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KRONIEK

Politie en wetenschap

Janine Janssen & Annemieke Venderbosch

Drie jaar geleden verscheen een kroniek over de relatie tussen politie en wetenschap in
de kolommen van dit tijdschrift, waarbij gebruik werd gemaakt van het huwelijk als
metafoor voor de samenwerking tussen de politiële en de academische wereld (Janssen,
2011). Aan het slot van dat betoog werd de opmerking geplaatst dat met de komst van
de Nationale Politie begin 2013 de vraag hoe die relatie er tussen politie en wetenschap
uitziet, wellicht opnieuw bekeken dient te worden (Janssen, 2011). Inmiddels is bij de
politie een van de grootste reorganisaties uit de Nederlandse geschiedenis van start
gegaan. Hoewel dit proces nog niet zo lang geleden is begonnen en nog jaren in beslag
zal nemen – op dit moment valt nog niet voor alle facetten van dit proces exact aan te
geven hoe een en ander concreet uitgewerkt zal worden – lijkt het ons goed om begin
2014 de huwelijkse staat van politie en wetenschap opnieuw te bezien.

In deze kroniek staan wij met name stil bij de vraag wat de vorming van één
nationaal korps op dit moment voor gevolgen lijkt te hebben voor de relatie tus-
sen wetenschap en politie. Een belangrijke kanttekening bij deze kroniek is wel
dat de formele besluitvorming en regelgeving rond de inbedding en taken van met
name de Politieacademie nog niet zijn afgerond. Om die reden zijn wij hier uiter-
mate bescheiden in het doen van harde uitspraken over ontwikkelingen in de
(nabije) toekomst. De Politieacademie is tenslotte een belangrijke partij waar het
de relatie tussen politie en wetenschappelijk onderzoek betreft.

In de eerste paragraaf staat de wetenschapsbeoefening binnen de politie centraal.
Vervolgens wordt ingegaan op onderzoek dat buiten de politie wordt gedaan,
maar dat de politie als object van studie heeft of anderszins relevant is voor de
politie omdat er bijvoorbeeld fenomenen op het gebied van veiligheid en crimina-
liteit worden bestudeerd die de politie uit hoofde van haar taken aanpakt. Daarbij
gaan we uitsluitend in op onderzoek dat in opdracht van de politie wordt uitge-
voerd. Er vindt uiteraard ook relevant onderzoek over de politie of over thema’s
die de politie raken plaats zonder dat de politie daartoe opdracht geeft – denk in
dit verband bijvoorbeeld aan het actuele thema ‘etnisch profileren’ (Amnesty
International, 2013) –, maar met name op het terrein van het verstrekken van
onderzoeksopdrachten door de politie gaat de komende jaren veel gebeuren.

Wetenschap binnen de politie

De nationale politie: één korps
Sinds 1 januari 2013 kent Nederland een nationale politie. De Nationale Politie is
één korps dat bestaat uit tien regionale eenheden, één Landelijke Eenheid en het
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Politiedienstencentrum (PDC) voor de bedrijfsvoering (Nationale Politie, 2012).
Zowel op eenheidsniveau als bij de Landelijke Eenheid bestaat geen wetenschap-
pelijke afdeling. Maar sinds in de jaren negentig van de vorige eeuw bij de politie
op basis van het principe van intelligencegestuurd politiewerk (IGP) wordt gewerkt
(Kop & Klerks, 2010; Versteegh e.a., 2010; Duijn, 2012), buigen analisten en
onderzoekers1 zich ook op regionaal en landelijk niveau over vragen op het ter-
rein van veiligheid en criminaliteit die de politie het hoofd moet zien te bieden.
Hoewel deze professionals deels academisch geschoold zijn en gebruik maken van
een instrumentarium en methodologie die (academisch gebonden) onderzoekers
op het gebied van veiligheid en criminaliteit eveneens hanteren (zie bijvoorbeeld
over sociale netwerkanalyse bij de aanpak van georganiseerde misdaad: Duijn,
2013; Jones, 2013), is het de vraag in hoeverre ‘analyseproducten’ – zo worden de
resultaten van analyses binnen de Nederlandse politie genoemd – in het kader
van intelligence als wetenschap kunnen worden bestempeld. Dat heeft er niet
alleen mee te maken dat dergelijke bij de politie gemaakte analyses sterk gericht
zijn op onderbouwing van besluitvorming en weinig theoretisch geïnspireerd.
Daar valt immers tegen in te brengen dat juist omdat er op basis van intelligence-
producten concrete beslissingen over de wijze waarop gestalte wordt gegeven aan
politiële taken zoals opsporing, handhaving en noodhulp worden genomen, ana-
listen en onderzoekers door hen gebruikte gegevens, methoden en uitkomsten op
validiteit en betrouwbaarheid kritisch zouden moeten beoordelen. Een ander
belangrijk aspect van de uitkomsten van intelligence is het feit dat het geen
geanonimiseerde casuïstiek betreft en de uitkomsten doorgaans dus niet open-
baar worden en daardoor ook niet hun weg naar een wetenschappelijk forum vin-
den: intelligenceproducten lijken daarbuiten te staan.

