
Samenvatting

Aanleiding en centrale onderzoeksvraag

In 2005 verscheen het Evaluatierapport van de Commissie-Posthumus naar
aanleiding van de Schiedammer Parkmoord. Dit rapport maakte vele kwets-
baarheden zichtbaar in het proces van de opsporing en vervolging. Op basis
van de aanbevelingen van de Commissie-Posthumus is al kort na het ver-
schijnen van het Evaluatieonderzoek (september 2005) het Programma
Versterking Opsporing en Vervolging (PVOV) tot stand gekomen (novem-
ber 2005). Dit verbeterprogramma omvat vele maatregelen die in brede zin
moeten bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit en professionaliteit bin-
nen de opsporing en vervolging. Een beperkter aantal maatregelen kan ook
meer direct in verband worden gebracht met het tegengaan van tunnelvisie
in het opsporingsonderzoek. Hiertoe behoren bijvoorbeeld maatregelen op
het terrein van het in kaart brengen van alternatieve opsporingsscenario’s,
het monitoren van beslissingen tijdens het opsporingsproces en het organi-
seren van tegenspraak en reflectie. Deze maatregelen richten zich voorname-
lijk op zaken waarin zogenoemde Teams Grootschalige Opsporing (TGO’s)
rechercheonderzoek verrichten. Bij TGO’s gaat het om zaken waarbij onder
meer sprake is van voltooide opzettelijke levensdelicten en zeer ernstige
zedendelicten die veel maatschappelijke beroering wekken. Na de invoering
van de PVOV-maatregelen zijn met de komst van het Programma Permanent
Professioneel (PP) in november 2010 verdere investeringen gedaan in de
kwaliteitsverbetering en professionalisering bij het OM. De maatregelen uit
PP kunnen als een aanvulling en verdieping worden gezien op de maatrege-
len die voor het OM in het Programma Versterking Opsporing en Vervolging
zijn getroffen. Zij richten zich onder meer op het monitoren van lopende
onderzoeken door actief te kijken naar kwetsbaarheden en afbreukrisico’s.
Daarnaast wordt in PP aandacht besteed aan de evaluatie en reflectie van
zaken.

Met de maatregelen uit PP en PVOV is er in de afgelopen tien jaar veel gedaan
om niet alleen de kwaliteit en de professionaliteit binnen de opsporing te ver-
beteren, maar ook om risico’s op een eventuele tunnelvisie van de zijde van
het rechercheteam of van de officier van justitie te voorkomen. Tien jaar na
de invoering van PVOV en vijf jaar na de invoering van PP dient zich in het
bijzonder de vraag aan wat de maatregelen concreet hebben opgeleverd als
het gaat om het scheppen van voorwaarden om tunnelvisie in de opsporing
te voorkomen.

Centrale vraagstelling van het onderzoek is:

Welke gevolgen hebben de maatregelen uit het Programma Versterking Opspo-
ring en Vervolging (PVOV) en uit Permanent Professioneel (PP) die gericht zijn



op het voorkomen van tunnelvisie voor de praktijk van de opsporing en in
welke mate scheppen zij voorwaarden om tunnelvisie te voorkomen?

In dit rapport is niet gekeken of en hoe vaak tunnelvisie zich binnen de TGO-
praktijk voordoet en of de maatregelen een daadwerkelijke bijdrage hebben
geleverd aan het verminderen ervan. Dit enerzijds omdat er geen voormetin-
gen zijn (en er ook geen controlesituatie kan worden gecreëerd) waartegen
eventuele bevindingen zouden kunnen worden afgezet. Anderzijds omdat
pas met zekerheid kan worden vastgesteld of sprake is van dwalingen als
gevolg van tunnelvisie als ook echt vaststaat – bij voorkeur door onherroepe-
lijke veroordeling van iemand anders voor hetzelfde strafbare feit – dat een
onschuldige verdachte heeft vastgezeten. In dit rapport is dan ook bovenal
aandacht uitgegaan naar de implementatie en uitvoering van de maatregelen
uit PVOV en PP die gericht zijn op het voorkomen van tunnelvisie en de mate
waarin zij voorwaarden scheppen om tunnelvisie te voorkomen.

