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De gekooide recherche, 
een tussenbalans

Michiel Princen Eind maart verscheen mijn boek De gekooide recherche. Een kritisch boek 

maar wat mij betreft vooral een loyale analyse van bottlenecks en 

zwakke plekken binnen de opsporing. Om die analyse te kunnen 

opschrijven, heb ik begin 2014 ontslag bij de politie genomen, exact tien 

jaar na mijn komst als zogeheten zij-instromer bij de (financiële) 

recherche in Amsterdam. Het boek bestaat uit persoonlijke observaties 

over de werkprocessen binnen de recherche en over belemmeringen in 

het opsporingswerk. Nu, twee maanden na verschijnen, maak ik op 

verzoek van TvdP een eerste tussenbalans op. Heeft het boek iets 

bereikt? Ik vind het in ieder geval tijd voor een openlijk gevoerd debat.

Het vertrek bij de politie ging met pijn in het hart 
gepaard, het recherchewerk paste ontzettend bij 
me. Ik heb aan geweldige onderzoeken een bij-
drage mogen leveren. Vanzelfsprekend had de 

beslissing om mijn baan op te zeggen voor mijzelf grote 
financiële gevolgen. Maar met instemming en inzage vooraf 
door de korpsleiding had ik het boek niet kunnen schrijven. 
Een jaar lang heb ik eraan gewerkt. Nu het boek op tafel 
ligt, lijkt het bijna een vanzelfsprekend ding alsof het er 
altijd is geweest, maar nog dagelijks denk ik terug aan mijn 
oude vak en de twijfels die ik twee jaar had voorafgaand aan 
het uiteindelijke besluit om weg te gaan.

‘Hier moet de politie wat mee’
Inmiddels zijn er ongeveer 8.000 exemplaren van verkocht. 
De gekooide recherche kwam een week na verschijning 
binnen op de elfde plaats in de Bestseller Top60 van fictie 
en non-fictie tezamen. Het boek staat sindsdien onafgebro-
ken in de Top100 van Bol.com. De vierde druk is al bijna 
uitverkocht en de vijfde zit eraan te komen. Voor een schrij-
ver levert verkoop van zoveel boeken overigens, om een 
idee te geven, hooguit enkele duizenden euro’s netto op. 

Maar er rijk van worden was dan ook nimmer mijn doel. Van 
Elsevier tot het Brabants Dagblad, van RTL Late Night tot 
EenVandaag, van NRC Handelsblad tot Het Parool; het 
boek en de inhoud konden op brede aandacht rekenen. So 
far, so good. Bernard Welten heeft het eerste exemplaar met 
lovende woorden in ontvangst genomen.

Eind april was ik te gast bij Herman Bolhaar, voorzitter 
van het College van Procureurs-Generaal, de hoogste baas 
van het openbaar ministerie in Nederland. Tussen ons in lag 
zijn eigen exemplaar op tafel; de kaft en de pagina’s ver-
toonden alle sporen van grondige lezing. Hij uitte zijn 
zorgen dat tien jaar na lancering van het Programma Ver-
sterking Opsporing – een gevolg van de Schiedammer 
Parkmoord – er bij de politie onvoldoende is veranderd en 
verbeterd. Bolhaar toonde zich bezorgd dat de Nationale 
Politie de centrale boodschap uit mijn boek volstrekt onvol-
doende omarmt. Hij signaleerde een ‘zuinige reactie’. Hij 
zei: hier moet de politie wat mee. Ik ben het met Bolhaar 
eens.

Boodschap
De boodschap van mijn boek is tweeledig. Ten eerste: het 
niveau van de recherche is te laag om naar behoren de 
georganiseerde en gecompliceerde criminaliteit het hoofd te 
bieden. Het Programma Versterking Opsporing heeft te 
weinig geleid tot een brede en blijvende kwaliteitsimpuls. 
Ten tweede: het zal een cultuuromslag binnen de politie 
vergen om daar verandering in te brengen.