De Politieacademie
Met de komst van de Nationale Politie is ook de vraag gerezen hoe de Politieaca-
demie2 in het nieuwe bestel zou moeten worden ingepast. In brieven van de
minister van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van
19 april 2013 en 5 juni 2013 is erop gewezen dat de Nationale Politie alle belang
heeft bij een onafhankelijk en kritisch uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek. In
de vorige kroniek (Janssen, 2011) is beschreven hoe aan de Politieacademie
onderzoek wordt verricht binnen lectoraten en kenniskringen. Aan die kennis-
kringen nemen korpsen, universiteiten, hogescholen of collega-instellingen uit

1 Voor de komst van de Nationale Politie deden met name in een aantal grote regiokorpsen daar
aangestelde onderzoekers ook wel (kleinere) onderzoeken, al dan niet in samenwerking met
onderzoeksinstellingen. Amsterdam-Amstelland kende bijvoorbeeld het in 2006 gestarte Juxta-
programma, waarbinnen twaalf academici anderhalf jaar de mogelijkheid werd geboden om indi-
vidueel of in groepsverband onderzoek te doen binnen het korps (zie bijv. Bouman, 2008; Çan-
kaya, 2008). Ook verschenen er proefschriften van de hand van politiemensen in samenwerking
met regiokorpsen en universiteiten (bijv. Van Caem, 2008; Nap, 2012). Daarnaast speelden
onderzoekers in regiokorpsen dikwijls ook een belangrijke rol bij de begeleiding van onderzoek
dat door externen bij de politie werd uitgevoerd. Het is niet duidelijk hoe deze situatie in de
regionale eenheden wordt.

2 Zie ook: www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/Pages/default.aspx.
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het buitenland deel. In de brief van 5 juni 2013 geeft de minister van Veiligheid
en Justitie aan dat zowel de formele als de materiële onafhankelijkheid van de
Politieacademie ten opzichte van de Nationale Politie goed geregeld moet worden.
De Nationale Politie is er immers bij gebaat dat het onderzoek van en over de
politie onafhankelijk en met voldoende kritisch vermogen door de lectoraten en
via extern uitbesteed onderzoek kan plaatsvinden. Voor het onderzoek betekent
het onder meer dat alleen de Politieacademie de bevoegdheid heeft om onderzoe-
kers te selecteren en aan te sturen en dat onderzoekers onafhankelijk van sturing
door de korpschef kunnen functioneren.

In 2004 werden overigens de eerste lectoraten aan de Politieacademie opgericht.
De lectoraten zijn geclusterd rondom drie thema’s: opsporing, veiligheid & hand-
having en professie. Op dit moment kent de Politieacademie de volgende lectora-
ten: Criminaliteitsbeheersing en Recherchekunde, Crisisbeheersing, Cybersafety,
Ethiek en Gezag, Financieel Economische Criminaliteit, Forensisch Onderzoek,
Gebiedsgebonden Politie, Intelligence, Lerende Politieorganisatie, Milieucrimina-
liteit, Openbare Orde en Gevaarsbeheersing, Politiegeschiedenis en Politieleider-
schap. Nog niet zo lang geleden is het lectoraat Multicultureel Vakmanschap &
Diversiteit opgeheven.3 Of het aantal lectoraten op termijn verder zal worden
gereduceerd en welke lectoraten dit dan zijn, is op dit moment nog onderwerp
van interne besluitvorming bij de Politieacademie.