Methode van onderzoek

In de eerste fase van het onderzoek is in kaart gebracht wat in de wetenschap-
pelijke literatuur onder het begrip tunnelvisie wordt verstaan. Verder is aan
de hand van een uitgebreide literatuurstudie bekeken welke factoren een
belangrijke rol spelen bij het ontstaan van tunnelvisie en welke barrières kun-
nen worden opgeworpen tegen het ontstaan van tunnelvisie binnen een
opsporingsonderzoek. In de tweede fase hebben de maatregelen uit het Pro-
gramma Versterking Opsporing en Vervolging en het Programma Permanent
Professioneel centraal gestaan. Op basis van een analyse van de beide
beleidsprogramma’s is in kaart gebracht hoe de maatregelen zich verhouden
tot de bestaande theorie over tunnelvisie. Daarna is in kaart gebracht hoe de
implementatie van de maatregelen in de praktijk is verlopen. Hiervoor wer-
den bij drie politie-eenheden en drie arrondissementsparketten interviews
gehouden. Deze interviews over de implementatie van de maatregelen zijn
onderdeel geweest van een veel uitgebreider onderzoek naar de uitvoering
van de maatregelen, dat centraal stond in de derde fase van het onderzoek.
In de derde fase van het onderzoek heeft veldonderzoek naar de uitvoering
van de maatregelen plaatsgevonden bij drie politie-eenheden en drie arron-
dissementsparketten. Daarbij is in elk van de eenheden gestart met een dos-
sieronderzoek naar een afgesloten TGO. Daarnaast zijn interviews gehouden
met teamleden en de officier van justitie die betrokken waren bij het afgeslo-
ten TGO. Tijdens het onderzoek naar het afgesloten TGO is in elk van de een-
heden ook begonnen met observatieonderzoek binnen een net gestart TGO.
Hier werden onder meer briefings, brainstormsessies en overleggen bijge-
woond. Daarnaast konden tijdens het veldonderzoek allerlei documenten
worden ingezien en werden aanvullende gesprekken en interviews gehouden
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met teamleden en officieren van justitie. In totaal vonden in het onderzoek
64 interviews en gesprekken plaats.

Het ontstaan van tunnelvisie

Elk opsporingsproces begint met het zoeken naar een bepaalde focus aan de
hand van slimme en snelle heuristieken die rechercheurs helpen bij het
nemen van beslissingen in een complexe zaak. De scheidslijn tussen het
zoeken van een bepaalde focus en het ontwikkelen van tunnelvisie is zeer
diffuus. Onder bepaalde omstandigheden kan in het opsporingsonderzoek
de focus vertroebeld raken en kan een te eenzijdige focus leiden tot tunnel-
visie. Tegelijkertijd hoeft een verkeerde focus niet te leiden tot tunnelvisie,
omdat een rechercheteam tijdens het opsporingsproces de mogelijkheid
heeft om terug te komen op eerdere besluiten. Omdat het opsporingsproces
en het zoeken naar een bepaalde focus zeer dynamisch verlopen en de over-
gang tussen het zoeken naar focus en het ontwikkelen van tunnelvisie zich op
een glijdende schaal bevindt, is het in de praktijk moeilijk waarneembaar
wanneer er sprake is van tunnelvisie.

Op basis van wetenschappelijke literatuur is in dit rapport vastgesteld dat
tunnelvisie kan ontstaan als gevolg van denkfouten in het opsporingsonder-
zoek of als gevolg van groepsdenken. Denkfouten kunnen in de eerste plaats
het gevolg zijn van het gebruik van ongefundeerde ijkpunten (meestal aan de
start van een opsporingsonderzoek) op basis waarvan het onderzoek in een
bepaalde richting wordt geduwd. Daarnaast kunnen denkfouten zich voor-
doen als tijdens het opsporingsonderzoek informatie te eenzijdig binnen één
bepaalde context wordt geplaatst als gevolg waarvan ook het zoekgedrag van
rechercheurs een te eenzijdige invulling krijgt. Bovendien kunnen denk-
fouten het gevolg zijn van een neiging om gedurende het opsporingsonder-
zoek vooral op zoek te gaan naar bewijs dat de bestaande overtuiging beves-
tigt. Ook kan de neiging ontstaan om tijdens het opsporingsonderzoek vast te
houden aan een bestaande overtuiging ook al is er bewijs beschikbaar dat
deze overtuiging ondermijnt. Verder kunnen denkfouten ontstaan als op
basis van een bepaalde overtuiging ook een beeld over de gewenste uitkomst
wordt gevormd. Het gevaar bestaat dan dat achteraf het eindverhaal in het
onderzoeksdossier wordt bijgesteld om dit in overeenstemming te brengen
met de gewenste uitkomst.