Mijn boek gaat hoofdzakelijk over het werk- en denk-
niveau van de recherche, over de mismatch tussen teveel 
rechercheurs en hun eigen werkplek, over de ongestructu-
reerde toebedeling van recherchecapaciteit, en over lei-
dinggevenden die zich niet werkelijk als leiders opstellen 
omdat ze zelf uit de gezellige, collegiale en solidaire politie-
cultuur voortkomen en zo bijdragen aan de instandhouding 
ervan. Doelen zijn te vaak vaag omschreven, toetsing op 

    Een dialoog over 
kwaliteit komt niet tot 
stand
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resultaten is bijna niet mogelijk. De recherche werkt vooral 
ad hoc, incidentgericht, reactief. Alles wat je daarover 
aankaart, maakt grote kans onder een blusdeken van cli-
chés te belanden: welkom bij de politie, wen er maar aan, zo 
is het nu eenmaal, vroeger was het nog veel erger, zo doen 
we het al jaren, je komt net kijken, je bent duidelijk niet 
blauw, je hebt nog niet één blauwe broek versleten, elke 
zaak is anders, het is buiten je cirkel van invloed, het glas is 
halfvol, je moet je oordeel zo lang mogelijk opschorten, 
verbaas je niet maar verwonder je slechts, je moet je eigen 
geluk creëren.

Een dialoog over kwaliteit komt zo niet werkelijk tot 
stand. De dooddoeners – ook in gesprekken met leidingge-
venden – blusten mijn vragen natuurlijk niet, het waren 
onbevredigende nietszeggende antwoorden. Ze pakten uit 
als aansporing om zelf antwoorden te vinden. De gekooide 
recherche kun je zien als een bijdrage om een probleem in 
kaart te brengen, namelijk het probleem van de matige 
effectiviteit van de opsporing. Waar ik nu ook kom in het 
land, vragen mensen me om een handzaam lijstje met 
oplossingen. In mijn optiek zijn ‘we’ echter nog lang niet 
klaar met de probleemanalyse. Aan oplossingen kom je pas 
toe als je over de analyse (deze analyse of een andere) 
overeenstemming hebt bereikt. Als je überhaupt durft te 
erkennen dat er een effectiviteitsprobleem binnen de 
opsporing ís. En als je dan ook nog durft te erkennen dat de 
sociale cultuur binnen de organisatie daarin een grote rol 
speelt. In gesprekken met leidinggevenden werd die sug-

gestie steevast weggewuifd. Zolang dat gebeurt, is een 
oplossing nog ver weg.

Oorzaken
Naar mijn idee bepaalt een aantal factoren het te lage 
niveau van de recherche. Ik noem ze in willekeurige volg-
orde. De politie belooft haar medewerkers nog steeds een 
baan voor het leven: lifetime employment. De levenslange 
baangarantie zorgt niet alleen voor een te lage uitstroom en 
dus voor een vergrijzend politieapparaat, ze zorgt ook voor 
motivatieproblemen en draagt bij aan de interne gerichtheid 
binnen de organisatie. Ik heb dit geprobeerd te beschrijven 
in het hoofdstuk met de titel ‘Van heilig vuur naar blauwe 
waakvlam’.

In de praktijk levert de baangarantie een reusachtig 
human-resourcesprobleem op. Als gevolg van de baan-
garantie en van het stilgezwegen inzicht waaruit recherche-
werk werkelijk bestaat, worden rechercheafdelingen nog 
steeds automatisch gevuld met doorstromende politiemen-
sen uit het uniform. Dat automatisme gaat voorbij aan het 
feit dat werk in de basispolitiezorg heel iets anders is dan 
recherchewerk. Het vindt weliswaar allebei plaats onder de 
vlag van de politie, maar de taken zijn wezenlijk anders en 
de werkzaamheden vergen hele andere vaardigheden.

Kundig recherchewerk bestaat bij de gratie van puzze-
len, narekenen, doorvlooien, zitten en lezen. Dat vraagt om 
analytisch vermogen, abstractievermogen, om gestructu-
reerd kunnen werken en denken, om schrijfvaardigheid, om 
zitvlees, vasthoudendheid en lange adem. Dat dit bij de 
recherche de vereiste vaardigheden zijn, bóvenop de colle-
gialiteit en de actiebereidheid die op het wijkteam vooral 
nodig zijn, is bij veel rechercheurs en recherchechefs een 
allang doorvoelde analyse. Toch verandert het automatisme 
niet. Rechercheurs worden steevast geworven onder politie-
mensen – een relatief zeer beperkt aantal recherchekundi-
gen en hoger opgeleide zij-instromers uitgezonderd. De 
invloed van die laatste groep verwatert in een afwerende, 
aartsconservatieve organisatie. In de pikorde binnen de 
politie stellen ze niets voor.