Door de Politieacademie zelf is enkele jaren geleden ook een Strategische Onder-
zoeksagenda ontwikkeld (Politieacademie, 2011). De agenda was rond vier
thema’s georganiseerd: gezag (vertrouwen en legitimiteit), positie (relaties die de
politie met haar omgeving onderhoudt), prestaties (effectiviteit) en professionali-
sering (ontwikkelingen op het terrein van vakmanschap). De agenda was een eer-
ste poging om meer ordening te brengen in de onderzoeksactiviteiten bij de poli-
tie en in beeld te brengen op welke domeinen onderzoek gewenst was. Aan de
hand van deze agenda wilde de Politieacademie een antwoord geven op veelge-
hoorde kritiek op onderzoek over en ten behoeve van de politie: de kennisinfra-
structuur van de politie is te beleids- en incidentgericht en bovendien te gefrag-
menteerd, er is te weinig accumulatie van kennis, er is te weinig aandacht voor
onderzoek op langere termijn en internationale oriëntatie ontbreekt (Bruinsma
e.a., 2001; Janssen, 2011).

Een belangrijk onderwerp op de agenda van de Politieacademie was en is nog
steeds de mentale druk zoals die door veel politiemensen in hun functioneren
ervaren wordt. Dit onderwerp heeft bij de Politieacademie geresulteerd in het
programma Versterking Professionele Weerbaarheid (Politieacademie, 2011). Er
is binnen dit programma gekozen voor een onderzoeksportefeuille waarbij over
een langere periode onderzocht wordt welke factoren effect hebben op weerbaar-
heid, welke van deze factoren beïnvloedbaar zijn, in welke mate ze weerbaarheid
bepalen en hoe op basis van deze inzichten nuttige interventies ontwikkeld kun-

3 Zie voor een voorbeeld over de relatie tussen wetenschap en ideeën over diversiteit bij de politie:
www.politietopdivers.nl/media_files/files/klaar_voor_de_toekomst_inhoud.pdf.
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nen worden om te kunnen bijdragen aan het versterken van het vakmanschap en
de inzetbaarheid (de doelstellingen van het programma). Op dit moment zijn
ongeveer 40 onderzoeken in voorbereiding of reeds in uitvoering.4 Zo is er onder
meer onderzoek gedaan naar de kosten van verminderde weerbaarheid bij de poli-
tie (AEF, 2011), naar de mentale zorglijn bij de eenheden en de vraag hoe deze
eruit zou moeten zien binnen de context van de Nationale Politie (Gersons e.a.,
2012), en loopt er onderzoek naar de achtergronden en belangrijke factoren van
suïcide bij de politie in een samenwerkingsverband tussen het programma en de
Stichting Arq.5

Deze specifieke agenda (Politieacademie, 2011) is indertijd niet landelijk overge-
nomen als richtinggevend voor politieonderzoek. Het idee van een richtingge-
vende agenda is echter wel geadopteerd en krijgt nu concreet vorm in een nieuw
op te stellen Strategische Onderzoeksagenda voor de politie. In de volgende para-
graaf wordt daaraan meer aandacht besteed.

Extern onderzoek in opdracht van de politie: Politie en Wetenschap

Het programma Politie en Wetenschap
Het huidige programma Politie en Wetenschap6 is in 2000 opgericht (Vender-
bosch, 2013). Het initiatief komt van het toenmalige Nederlands Politie Instituut
(NPI), dat in de jaren negentig van de vorige eeuw is opgericht als gezamenlijk
platform van de Raad van Hoofdcommissarissen, het Korpsbeheerdersberaad en
het Hoofdofficierenberaad. Drijvende kracht bij de oprichting van Politie en
Wetenschap is de voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad, burgemeester Ed
d’Hondt van Nijmegen. Zijn drive kwam voort uit de overtuiging dat de weten-
schappelijke kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid achter-
blijft bij wat nodig is. Daar moest dan ook een krachtige en duurzame impuls aan
gegeven worden. Het programma Politie en Wetenschap dat uiteindelijk werd
opgericht, kreeg drie taken: kennisontwikkeling, kennisoverdracht en het bouwen
van een zogenaamde kennisinfrastructuur voor politieonderzoek. Om hieraan te
voldoen worden bij het programma elk jaar onderzoeksprojecten op het gebied
van politie en veiligheid aanbesteed door universiteiten en andere onderzoeksin-
stellingen. Eens per jaar wordt een openbare oproep tot onderzoek – de Call –
opengesteld, waar de onderzoekswereld op kan reageren. Hieruit wordt een selec-
tie gemaakt van de beste onderzoeksvoorstellen die mogen starten. Daarbij is het
voortdurend een zoeken naar een goede balans tussen gedegen, praktijkrelevant
en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek dat in staat is diepgewortelde over-
tuigingen van de politie of gebruikte werkwijzen te problematiseren en te toetsen.
Bovendien mogen ook een goede theorievorming en gedegen methodologie niet
volledig ondergesneeuwd raken door een al te grote zucht naar praktische toepas-

