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Wetenschappelijk onderzoek naar en 
voor de opsporing

• Wereldwijd weinig wetenschappelijk onderzoek 
naar recherchewerk en de effecten daarvan
– Hoe komt dat? 

• Nederland stevige traditie op dit gebied
– Kort overzicht Nederlandse onderzoekslijnen

• Onderzoek naar het gebruik van de tap
– Gebruikte onderzoeksmethoden



Empirisch onderzoek naar recherchewerk
• Empirisch onderzoek naar het werk van de recherche is 

schaars, want moeilijk en tijdrovend.
– Recherchewerk omvat grote verscheidenheid aan taken en activiteiten
– Criminaliteit kent vele vormen – recherchewerk dus ook
– Zaken die sterk op elkaar lijken kunnen heel verschillend worden aangepakt
– Zaken die sterk op elkaar lijken kunnen heel verschillend zijn

• Aan de hand van welke kenmerken moet je zaken indelen? 
– Eenzelfde opsporingsactiviteit kan veel verschillende doelen dienen
– Opsporingsmethoden kunnen niet goed in isolatie worden bestudeerd, 

moeten in samenhang worden beschouwd. 
• Moeilijk effecten van opsporingsmethoden te meten

– Beschikbare cijfers (registraties) geven geen goed inzicht in het werk van de 
recherche

– Wat betekent ‘effectiviteit’ als het gaat om opsporingswerk?
• Zijn er alternatieven, wat is de opsporing ons waard – vaak interessantere vragen

Onderzoeksmogelijkheden contrasteren 
met wensen opsporingsbeleid

• Beleidsmakers willen prestaties en effecten meten aan de 
hand van heldere cijfers

• Wereldwijd worden politieprestaties, en effecten van 
opsporingshandelingen afgemeten aan cijfers over 
aanrijdtijden, aanhoudingen, verdachten, ...

• Basale vragen die aan cijfers ten grondslag liggen worden 
echter niet altijd gesteld

• Hoe onderzoek je het verhaal achter de cijfers? 



Nederlands onderzoek naar de opsporing

• Vanaf eind jaren ’80, begin jaren ‘90 zijn in  
Nederland unieke onderzoekslijnen ontwikkeld ten 
behoeve van opsporingsbeleid 
– Empirische fenomeenonderzoeken 
– Evaluaties van afgesloten opsporingsonderzoeken
– Empirisch onderzoek naar rechercheprocessen en 

toepassing specifieke opsporingsinstrumenten

Fenomeenonderzoeken
• Opsporingsbeleid voeden met kennis over 

criminaliteitsfenomenen
– Inzichten in fenomenen biedt aanknopingspunten voor 

opsporing
– Voorbeelden

• Monitor georganiseerde criminaliteit, brandstichting, 
vrouwenhandel, vastgoedfraude, jihadistisch terrorisme, 
mobiele bendes

– Methode
• Analyse opsporingsdossiers + interviews
• Etnografisch onderzoek



Evaluaties van afgesloten 
opsporingsonderzoeken

• Evaluatieonderzoek gericht op verbetering van het 
opsporingsproces
– Identificeren valkuilen en ‘best practices’

– Methode: analyse opsporingsdossiers
• Politieacademie (MORT); WODC (LEGO)

• Universiteiten: Rechtspsychologische benadering – UM/VU 
Project ‘gerede twijfel’

Onderzoek rechercheprocessen en 
opsporingsmethoden

• Hoe worden krijgen opsporingstaken, wetten en regels vorm in 
de praktijk, 

• Wanneer, hoe en met welk doel worden specifieke methoden 
ingezet en wat is daarvan het resultaat

• Tegen welke problemen loopt men aan bij de uitvoering hiervan
• Wat zijn de resultaten (‘effecten’)
• Voorbeelden:

– Rechercheprocessen in Nederland, werken onder dekmantel, gebruik
DNA in de opsporing, gebruik ANPR, Wet bijzondere 
opsporingsbevoegdheden, Wet opsporing terroristische misdrijven,
gebruik telefoon- en internettap



Hoe onderzoek je de opsporingspraktijk?

• Observaties

• Dossieronderzoek

• Interviews over specifieke zaken

• Interviews over algemene aanpak

• Analyse van geregistreerde cijfers

Onderzoek naar het gebruik van de tap

• Aanleiding was jaarlijkse publicatie tapcijfers

• Doel: Breed beeld schetsen van het gebruik van de 
telefoon- en internettap in Nederland en in enkele ons 
omringende West-Europese landen

• Binnen een jaar klaar: stelt beperkingen
– Wat zijn de mogelijkheden – kwantitatief / kwalitatief

– Hoeveel landen kun je bekijken

– Hoeveel regio’s kun je bekijken

– Observaties, dossieronderzoek, interviews?



Methodologische keuzen

• Uitgebreid onderzoek in Nederland
• Beperkter onderzoek in drie vergelijkingslanden

– Duitsland, Zweden, Engeland en Wales

• Breed beeld, geschetst door professionals
– Hoe worden verschillende soorten misdrijven 

aangepakt, wat is de rol van de tap daarbij, welke 
overwegingen spelen een rol bij de inzet ervan, hoe 
wordt in de praktijk uitvoering gegeven aan het 
tapproces, voorbeelden uit de praktijk

• Cijfers
– Geen effectiviteitsmeting

Interviews

Nederland (55 personen)

– Landelijk niveau

– Twee regio’s 
• Regionaal niveau

• Districtsniveau

• Wijkteamniveau

Vergelijkingslanden (14 personen)

– Interviews met professionals op landelijk niveau 
en met experts.



Analyse

– Interviews opgenomen, letterlijk uitgewerkt en 
geanonimiseerd

– Gecodeerd door twee codeurs met MaxQda

– Waar mogelijk bevindingen aangevuld met 
cijfers, informatie uit documenten