Groepsdenken kan zich voordoen bij een hoge mate van cohesie in een
rechercheteam, als gevolg waarvan het risico kan ontstaan dat teamleden
hun onafhankelijk kritisch denken aanpassen aan de mening van de groep.
Teamleden kunnen daarbij te maken krijgen met zelfoverschatting (een
gevoel dat weinig mis kan gaan), collectieve blikvernauwing (het collectief
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construeren van argumenten om negatieve feedback op besluiten te pareren)
en conformeringsdruk (twijfels worden niet geuit vanwege de harmonie in de
groep). Doordat het belang van de eenheid in het team voorop staat, kan bij
teamleden de neiging ontstaan om mogelijke tegenstrijdigheden in een
rechercheonderzoek uit de weg te gaan. Dit kunnen zij doen door na te laten
alternatieve onderzoeksrichtingen te verkennen. Als men eenmaal overtuigd
is geraakt van een bepaald alternatief, kan een situatie ontstaan waarin oor-
spronkelijk verworpen alternatieven niet meer in heroverweging worden
genomen en teamleden terughoudend worden in het verzamelen van aanvul-
lende informatie. Ook kan het voorkomen dat teamleden informatie verte-
kend weergeven om tegenstrijdigheden ten aanzien van het eigen voorkeurs-
alternatief uit de weg te gaan.

Maatregelen tegen tunnelvisie

Om te zien of PVOV en PP voorwaarden kunnen scheppen om tunnelvisie
tegen te gaan, is in kaart gebracht of de maatregelen uit beide programma’s
aansluiten op de in de wetenschappelijke literatuur gevonden barrières voor
het ontstaan van denkfouten en groepsdenken. Na analyse van de beleids-
programma’s van PVOV en PP bleken de volgende maatregelen aan te sluiten
op de in de wetenschappelijke literatuur aangewezen barrières tegen denk-
fouten:
1 Beslissingen en gedachtevorming in een onderzoek dienen volgens PVOV

te worden vastgelegd in een afsprakenjournaal en een OM-journaal.
2 De consistentie van de gemaakte afspraken en beslissingen in een

rechercheonderzoek dient volgens PVOV door de ambtelijk secretaris te
worden getoetst.

3 Tijdens een TGO moet volgens PVOV met hypothesen en scenario’s wor-
den gewerkt. Deze hypothesen en scenario’s worden door de tactisch
analist opgesteld.

4 De kern van de rol van de tactisch analist bestaat uit het toetsen van de
gekozen onderzoeksrichtingen en het weerleggen van bewijs ten aanzien
van scenario’s.

5 Volgens PVOV dient tijdens een opsporingsonderzoek op en tussen elk
niveau (strategisch, tactisch en operationeel) binnen de recherche
reflectie plaats te vinden. Volgens PP kan de officier van justitie bepaalde
dilemma’s en problemen in een opsporingsonderzoek voorleggen aan de
reflectiekamer.

6 Bij de dossiervorming dient volgens PVOV naast belastend bewijs ook
aandacht te zijn voor ontlastend bewijs. Bovendien stelt PVOV als eis dat
bij de dossiervorming wordt teruggegrepen op de oorspronkelijke infor-
matiebron.
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Naast dat maatregelen uit PVOV en PP aansluiten op de in de wetenschap-
pelijke literatuur aangedragen barrières tegen denkfouten, zijn er ook paral-
lellen te vinden tussen de maatregelen en de barrières tegen groepsdenken.
Na analyse van PVOV en PP bleken de volgende maatregelen aan te sluiten
op de in de wetenschappelijke literatuur aangedragen barrières tegen groeps-
denken:
1 De teamleider van een TGO dient volgens PVOV een continue vorm van

reflectie te bevorderen door middel van werkoverleggen, briefings, brain-
stormsessies en evaluaties.

2 De teamleider richt zich volgens PVOV tevens vanuit een kritische en
objectieve positie op de strategie en tactiek van een rechercheonderzoek.
De officier van justitie richt zich volgens PVOV vanuit ‘betrokken distan-
tie’ op het rechercheonderzoek.

