocol interviews OZ- Voor M. in actie. 
 
 

1. Hoe gaat het terugkoppelen van een melding van M. binnen uw korps praktisch gezien 
te werk? 

 Wat gebeurt er met een melding bij binnenkomst? (proces) 
 Wie / waar wordt de melding (vervolgens) opgepakt? 
 Wie is verantwoordelijk voor de terugkoppeling? 
 Hoeveel mensen koppelen terug? 
 Hoe wordt dit gecoördineerd (indien meerdere mensen terugkoppelen) 
 Hoe komen deze mensen aan de inhoudelijke informatie die nodig is voor het 

terugkoppelen? (bruikbaarheid, vervolgactie, resultaat) 
 

2. Hoe verloopt het terugkoppelen aan M.? 
 Welke factoren beïnvloeden het terugkoppelen aan M.? 
 Welke factoren dragen positief bij aan het terugkoppelen? 
 Wat is hiervan het effect? 
 Welke factoren hebben een negatief effect op de mate van terugkoppeling?/ Tegen 

welke knelpunten loopt men aan? 
 Wat is hiervan het effect?  
 Hoe worden deze knelpunten binnen uw korps aangepakt? 
 Wat is hiervan het effect? 
 

3. Welke maatregelen zouden het terugkoppelingspercentage van uw korps in de 
toekomst kunnen waarborgen/verhogen? 

 Welk direct effect hoopt u dat deze maatregelen zullen hebben? 
 In hoeverre denkt u dat deze maatregel uitvoerbaar/haalbaar is? 

 
4. Wat vindt u van de samenwerking met M.? 

 In hoeverre draagt M. volgens u bij aan het politiewerk? 
 Hoe is de relatie met M.? 
 Hoe ervaart u het werken met Meldnet? 

 



 1

Bijlage 3. 
 
Overzicht van alle genoemde factoren en hun frequentie. 
 

 

Factor 
 

Frequentie Voorbeelden van uitspraken 

10 Negatieve bijdrage: 
Terugkoppeling heeft geen prioriteit, is 
een handeling nadat de zaak al 
afgesloten is, is een aanhangsel van 
een zaak. 

Prioriteit 
 

 

2 Positieve bijdrage: 
Het moet, DIK’s hebben eigen 
speerpunten. 

Belang van terugkoppeling 7 Negatieve bijdrage: 
Nut van terugkoppelen wordt niet 
gezien, wordt gezien als ballast, gevoel 
dat terugkoppelen puur is voor het 
image van M., wordt als last ervaren. 

6 Negatieve bijdrage: 
Informatie is (door manier van 
registreren) slecht terug te vinden, actief 
zoeken kost meer tijd. 

Toegankelijkheid van benodigde 
gegevens 

2 Positieve bijdrage: 
Interne zoekmachine (Corpora browser) 
vergemakkelijkt terugvinden van info in 
systeem, uitgebreide rapportage van 
externe partij 

6 Negatieve bijdrage: 
Gebrek aan sturing, mensen zijn niet 
verantwoordelijk, geen vaste 
mensen/aanspreekpunten, niet 
structureel weggezet. 

Manier van organiseren 

10 Positieve bijdrage: 
Lijnen zijn kort, centrale coördinatie, 
vasteaanspreekpunten maken het 
mogelijk mensen aan te spreken op 
terugkoppeling, kleine club 
verantwoordelijken, Excel- bestanden 
geven goed zicht/overzicht. 

6 Negatieve bijdrage: 
Laksheid, gemak(zucht), gebrek aan 
motivatie, geringe betrokkenheid. 

Mens-factoren 

3 Positieve bijdrage: 
Inzet van mensen, sterke binding, 
gezamenlijk doel. 

Meldnet 5 Negatieve bijdrage: 
Niet klantvriendelijk, waarde lastig te 
bepalen. 