4 Deze informatie is afkomstig van het intranet van de Politieacademie. Deze site is niet bevraag-
baar voor geïnteresseerden buiten de politie.

5 Idem.
6 Zie ook: www.politieenwetenschap.nl/index_1280.html.
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baarheid. Om de politie meer ‘onderzoeksminded’ te krijgen stelt Politie en
Wetenschap overigens in beperkte mate ook beurzen en stipendia ter beschikking
voor politiemensen. Het kan dan gaan om het uitvoeren van kleinschalig onder-
zoek of om het testen van veelbelovende toepassingen, waarbij de te maken
onkosten worden vergoed. Ook kan de beurs aangewend worden voor stage in
binnen- of buitenland.

In de Calls van Politie en Wetenschap staat vooral wetenschappelijk onderzoek
centraal dat bijdraagt aan praktische kennis voor de uitvoering van politiewerk.
Dat blijkt duidelijk uit de onderzoeksthema’s die in deze Calls genoemd worden:
bijvoorbeeld ‘Professie en Praktijk’ (Call 2012 Politie en Wetenschap) en ‘Vak-
manschap en Verandering’ (Call 2013 Politie en Wetenschap). Globaal genomen
zijn er twee onderzoekslijnen: aan de ene kant gaat interesse uit naar maatschap-
pelijke trends en ontwikkelingen – bijvoorbeeld op het terrein van economie, cul-
tuur, migratie, geopolitiek en/of technologie – die mogelijkerwijs consequenties
hebben voor het politiewerk. In dit verband kan bijvoorbeeld gedacht worden aan
aandacht voor internationale aspecten van (georganiseerde) misdaad of het ont-
staan en de verdere opkomst van nieuwe delictsvormen zoals cybercrime. Aan de
andere kant bestaat er ook behoefte aan evaluatie van bestaande en gebruikte
werkwijzen, organisatieaspecten en verder onderzoek naar nieuwe manieren van
aanpak en uitvoering van specifieke politietaken. Tot op welke hoogte is er bij-
voorbeeld ruimte om burgers bij opsporing te betrekken of social media in te zet-
ten bij het contact met burgers? Hoe is het eigenlijk gesteld met informatiestro-
men (bijvoorbeeld tussen de recherche en de wijkzorg) en de verdere bewerking
en analyse van data binnen de politie? Hoe dient te worden omgegaan met de
altijd aanwezige spanning tussen de eisen en wensen van de politieorganisatie en
die van de individuele politiemedewerker?

De volgende twee voorbeelden zijn illustratief voor recent verschenen onderzoek
dat in opdracht van de politie is uitgevoerd en waarin sterk de nadruk ligt op
enerzijds een door de politie concreet aan te pakken probleem en anderzijds de
organisatie en uitvoering van het politiewerk. Zo is er onlangs een onderzoek
gepubliceerd in de reeks Politiekunde van Politie en Wetenschap, waarin is geke-
ken hoe het leden van oude jeugdgroepen is vergaan (Ferwerda e.a., 2013). In dit
onderzoek wordt meer inzicht in de ontwikkeling van (jeugd)criminaliteit ver-
taald naar de aanpak door onder andere de politie. In het onderzoek is gekeken
wat er gebeurd is met leden van drie criminele jeugdgroepen die reeds actief
waren aan het einde van de jaren negentig van de vorige eeuw. Straatterreur,
wapengeweld, handel in verdovende middelen, intimidatie, bedreiging, overvallen
en inbraken stonden namelijk op het repertoire van deze groepen. In dit casuson-
derzoek wordt systeeminformatie uit de politieregistraties en dossiers gecombi-
neerd met de straatinformatie van wijkagenten en andere deskundigen binnen
politie, gemeente, jongerenwerk en het Openbaar Ministerie. Wanneer we voor de
leden van de drie groepen de balans opmaken, is de conclusie niet positief. Het
leeuwendeel van de jongens is medio 2012 nog steeds crimineel actief. Een
belangrijke les is om intimiderend en gewelddadig groepsgedrag al in een vroeg
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stadium aan te pakken en niet als ‘simpel kwajongensgedrag’ weg te wuiven. Ver-
der is het belangrijk om bij een aanpak ook de sociale (soms criminele) omgeving
te betrekken en niet alleen te kijken naar individuele jongeren of de jeugdgroep.
Bekeken moeten worden waar de omgeving de criminaliteit van de jongere(n) ver-
sterkt of waar die omgeving juist de criminaliteit afremt.