3 Officieren van justitie kunnen de eigen bevindingen uit het opsporings-
onderzoek terugkoppelen en bespreekbaar maken bij het Bureau
Recherche. Onderdeel van het Bureau Recherche zijn de recherche-
officier, CIE-officier, informatieofficier, forensisch officier en de kwali-
teitsofficier. Zij houden zicht op de lopende zaken en op de officieren die
de zaken doen.

4 Officieren van justitie hebben op basis van PP de mogelijkheid om
dilemma’s voor te leggen aan de reflectiekamer. Mensen die niet recht-
streeks betrokken zijn bij de zaak worden uitgenodigd om in de reflectie-
kamer te reflecteren op belangrijke beslispunten in de zaak.

5 Op basis van bepaalde criteria dient volgens PVOV bij TGO’s tegenspraak
te worden georganiseerd, waarbij de teamleider en de officier van justitie
door tegensprekers van tegenspraak worden voorzien.

6 Bij het OM wordt op grond van PP gewerkt met een zicht-op-zaken-
systeem. Gevoelige zaken met een afbreukrisico dienen door de officier
van justitie in dit systeem te worden gemeld. In het regionale zaaks-
overleg kunnen vervolgens de gevoeligheden worden besproken.

Implementatie in de praktijk

Voor het scheppen van voorwaarden ter voorkoming van tunnelvisie is het
allereerst van belang om vast te stellen of de organisatorische kaders uit
PVOV en PP zijn geïmplementeerd zoals de plannen dat voorzagen. Het TGO-
raamwerk en het Bureau Recherche zijn de kaders waarbinnen invulling
wordt gegeven aan de maatregelen uit PVOV en PP. Daarbij is het Bureau
Recherche vooral gericht op het zicht houden op ‘zaken’ en op ‘mensen’
binnen het arrondissementsparket. Het TGO-raamwerk geeft invulling aan
functies en rollen die essentieel zijn voor het verloop van het opsporings-
onderzoek.
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Implementatie bij de politie

De politie heeft grote inspanningen moeten leveren om het TGO-raamwerk
te implementeren. Uit dit rapport is gebleken dat vijf van de zeven onder-
zochte regio’s na 2006 dit relatief voortvarend hebben opgepakt. Bij twee
onderzochte regio’s waar dit minder goed van de grond kwam, bleek men
vast te houden aan de oude werkwijze of accepteerde men dat er op punten
werd afgeweken van het TGO-raamwerk. Mede onder invloed van de recente
reorganisatie bij de politie is de invulling van het TGO-raamwerk zich verder
aan het vormen. Bepaalde functies en rollen worden sindsdien meer conform
PVOV ingevuld, zoals de rol van de ambtelijk secretaris en de tactisch analist.
Daarnaast hebben er verschuivingen plaatsgevonden bij de aanlevering van
TGO-personeel in de opstartfase van een TGO. Sinds de samenvoeging van
de politieregio’s komt het uitvoerende recherchepersoneel uit de districten.
De aanlevering van het uitvoerend personeel voor TGO’s wordt in de
nieuwe situatie als kwetsbaar ervaren. Er bestaat onzekerheid bij de TGO-
teamleiders over de kwaliteit van het uitvoerend personeel dat uit de distric-
ten wordt geleverd, evenals over de aanlevering van verhoorders en dossier-
makers. Dit speelt zich af in een situatie waarbij de voormalige politieregio’s
in een relatief kort tijdsbestek moesten gaan samenwerken. De veranderin-
gen die dat heeft opgeleverd moeten zich nog verder gaan vormen.

Implementatie bij het OM

In vergelijking met de ontwikkelingen op TGO-gebied de afgelopen tien jaar,
kent het Bureau Recherche een veel kortere geschiedenis. Sinds 2010 hebben
zich alleen verschuivingen voorgedaan ten aanzien van een meer ‘virtuele’ of
meer ‘fysieke’ invulling van het Bureau Recherche. Daarbij lijkt bovenal het
fysieke Bureau Recherche het meest zichtbaar voor officieren van justitie,
aangezien de rechercheofficier, kwaliteitsofficier, CIE-officier, forensisch
officier en informatieofficier als onderdeel van dit bureau beter benaderbaar
zijn op één fysieke plek binnen het parket voor officieren van justitie. Verder
heeft Permanent Professioneel in de parketten geleid tot een duidelijkere
invulling van onder meer de rollen van de rechercheofficier, kwaliteitsofficier
en maatwerkteamleider. De rechercheofficier is nadrukkelijker betrokken bij
de strategische keuzes in grotere en/of gevoelige opsporingsonderzoeken.
De kwaliteitsofficier heeft een belangrijke rol gekregen in de coaching van offi-
cieren van justitie en de monitoring van kwaliteit van de werkzaamheden. De
maatwerkteamleider moet tegenwoordig inhoudelijk beter op de hoogte zijn
van de zaken die binnen zijn team door de officieren worden afgehandeld.
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Voorwaarden om het ontstaan van tunnelvisie te voorkomen