4 Negatieve bijdrage: 
M.-meldingen worden gezien als ballast, 
nut van M.-meldingen wordt niet gezien. 

Belang van M.-meldingen 

1 Positieve bijdrage: 
Bureaus die actief gebruik maken van 
M.-meldingen zijn ook actief in het 
terugkoppelen. 

Capaciteit 3 Negatieve bijdrage: 
Werkdruk, capaciteitsproblemen. 

3 Negatieve bijdrage: 
Onduidelijkheid over M., veel 
rechercheurs weten niet dat M. vraagt 
om een terugkoppeling. 

Informatie over M. 

1 Positieve bijdrage: 
Districten weten wat de bedoeling is. 

Positie van M. 2 Negatieve bijdrage: 
Status van M. , private positie van M. 

Overig 3 Negatieve bijdrage: 
Van meldingen die bij elkaar horen, 
wordt soms maar 1 terugmelding 
gedaan, er zijn teveel meldingen om 
allemaal terug te koppelen, langlopende 
zaken kunnen niet of pas na lange tijd 
worden terug gekoppeld. 



Bijlage 4. 
 
Resultaten van de vragenlijst 
 
Terugkoppelen van de resultaten van M.-meldingen aan M. geeft mij voldoening. 
Van de negentien respondenten met een geldig antwoord zijn vijf het deels eens en zes het geheel 
eens met de stelling dat het terugkoppelen van de resultaten van M.-meldingen aan M. de respondent 
voldoening geeft. Zij vormen samen de meerderheid van de respondenten (58%). Vijf respondenten 
(26%) geven aan het noch eens, noch oneens te zijn met de stelling. Deels mee oneens zeggen twee 
respondenten (11%) en geheel mee oneens zegt slechts één respondent (5%).  
 
Ik vind terugkoppelen van de resultaten van M.-meldingen naar M. vervelend. 
Precies de helft (10) van de respondenten met een geldig antwoord (20) geeft aan het geheel oneens 
te zijn met de stelling dat het terugkoppelen van resultaten van M.-meldingen naar M. vervelend is. 
Drie respondenten (15%) zijn het deels oneens met de stelling. Nog is drie respondenten (15%) zijn 
het noch eens, noch oneens met de stelling. Twee respondenten (10%) zijn het deels eens met de 
stelling en evenveel respondenten (10%) zijn het geheel eens met de stelling.  
 
Ik vind het fijn om M. te helpen door de resultaten van M.-meldingen aan hen terug te koppelen. 
Van de respondenten die antwoord hebben gegeven op deze stelling (20) geeft bijna de helft (45%) 
aan het dat zij het geheel eens zijn met de stelling dat  zij het fijn vinden om M. te helpen door de 
resultaten van M.-meldingen terug te koppelen. Een kwart (5 respondenten) geeft aan het deels eens 
te zijn met de stelling. Vier respondenten (20%) geven aan het noch eens, noch oneens te zijn met de 
stelling. Daarnaast geeft één respondent aan het hier deels mee oneens te zijn en één respondent 
geheel mee oneens. 
 
M. vraagt te vaak terugkoppeling over de resultaten van M.-meldingen van mij. 
Eén respondent (5%) is het deels eens met de stelling dat M. te vaak vraagt om een terugkoppeling 
over de resultaten van M.-meldingen. Vijf respondenten (24%) geven aan het noch eens, noch oneens 
te zijn met de stelling. Deels oneens en geheel oneens met de stelling zijn respectievelijk 7 (33%) en 8 
(38%) van de respondenten.  
 
Het verstrekken van informatie over de resultaten van M.-meldingen aan M. levert mij niets op. 
De helft van de respondenten is het in enige mate oneens met de stelling dat het verstrekken van 
informatie over de resultaten van M.-meldingen aan M. hem of haar niets oplevert. Deze groep bestaat 
uit zes respondenten (30%) die het deels oneens zijn met de stelling en 4 respondenten (20%) die het 
geheel oneens zijn met de stelling. De andere helft bestaat uit vier respondenten (20%) die het noch 
eens, noch oneens zijn, twee respondenten (10%) die het deels eens zijn en vier respondenten (20%) 
die het geheel eens zijn met de stelling.  
 