In een ander actueel onderzoek staat niet een criminaliteitsfenomeen centraal,
maar gaat het om de vraag hoe de politie gestalte geeft aan haar taak. In het vol-
gende voorbeeld gaat het om een onderzoek gericht op politievakmanschap, in
het kader waarvan gesproken is met de recherchebazen zelf over de organisatie
van de opsporing en de dilemma’s waar zij tegenaan lopen (Van der Torre e.a.,
2013). De regionale en lokale opsporing wordt naar hun mening in Nederland te
veel gericht op (ernstige) delicten en te weinig op de achterliggende criminele
structuren. Het blijkt dat dwalingen in de opsporing, zoals de Schiedammer Park-
moord, vooral hebben geresulteerd in een grote aandacht voor de kwaliteit van
een grootschalig opsporingsonderzoek (TGO) naar ernstige delicten, zoals moord.
Dat heeft tot een nieuw dilemma in de opsporing geleid. De grote tijdsinvesterin-
gen van de politie in TGO-onderzoeken en in opsporingsonderzoeken naar delic-
ten die veel prioriteit hebben (bijvoorbeeld woninginbraak of overval) creëren cri-
minele kansen voor georganiseerde criminele structuren die zich toeleggen op
delicten die minder snel resulteren in een melding of aangifte, zoals drugshandel,
drugsproductie, mensenhandel of fraude. De onderzoekers pleiten onder andere
voor meer afstemming tussen projectmatige onderzoeken naar criminele netwer-
ken en de moordonderzoeken, om uiteindelijk de criminele kopstukken achter
een moord te kunnen bestraffen.

Een nieuwe speler: de Politieonderwijsraad
In de afgelopen jaren is zowel bij de politie als bij het ministerie van Veiligheid en
Justitie de behoefte gegroeid om onderzoek van en naar de politie meer centraal
te coördineren en wettelijk te verankeren. In de brief van de minister van Veilig-
heid en Justitie van 5 juni 2013 wordt daarom aangekondigd dat de reeds
bestaande en wettelijk verankerde Politieonderwijsraad (POR)7 zal worden uitge-
breid met een kennis- en onderzoeksfunctie. Alle taken die nu door de Commissie
Politie en Wetenschap worden uitgevoerd, worden met een nog aankomende
wetswijziging onder verantwoordelijkheid van de POR gebracht met de daarbij
passende ondersteuning. De POR zal ook op dit terrein de minister gaan advise-
ren en daarover met de betrokken partijen afstemmen. Er komt dus een nieuwe
speler op het veld van politie en wetenschap. Maar wat is de POR precies?

De POR is een adviesorgaan, waarvan de positie en taken zijn geregeld in de Wet
op het LSOP en het politieonderwijs, die op 1 april 2003 in werking is getreden.8

De Raad adviseert de minister van Veiligheid en Justitie (gevraagd en onge-
vraagd) over het Nederlandse politieonderwijs. Daarnaast fungeert de POR als

7 Zie ook: www.politieonderwijsraad.nl/.
8 Wet van 18 februari 2003 (Wet op het LSOP en het politieonderwijs), Stb. 2003, 52, 1 april 2003

in werking getreden.
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een afstemmingsorgaan tussen direct en indirect betrokkenen bij het Neder-
landse politieonderwijs. De Raad is breed samengesteld met belanghouders uit
het korps Nationale Politie, de Politieacademie, de politievakbonden, het Open-
baar Ministerie, het openbaar bestuur, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs
en de universiteiten.