Hoe vanuit het TGO-raamwerk en het Bureau Recherche invulling wordt
gegeven aan de uitvoering van de maatregelen is bepalend voor de mate
waarin voorwaarden aanwezig zijn om tunnelvisie te voorkomen. Op organi-
satorisch niveau is de mate waarin deze voorwaarden aanwezig zijn afhanke-
lijk van de positionering van onder meer de teamleider, officier van justitie,
ambtelijk secretaris, tactisch analist en dossiervormer binnen een TGO. Op
inhoudelijk niveau is de mate waarin deze voorwaarden aanwezig zijn afhan-
kelijk van onder meer de zorgvuldige omgang met informatie, een gedegen
scenarioanalyse, een goede verslaglegging van de besluitvorming en het mel-
den van ‘gevoelige’ zaken met een afbreukrisico door officieren van justitie.

Voorwaarden op organisatorisch niveau

Om tunnelvisie te voorkomen is het van belang dat de TGO-teamleider zich
als procesbewaker opstelt en op afstand het overzicht houdt op de operatio-
nele uitvoering. Daarnaast is het van belang dat de teamleider de ambtelijk
secretaris dusdanig in een TGO positioneert dat hij of zij kritisch kan reflec-
teren op de consistentie van de besluitvorming binnen het rechercheonder-
zoek. Bovendien dient de teamleider de tactisch analist de ruimte te geven
om als kritische sparringpartner op te treden als het gaat om de reflectie op
de gedachtevorming en beslissingen van de teamleiding ten aanzien van de
onderzoeksscenario’s in een TGO. Tevens kan de dossiermaker vanuit zijn
kennis over de brondocumenten van het opsporingsonderzoek een rol spelen
bij het reflecteren op beslissingen die worden genomen. Verder is het van
belang dat de officier vanuit een ‘betrokken distantie’ het rechercheonder-
zoek overziet. In dit rapport zijn er tussen de onderzochte TGO’s verschillen
geconstateerd in hoe in de praktijk invulling wordt gegeven aan de rol van de
teamleider, ambtelijk secretaris, tactisch analist, dossiermaker en officier van
justitie. Daarmee zal het ook per TGO verschillen of er al dan niet voldoende
voorwaarden aanwezig zijn om op organisatorisch niveau barrières in te bou-
wen tegen het ontstaan van tunnelvisie. Voor het scheppen van voorwaarden
op organisatorisch niveau is de positionering van de bovengenoemde rollen
binnen een TGO-team een belangrijk aandachtspunt.

Voorwaarden op inhoudelijk niveau

Ter voorkoming van tunnelvisie is het van belang dat er continu zorgvuldig
wordt omgegaan met een grote hoeveelheid aan informatie. Uit dit onder-
zoek bleek dat de registratie van bewijsmateriaal in de praktijk niet altijd
eenduidig is waardoor verwarring kan ontstaan over het bewijsmateriaal.
Daarnaast bleken er verschillen te zijn tussen de TGO’s in hoe diepgaand
alternatieve scenario’s worden opgesteld en of daarmee mogelijkheden wor-
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den gegenereerd om kritisch te zijn op de door de teamleiding gekozen
onderzoeksrichting. Bovendien laat dit rapport zien dat verslaglegging van de
besluitvorming in een opsporingsonderzoek door officieren van justitie nog
niet altijd zorgvuldig plaatsvindt doordat het systeem waarmee officieren
werken als onwerkbaar wordt gezien. Als gevolg hiervan maken officieren
gebruik van het afsprakenjournaal van de politie, waarin de ambtelijk secre-
taris de besluitvorming vastlegt. Ook het melden van ‘gevoelige’ zaken in het
zicht-op-zaken-systeem wordt door officieren als lastig ervaren. Alleen als dit
systeem afdoende wordt gevoed, kan zicht worden gehouden op de ‘gevoe-
lige’ zaken die binnen het arrondissementsparket spelen. Verder blijkt dat bij
het opstellen van het dossier meer rekening wordt gehouden met alternatieve
scenario’s die een verdachte mogelijk kunnen vrijpleiten en dat officieren
van justitie zo transparant mogelijk willen zijn over zowel het belastende als
het ontlastende bewijsmateriaal in een opsporingsonderzoek. Uiteindelijk zal
het afhankelijk zijn van de zorgvuldige registratie van bewijsmateriaal, de
wijze waarop de scenarioanalyse plaatsvindt, de zorgvuldigheid waarmee
de besluitvorming wordt vastgelegd, de mate waarin het zicht-op-zaken-
systeem door de officieren wordt gevoed en de transparantie in het dossier
ten aanzien van belastend en ontlastend bewijsmateriaal of er voldoende
voorwaarden aanwezig zijn voor het voorkomen van tunnelvisie.