Politiemensen, vakbonden en ondernemingsraad zijn 
namelijk teveel gericht op het verkrijgen en behouden van 
verworvenheden in de sfeer van primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Het dóel van de politieorganisatie en 
van de eigen rol binnen die organisatie zijn teveel collega’s 
uit het oog verloren. Het HRM-probleem van de politie 
heeft op de werkvloer evidente gevolgen voor de kwaliteit 
van de opsporing. En daarmee is het gelijk ook een pro-
bleem voor de hele samenleving geworden. De samenleving 
krijgt dat probleem echter niet helder of rechtstreeks te 
zien. Rechercheonderzoeken zijn onderzeeërs waarin 
rechercheurs, ook de tefloncollega’s die mentaal zijn afge-
haakt en die niet meer aanraakbaar en veranderbaar zijn, 
stilletjes hun werk kunnen doen. Afscherming van de 
buitenwereld is een voorwaarde voor goed functionerend 
recherchewerk, maar gaandeweg de jaren bekroop me het 
ongemakkelijke gevoel dat de afscherming ook goed van 
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pas kwam bij de instandhouding van de veilige microkos-
mos binnen de muren van het politiebureau, waar veel 
collega’s prima doorhebben dat die microkosmos in een 
aantal opzichten onprofessioneel en onproductief is. De 
schaarste in capaciteit zou moeten aanzetten tot het twee-
maal omdraaien van elke euro en elk uur. Dat heb ik onvol-
doende gezien. Tijd lekt aan alle kanten weg.

Buiten beeld
Een bedrijf dat niet optimaal draait, maakt minder omzet. 
Het bedrijf zal, als er niet tijdig wordt ingegrepen, werkne-
mers moeten ontslaan of winkels of vestigingen moeten 
afstoten of sluiten. Dat ontgaat niemand, het staat breed in 
alle kranten. De matige prestaties van de opsporing blijven 
grotendeels buiten beeld. Het komt slechts tot uiting in 
misdrijven die niet worden opgelost, in statistieken, in 
oplossingspercentages. Het capaciteitstekort wordt daarvoor 
vaak als reden aangehaald, maar de andere oorzaken blijven 
onbenoemd. Zeker de oorzaken binnen de organisatie.

Dat de recherche daarmee wegkomt, is omdat niemand haar 
werkelijk op de vingers kijkt. Het enige moment waarop de 
buitenwereld een glimp opvangt van het werk van een 
rechercheafdeling is als het eindproduct zichtbaar wordt: 
wandkasten vol ordners die in een rechtszaal staan. Rech-
ters beoordelen aan de hand van die strafdossiers het bewijs 
tegen een verdachte, ze zien en beoordelen niet de effectivi-
teit van de afgelegde weg naar het bewijs toe. De politieor-
ganisatie is niet even transparant – het is als gezegd inhe-
rent aan het werk – over het eigen functioneren zoals andere 
organisaties dat moeten zijn. Een dominante cultuur als bij 
de politie kan daarom alleen door sterk management of door 
voldoende interne weerbaarheid op de werkvloer worden 
beteugeld.

Daar wreekt zich een ander probleem. Het bewaren van 
de interne lieve vrede binnen de politie is prioriteit nummer 
één. Het ontbreekt aan voldoende zakelijke, professionele 
feedback zowel binnen onderzoeken als ten aanzien van de 
eigen werkprocessen. Het ontbreekt aan een volwaardige 
debat- of discussiecultuur waarin beslissingen gemotiveerd 
kunnen worden genomen, onderbouwd en toegelicht. Hier 
spelen de vele dooddoeners hun verwoestende sleutelrol.

 Ik denk vaak terug aan het onderzoek waaraan ik de laatste 
3,5 jaar van mijn rechercheloopbaan heb besteed. De 
verdachte misbruikte vermoedelijk zijn bedrijvenstructuur 
om er miljoenen mee wit te wassen. In een conflict in de 
zijlijn van ons onderzoek vond een ernstig delict plaats, 
waarvan onze verdachte al snel als de opdrachtgever in 
beeld kwam. Een mooi voorbeeld van verwevenheid tussen 
onder- en bovenwereld.