De Strategische Onderzoeksagenda politie
Een belangrijke extra taak van de POR wordt om de minister te adviseren over
een nieuw op te stellen Strategische Onderzoeksagenda voor de politie – hoewel
de naam hetzelfde is, is dit dus een andere dan de hiervoor genoemde agenda van
de Politieacademie uit 2011 – die op basis van de behoeftestelling van de Natio-
nale Politie door de Politieacademie zal worden geformuleerd (brief minister van
5 juni 2013). Op deze manier kunnen binnen de POR onderzoek en onderwijs elk-
aar ‘voeden’. Hiervoor wordt een nieuwe Commissie Kennis en Onderzoek onder
de POR ingesteld. De Commissie Kennis en Onderzoek heeft als hoofdtaak om de
jaarlijkse advisering aan de minister over de Strategische Onderzoeksagenda poli-
tie gereed te maken en in dat kader de afstemming tussen partijen en de beïnvloe-
ding door diverse belanghebbenden mogelijk te maken. De Strategische Onder-
zoeksagenda wordt op basis van de behoefte van de Nationale Politie opgesteld
door de Politieacademie en zal voor de duur van vier jaar richtinggevend zijn voor
de thema’s voor onderzoek bij de politie. Wel zal er de mogelijkheid zijn om de
thema’s jaarlijks te herijken.

De agenda zal bestaan uit een deel dat zich richt op onderzoek dat de politie – dat
wil zeggen de Politieacademie – zelf gaat uitvoeren en een deel dat extern zal wor-
den uitbesteed, zoals ook altijd is gedaan door Politie en Wetenschap. De aanbe-
steding en begeleiding van onderzoek door derden behoren vanaf 1 januari 2014
tot de taak van de Commissie Kennis en Onderzoek. De Commissie staat onder
voorzitterschap van de voorzitter van de inmiddels opgeheven Commissie Politie
en Wetenschap. Vertaling van onderzoek ten behoeve van het onderwijs en
andere vormen van kennisborging zijn belangrijke aandachtspunten voor de
Commissie Kennis en Onderzoek.

Na de brief van de minister van 5 juni 2013 is er veel gebeurd. De Politieacademie
is samen met de Nationale Politie druk bezig om de inbreng van zowel de politie
als de wetenschap bij het benoemen van relevante onderzoeksthema’s te organi-
seren. Het bevorderen van betrokkenheid binnen de politietop is een belangrijk
onderdeel in het proces van het opstellen van de Onderzoeksagenda, waarbij ook
het politieonderwijs moet worden betrokken. De Strategische Onderzoeksagenda
zal op 27 mei 2014 worden voorgelegd aan de Commissie Kennis en Onderzoek,
die advies uitbrengt aan de POR, waarna de Onderzoeksagenda met een advies
van de POR wordt aangeboden aan de minister van Veiligheid en Justitie. De ver-
wachting is dat de Strategische Onderzoeksagenda vanaf 2015 leidend zal zijn
voor het onderzoek bij de politie.

Het komend jaar zal ongetwijfeld duidelijker worden hoe sturend de nieuwe
Onderzoeksagenda zal worden bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek
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en dus ook wat onderzoekers hier zelf van gaan merken, zoals de mate waarin de
onderzoeksthema’s concreet worden uitgewerkt tot onderzoeksvragen en de
ruimte die daarbinnen blijft bestaan voor eigen invulling door onderzoekers. De
Nationale Politie heeft er grote behoefte aan om meer grip te krijgen op weten-
schappelijk onderzoek, hoewel men het belang van onafhankelijk onderzoek
erkent. Zo wil de politie het grote aantal aanvragen voor wetenschappelijk onder-
zoek dat bij de verschillende eenheden binnenkomt, meer gaan coördineren door
aan een toestemmingsprocedure te werken. Onderzoek bij de politie mag daar-
mee pas plaatsvinden als opdrachtgevers voor het onderzoek een aanvraag voor
medewerking hebben ingediend bij de korpsleiding. De Nationale Politie bepaalt
dan vervolgens of er aan het onderzoek wordt meegewerkt en welke eenheden dit
zullen zijn. Deze behoefte aan meer coördinatie van de aanvragen is op zich heel
begrijpelijk. Het is wel zaak om een onderzoeksproces te ontwikkelen dat zowel
werkbaar is voor de politie als voor wetenschappelijk onderzoekers, waarbij aan
de belangen van de politie tegemoet wordt gekomen, maar ook de randvoorwaar-
den om tot kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek te komen, in het oog
worden gehouden.