Reflectie en tegenspraak

Op het moment dat op inhoudelijk of organisatorisch niveau bepaalde voor-
waarden om tunnelvisie te voorkomen ontbreken, kunnen reflectie en tegen-
spraak hieraan tegenwicht bieden. Zowel bij de politie-eenheden als ook de
arrondissementsparketten kan op basis van PVOV en PP reflectie en tegen-
spraak worden georganiseerd.

Bij de politie dient interne reflectie plaats te vinden tijdens briefings, brain-
stormsessies en evaluaties binnen TGO’s. De ruimte die de teamleiding hier-
toe geeft, is bepalend voor de mate waarin deze reflectie plaatsvindt. In de
praktijk zijn er teamleiders die openstaan voor reflectie en dit ook als zodanig
uitdragen. Toch worden door sommigen ook twijfels geuit of de cultuur op de
werkvloer inmiddels zodanig is ontwikkeld dat reflectie binnen het team
altijd geborgd is en of daarmee voldoende voorwaarden aanwezig zijn om
tunnelvisie te voorkomen. Deze borging van de cultuur van interne reflectie
op de werkvloer wordt des te belangrijker tegen de achtergrond van de inzet
van het instrument tegenspraak. In twee van de drie onderzochte politie-
eenheden wordt op dit moment alleen in uitzonderlijke gevallen van dit
instrument gebruikgemaakt. Verder duiden huidige ontwikkelingen erop dat
tegenspraak steeds vrijblijvender wordt ingezet. Gezien de in dit onderzoek
geuite twijfels over de borging van de interne reflectie, is het de vraag of het
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vrijblijvend invullen van tegenspraak wel voldoende voorwaarden biedt om
tunnelvisie te voorkomen. Tegenspraak kan, mits het goed wordt ingevuld,
een ultimum remedium zijn om tunnelvisie te voorkomen. Het is daarom van
belang het instrument tegenspraak opnieuw tegen het licht te houden.

Bij de arrondissementsparketten heeft reflectie met de komst van de reflectie-
kamer een formeel karakter gekregen. De reflectiekamer wordt binnen de
parketten als een geschikt instrument gezien voor officieren van justitie om
bij moeilijke beslissingen in een opsporingsonderzoek de zaak nog eens voor
te leggen aan anderen die geen directe betrokkenheid hebben bij de zaak.
Ook blijkt onder invloed van zowel PVOV als PP de interne cultuur op de
werkvloer te zijn veranderd. Er wordt nu meer dan in het verleden van een
officier van justitie verwacht dat hij of zij open is over zijn of haar eigen twij-
fels en dilemma’s. Hoewel er een meer open cultuur blijkt te zijn ontstaan, is
de cultuur waarin alles wordt gedeeld nog niet bij iedere officier van justitie
aanwezig. Niet iedere officier weet de weg te vinden naar de reflectiekamer.
Het blijvend bevorderen van een cultuur van reflectie is noodzakelijk tegen
de achtergrond van de inzet van tegenspraak in de arrondissements-
parketten. In dit onderzoek is gebleken dat in de drie onderzochte arrondis-
sementsparketten het instrument tegenspraak niet of nauwelijks wordt inge-
zet. Omdat in de praktijk niet door iedere officier van justitie gebruik wordt
gemaakt van de reflectiekamer, is het de vraag of ‘een vorm van tegenspraak’
toch niet wenselijk zou zijn. Een centrale rol hierbij kan de kwaliteitsofficier
spelen, die vanuit zijn of haar coachende rol kan bevorderen dat de officier
gebruikmaakt van de reflectiekamer en ook waar nodig de officier inhoudelijk
kan tegenspreken. Het zou wenselijk zijn om in dit kader de rol van kwali-
teitsofficieren te behouden en te versterken.