Deze zaak staat beschreven in het hoofdstuk met de titel 
‘IJsselmeervogels tegen Real Madrid’. Dat was namelijk het 
gevoel dat me bekroop: we spelen tegen een tegenstander 
van een heel ander kaliber. Na vier jaar onderzoek is de 
verdachte eindelijk aangehouden. Was het complexe mate-
rie? Ja. Maar we maakten het zelf alleen maar complexer. 
Want in dat onderzoek ging alles zo traag, zo ongestructu-
reerd en zo laconiek. Ik kon dat niet langer aanzien. We 
hebben niet de mensen in huis om dit probleem op te los-
sen, dacht ik. We hebben de loodgieter gebeld, terwijl we 
een dakdekker nodig hadden. Veel onderzoeken duren 
daardoor eenvoudigweg te lang. Let wel: ten koste van zaken 
die daardoor blijven liggen. Is dit nu de meest effectieve 
manier om misdrijven op te lossen? En hoeveel verdachten 
ontspringen zo de dans?

Reacties
Na verschijning van mijn boek is me duidelijk geworden: ik 
ben te mild geweest. Wat ik heb beschreven, is de afgelopen 
weken in overweldigende mate door talloze politiemensen 
vanuit het hele land onderschreven. Het boek heeft zijn weg 
gevonden in de politieorganisatie, op de werkvloer heeft het 
veel gesprekken losgemaakt. Oud-collega’s vertellen me dat 
er paniek is uitgebroken. Paniek? ‘Ja, omdat alles wat je 
schrijft klopt.’ Dagelijks ontvang ik enorme bijval van 
recherchecollega’s en van collega’s die al eerder bij de 
politie zijn weggegaan. Wat dat betreft: mission accomplis-
hed. Sommigen zeiden dat het boek een verademing was, 
een bevrijding, en de exacte verwoording van hun eigen 
redenen om de politie te verlaten. Herkenbaarheid troef, dat 
zijn de sleutelwoorden in alle e-mails en reacties die lezers 
één-op-één naar me stuurden via mijn website, via mijn 
uitgeverij Prometheus, via LinkedIn of Twitter. Een feest 
der herkenning, maar dan wel ‘feest’ tussen grote aanha-
lingstekens.

De Nationale Politie heeft als instituut tot dusver slechts 
met één persbericht gereageerd. Gelijk op de avond van 23 
maart waarop ik bij RTL Late Night aan tafel zat om de 
publicatie van mijn boek toe te lichten, bracht de korpslei-
ding bij monde van plaatsvervangend korpschef Ruud Bik 
een persbericht uit: ‘Duidelijk is dat Princen met zijn boek 
een constructieve bijdrage wil leveren aan verbetering van het 
recherchevak. De gekooide recherche wordt als een waarde-
vol boek beschouwd. Een uniek en kritisch beeld van de 
Amsterdamse recherchewerkvloer over werkhouding en 
gedrag van rechercheurs, leiderschapsniveau, beschikbare 
capaciteit en kwaliteit en het toepassen van vergaarde infor-
matie.’

    De blauwe reflex 
is onderdeel van het 
kwaliteitsprobleem
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Tot zover de beschrijving en de complimenten, daarna 
begon het voorspelbare politieke bagatelliseren. Je zou 
kunnen zeggen: het kaltstellen van het boek. ‘Het relaas sluit 
aan bij wat de politie zelf al signaleerde en aanpakte. Inhou-
delijk leveren zijn bevindingen geen werkelijke verrassingen 
op. Het is in ruime mate bekend.’

Een inhoudelijke, zichtbare reactie van de politietop is 
daarna uitgebleven. Verder dan een ontmoeting met een 
aantal stafmedewerkers in Den Haag om te praten over 
‘lopende ontwikkeltrajecten’ is het tot dusver, bij het ter 
perse gaan van dit nummer, niet gekomen. De ontmoeting 
zelf stemde me positief, maar de stilte erna is verwarrend. 
De onzichtbaarheid van de top baart me zorgen.

Niet ‘in de verbinding’
Ik zal u uitleggen waarom ik dat zorgwekkend vind. Ik heb 
in De gekooide recherche geschreven over de werkhouding 
van gedemotiveerde rechercheurs, over het niveau van het 
management, over de gebrekkige schrijfvaardigheid van 
veel rechercheurs, over de kermis aan herrie waarbinnen 
complexe onderzoeken vaak moeten plaatsvinden, over de 
scheve verhouding tussen binnenhalen van data en het 
(kunnen) analyseren ervan, over het gebrek aan meetbare 
doelstellingen, over het ongestraft verschuiven van dead-
lines, het ongestructureerd zoeken naar bewijs, over het 
gebrek aan kansen voor zij-instromers. Ik heb de relatie 
gelegd tussen de politiecultuur en de effectiviteit.