Bij het schrijven van de Call 2013 is al nauw samengewerkt met de politie en erva-
ring opgedaan met een inventarisatie bij de politie van onderzoeksthema’s. In het
onderzoeksprogramma dat recent gestart is met nieuwe onderzoeken op basis
van deze Call (Politie en Wetenschap, 2014) komen veel thema’s terug. We geven
hier tot slot een aantal voorbeelden: door de Radboud Universiteit wordt onder-
zoek gedaan in samenwerking met het bureau Administratieve Lastenverlichting
naar achtergronden van ‘onnodige bureaucratisering’ bij de Nederlandse politie .
Dit onderwerp werd veel genoemd in de inventarisatie bij de politie van gewenste
onderzoeksthema’s. Uitgangspunt hierbij is dat aan ‘onnodige bureaucratisering’
moeilijk te doorgronden complexe en dynamische processen ten grondslag liggen.
Inzichten in de factoren en processen die hieraan bijdragen, is van belang voor de
onderbouwing van de thans lopende programma’s om bij de Nederlandse politie
de ‘onnodige bureaucratie’ terug te dringen en zo meer ruimte te creëren voor het
‘echte politiewerk’ en voor het noodzakelijke vakmanschap bij de politie. Verder
gaat de Universiteit Leiden onderzoek doen naar aard, omvang en modus opera-
ndi van identiteitsfraude. Ook deze onderzoeksvraag kwam specifiek voort uit de
inventarisatie bij de politie. In westerse samenlevingen is identiteitsfraude een
snel groeiend maatschappelijk probleem. De kennis omtrent de aard, omvang en
modus operandi bij identiteitsfraude is tot op heden zeer beperkt. Het doel van
het voorgestelde onderzoek is aan de hand van grootschalige, representatieve
gegevens de aard en omvang in kaart te brengen. Tot slot gaat Bureau Bruinsma
in samenwerking met het lectoraat Intelligence van de Politieacademie onderzoe-
ken op welke wijze de resultaten uit politiële strategische analyseproducten wor-
den overgedragen en benut bij met name de aanpak van georganiseerde misdaad
en op welke manier deze overdracht en toepassing kunnen worden verbeterd. Het
doel is om bij te dragen aan het beter benutten van informatie uit – en onderlig-
gend aan – politiële strategische analyses bij in het bijzonder de aanpak van crimi-
nele samenwerkingsverbanden (CSV’s) in Nederland. De resultaten geven de
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Nederlandse politie een hulpmiddel bij het sturen op een goede overdracht en
benutting van haar eigen strategische analyses.

Slot

Aan de hand van de metafoor van het huwelijk is in de vorige kroniek (Janssen,
2011) aangegeven dat een goede relatie tussen politie en wetenschap niet vanzelf
tot stand komt. Volgens een bekend gezegde is liefde immers een werkwoord. Het
is echter goed als beide partners elkaar nodig hebben, dan groeien ze naar elkaar
toe: zonder medewerking van de politie krijgen onderzoekers geen entree in de
politiepraktijk. Een goede entree tot die praktijk maakt verder dat onderzoekers
ook projecten uit kunnen voeren waarvan de resultaten ingezet kunnen worden
in diezelfde praktijk. Omgekeerd heeft een professioneel politieapparaat kritisch
onderzoek nodig dat niet alleen inzicht biedt in de (uitvoering van) haar taken,
maar ook voorspiegelt wat in de samenleving speelt en leeft. Wie jong en verliefd
is, maakt het vaak niet zoveel uit dat hij of zij weinig weet van de achtergrond van
zijn of haar oogappel. Oudere geliefden – zoals politie en wetenschap – zijn echter
minder roekeloos: de karakters en de eigen identiteit hebben zich al uitgekristalli-
seerd en laten zich niet zomaar samensmelten. Om de relatie tussen politie en
wetenschap te laten floreren is het dan ook te hopen dat de concrete invulling van
de in deze kroniek beschreven ontwikkelingen binnen de Nationale Politie snel
duidelijk worden.
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