Meerwaarde, neveneffecten en uitdagingen

Of voorwaarden aanwezig zijn om tunnelvisie tegen te gaan, blijft afhankelijk
van de wijze waarop in de TGO-praktijk invulling wordt gegeven aan de
maatregelen en instrumenten uit PVOV en PP. Uit interviews met politie-
mensen en officieren van justitie is gebleken dat de maatregelen uit PVOV en
PP meer in het algemeen een bijdrage hebben geleverd aan een kwaliteits-
verbetering en verdere professionalisering van het werken binnen TGO’s.
Ook heeft PVOV een belangrijke meerwaarde gehad bij het creëren van
bewustwording over tunnelvisie. Bovendien hebben PVOV en PP een bij-
drage geleverd aan een meer open cultuur binnen de arrondissements-
parketten waarin dilemma’s kunnen worden besproken. Tegelijkertijd geven
de respondenten in dit onderzoek aan dat PVOV en PP ook bepaalde neven-
effecten hebben gehad. Rechercheurs en officieren ervaren deze neven-
effecten onder meer als het gaat om de krampachtige wijze waarmee aan de
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TGO-structuur wordt vastgehouden, de stroperige wijze waarop de besluit-
vorming binnen een TGO plaatsvindt en de neiging als gevolg van PVOV om
een onderzoek te lang te breed te houden om maar niet ‘de verkeerde tunnel’
in te duiken.

Meer in het bijzonder zijn in dit rapport ook uitdagingen voor de politie en
het OM uiteengezet. Op basis van interviews is duidelijk geworden dat het
gedachtegoed van PVOV aan een kentering onderhevig is en dat de focus op
TGO’s dreigt te verslappen. Dit zou te maken hebben met de gedachte dat
TGO’s te veel capaciteit kosten en dat het TGO-raamwerk overgeorganiseerd
is. Ook zijn er aanwijzingen dat TGO’s in de toekomst meer moeten gaan
concurreren met andere rechercheonderzoeken. Met de toenemende con-
currentie van andere rechercheonderzoeken kan er een situatie ontstaan
waarin de verworvenheden van PVOV binnen TGO’s onder druk komen te
staan. Hoewel niet duidelijk is hoe de ontwikkelingen rond het TGO-raam-
werk zich gaan vormgeven, kan op basis van dit rapport worden vastgesteld
dat er een aantal uitdagingen voor de politie zijn ten aanzien van TGO’s die te
maken hebben met de interne bedrijfsvoering. Een eerste uitdaging is om de
aanlevering van personeel voor TGO’s zodanig te organiseren, dat daarbij de
bedrijfsvoering van de staande rechercheorganisatie niet te veel wordt ver-
stoord. Een tweede uitdaging is het vinden van een middenweg tussen ener-
zijds de vaste TGO-structuur en anderzijds het inbouwen van een bepaalde
flexibiliteit in het rechercheonderzoek. Een derde uitdaging is het behoud
van PVOV-waarborgen binnen TGO’s en het doorsijpelen van deze waar-
borgen naar andere niveaus binnen de opsporing. Naast uitdagingen voor de
politie, kunnen ook een aantal uitdagingen voor het OM worden onderschei-
den. Centraal hierbij staat de (invulling van de) rol van de officier van justitie.
De eerste uitdaging is om de magistratelijke rol en de ‘betrokken distantie’
van de officier een duidelijker gezicht te geven. Officieren van justitie vinden
het soms moeilijk om hieraan invulling te geven. Een tweede uitdaging is
gelegen in het feit dat het OM in de huidige situatie afhankelijk blijft van de
officier van justitie voor het aandragen van dilemma’s binnen de reflectie-
kamer en het voeden van het zicht-op-zaken-systeem. Een derde uitdaging is
hoe in een ingewikkeld werkveld blijvend ondersteuning kan worden gege-
ven aan het werk van de officier van justitie. Met name de coachende rol van
de kwaliteitsofficier is in dit kader van belang.
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