Als dat wérkelijk in ruime mate bekend was en aange-
pakt werd, zoals in het persbericht staat, waarom zijn mijn 
opmerkingen daarover door mijn chefs dan steeds wegge-
wuifd of regelrecht ontkend? Dan zou ik mijn baan toch niet 
hoeven opzeggen om dit kritische boek te schrijven?

Ik heb de voormannen van de Nationale Politie of een 
van de elf eenheidschefs op televisie nergens zien aanschui-
ven – bij Nieuwsuur, Buitenhof, Pauw of RTL Late Night. Ik 
heb ze nergens mijn analyse zien bespreken: noch de 
omarming noch het tegengeluid. Ik heb van justitie- en 
misdaadverslaggevers van diverse kranten en tv-program-
ma’s gehoord dat al hun interviewverzoeken om met de 
korpsleiding of eenheidschefs over De gekooide recherche te 
praten bij de afdeling Communicatie van de Nationale 
Politie zijn afgewezen. De politiewoordvoerders doen on the 
record geen uitlatingen over het boek, er wordt steeds 
verwezen naar dat ene persbericht. Kortom: de leiders 
verschuilen zich. Het is kraag omhoog en wachten tot de 
storm is overgewaaid. Niet bepaald, zoals dat in politiejar-
gon zo mooi heet, met elkaar ‘in de verbinding’ zijn.

De blauwe reflex
Ik had al zo’n voorgevoel. Vooraf werd het interview dat ik 
aan het landelijke politieblad 24/7 heb gegeven op de 
valreep van hogerhand teruggetrokken. Het is vervolgens 
uitsluitend op intranet geplaatst. Bernard Welten is 
vriendelijk verzocht om het eerste exemplaar van mijn 
boek niet in ontvangst te nemen. Een verzoek dat hij 
gelukkig heeft genegeerd.

In Amsterdam, waar ik tien jaar met bezieling heb 
gewerkt, hebben (recherche)bazen geprobeerd het boek 
te isoleren tot het verhaal van een enkeling, nota bene 
een gedateerd verhaal, van iemand die maar bij één korps 
op één afdeling had gewerkt. Het waren natuurlijk voor-
zienbare reacties. Ik had mijn kritiek en suggesties intern 
moeten uiten, alsof ik dat niet juist jarenlang op tal van 
momenten heb gedaan. Mijn loyaliteit aan politiewerk is 
in twijfel getrokken. ‘Princen moet geen podium geboden 
krijgen.’ Het zijn klassieke politiereacties uit de catego-
rie ‘de blauwe reflex’: lange tenen, kritiek als een per-
soonlijke aanval en als verraad beschouwen.

Het is de emotionele en defensieve manier waarop een 
argumentatief betoog binnen de politie vaak kan rekenen. 
Die blauwe reflex staat een inhoudelijk professioneel 
debat in de weg. Die reflex maakt ook feedback op de 
werkvloer vaak moeizaam of onmogelijk. Het zal u niet 
verbazen dat dit in mijn optiek onderdeel is van het 
kwaliteitsprobleem bij de politie.

Dit is niet de reflectieve en communicatieve houding 
die je van modern leiderschap mag verwachten. Het zou 
mooi zijn als de Nationale Politie over haar terughou-
dendheid heenstapt en haar voordeel ermee doet. Als de 
top de boodschap van het boek ook maar enigszins 
erkent, zal ze veel zichtbaarder moeten communiceren. 
In mijn optiek hebben de ruim 60.000 medewerkers van 
de Nationale Politie er recht op om te weten wat hun 
leiding vindt van de inhoud van dit boek. Geen obligate 
zinnetjes in een snel verspreid persbericht voor de 
bühne, dat vooral is bedoeld om het boek zachtjes de nek 
om te draaien. Daarnaast heeft ook de kranten lezende 
belastingbetaler er recht op om te weten: is het niveau 
van de recherche inderdaad te laag? En beïnvloedt het 
niveau van de recherche daadwerkelijk de oplossingsper-
centages? Hoe komt dat? Een debat moet – om werkelijk 
effect te hebben – vooral ook openlijk en zichtbaar wor-
den gevoerd. «

Beëdiging als opsporingsambtenaar in juni 2004 in het politiekorps Amsterdam-Amstelland door de toenmalige korpschef Jelle Kuiper, te midden van 
nieuwe geüniformeerde collega’s. Foto uit het boek.