Het aanleveren van informatie over de resultaten van M.-meldingen aan M. is het juiste om te 
doen. 
Op de stelling of het terugkoppelen van informatie over het resultaat van de M.-melding naar M. het 
juiste is om te doen geven zeven van de twintig respondenten (35%) het hier geheel mee eens te zijn. 
Een even groot deel geeft aan het hier deels mee eens te zijn. Vijf respondenten (25%) geven aan het 
noch eens, noch oneens te zijn met de stelling. Eén respondent geeft aan het geheel oneens te zijn 
met de stelling.  
 
Ik heb het idee dat M. de informatie die ik verstrek waardeert. 
Van de respondenten die een geldig antwoord hebben gegeven op deze stelling (17) geven acht 
(47%) aan het geheel eens te zijn met de stelling dat zij het idee hebben dat M. de informatie die zij 
verstrekken waardeert. Zeven respondenten (41%) geven aan het hier deels mee eens te zijn. De 
overige twee (12%) geven aan het er noch eens, noch mee oneens te zijn.  
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M. heeft informatie over de resultaten van M.-meldingen nodig voor haar werk. 
Op de stelling dat M. de informatie over de resultaten van M.-meldingen nodig heeft voor haar werk 
antwoorden vijf respondenten (26%) dat zij het hier geheel mee eens zijn. Ongeveer de helft (47%) is 
het deels eens met deze stelling. Twee respondenten (11%) zijn het noch eens, noch oneens. 
Daarnaast is één respondent (5%) het deels oneens en zijn twee respondenten (11%) het geheel 
oneens met de stelling.  
 
Ik denk dat de informatie die ik over de M.-meldingen kan terugkoppelen niet bruikbaar is voor 
M. 
De antwoorden op de stelling dat de informatie over de resultaten van M.-meldingen die 
teruggekoppeld moet worden niet bruikbaar is voor M. lopen nogal uiteen. Van de twintig 
respondenten zijn er vier (20%) het geheel oneens met de stelling. Zeven (35%) zijn het deels oneens 
met de stelling. Vier respondenten (20%) zijn het noch eens, noch oneens met de stelling. Evenveel 
respondenten (20%) zijn het deels eens met de stelling. En één respondent (5%) is het geheel eens 
met de stelling. 
 
Meldingen van M. leveren een nuttige bijdrage aan de opsporing. 
Meer dan de helft van de respondenten (57%) is het er geheel mee eens dat M.-meldingen een 
nuttige bijdrage leveren aan de opsporing. De rest van de respondenten (43%) gaf aan het deels eens 
te zijn met de stelling.  
 
Het bestaan van M. is zinloos. 
De stelling of het bestaan van M. zinloos is, is door bijna alle respondenten beantwoord met geheel 
oneens (90%). Eén respondent (5%) geeft aan het deels oneens te zijn met de stelling. En nog een 
respondent geeft aan het geheel eens te zijn met de stelling. 
 
Ik vind M. een onprofessionele organisatie. 
Uit de reacties op de stelling dat M. een onprofessionele organisatie is, blijkt dat M. over het algemeen 
zeker niet gezien wordt als onprofessioneel. Twee van de 21 respondenten (9.5%) geven aan het 
deels oneens te zijn met de stelling dat M. een onprofessionele organisatie is. Zeventien 
respondenten (81%) geven aan het geheel oneens te zijn met deze stelling. De overige twee 
respondenten geven aan het deels eens te zijn met de stelling. 
 
Ik vertrouw erop dat M. zorgvuldig omgaat met de informatie die ik verstrek. 
Van de twintig respondenten die een antwoord gaven op deze stelling gaf precies een kwart (5) aan 
het deels met de stelling eens te zijn dat zij er op vertrouwen dat M. zorgvuldig met de informatie 
omgaat. De overige drie kwart geeft aan het geheel met de stelling eens te zijn.  
 
M. en de politiekorpsen streven verschillende doelen na. 
Bijna de helft van de respondenten (42%) is het geheel oneens met de stelling dat M. en de 
politiekorpsen verschillende doelen nastreven. Twee respondenten (11%) zijn het deels oneens met 
de stelling. Drie respondenten (16%) geven aan het noch eens, noch oneens te zijn. Vier 
respondenten (21%) zijn het deels eens met de stelling en twee respondenten (11%) zijn het geheel 
eens met de stelling.  
 
Ik beschouw M. als partner van de politie. 
Op de stelling dat M. beschouwt wordt als partner van de politie geven zeven respondenten (33%) 
aan het hier geheel mee eens te zijn en tien respondenten (48%) het hier deels mee eens te zijn. 
Samen zijn zij goed voor 81% van de respondenten. Twee respondenten (9.5%) geven aan het noch 
eens, noch oneens te zijn en net zo veel respondenten geven aan het deels oneens te zijn met de 
stelling. 
 
M. behoort tot hetzelfde netwerk als de politiekorpsen  
Drie respondenten (15%) zijn het geheel oneens met de stelling dat M. tot hetzelfde netwerk behoort 
als de politiekorpsen. Zes respondenten (30%) geven aan het deels oneens te zijn met de stelling. 
Vier respondenten (20%) zijn het noch eens, noch oneens met deze stelling. Vijf respondenten (25%) 
zijn het deels eens en twee respondenten (10%) zijn het geheels eens met de stelling.  
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Ik heb niet het vermogen om de informatie waar M. om vraagt, aan te leveren. 
Op de stelling dat de respondent niet het vermogen heeft om de informatie waar M. om vraagt aan te 
leveren, antwoorden zes respondenten (29%) dat zij het hier geheel mee oneens zijn. Bijna de helft 
(48%) geeft aan het hier deels mee oneens te zijn. Drie respondenten (14%) geven aan het deels 
eens te zijn met de stelling. De overige twee respondenten geven aan het noch eens, noch oneens te 
zijn.  
 
Ik voel me persoonlijk verantwoordelijk voor het aanleveren van informatie omtrent de 
resultaten van M.-meldingen aan M. 
Een ruime meerderheid van de respondenten (57%) geeft aan het deels eens te zijn met de stelling 
dat zij zich persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het aanleveren van informatie aan M. omtrent de 
resultaten van M.-meldingen. Drie respondenten (14%) geven aan het geheel eens te zijn met deze 
stelling. Twee respondenten (10%) zijn het eens, noch oneens met de stelling. Drie respondenten 
(14%) zijn het deels oneens en één respondent (5%) is het geheel oneens met de stelling dat zij zich 
persoonlijk verantwoordelijk voelen voor deze terugkoppeling.  
 
Ik denk dat M. mij nodig heeft voor het verkrijgen van informatie over de resultaten van M.-
meldingen.  
Meer dan de helft van de respondenten (52%) is het geheel eens met de stelling dat M. hen nodig 
heeft voor het verkrijgen van informatie over de resultaten van M.-meldingen. Meer dan een kwart 
(29%) is het deels eens met de stelling. Vier van de respondenten (19%) gaven aan het noch eens, 
noch oneens te zijn met de stelling. Geen enkele respondent gaf aan het in enige mate met deze 
stelling oneens te zijn.  
 
Ik voel mij verbonden met het politiekorps waarvoor ik werk. 
Bijna drie kwart (71%) van de respondenten geeft aan het geheel eens te zijn met de stelling dat ze 
zich verbonden voelen met het korps waarvoor ze werken. Alle overige respondenten geven aan het 
deels eens te zijn met deze stelling (29%). 
 
 
 
 
 
 
 


