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'Hoe meer onze geest heen en weer slingert tussen gister en morgen,  

hoe meer spanning zich ophoopt in ons zenuwstelsel.  

Het is niet de gebeurtenis zelf die de spanning veroorzaakt.  

Het is hoe wij het waarnemen en ermee omgaan.' 

 

~ Sri Sri Ravi Shankar ~ 
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Voorwoord 

Voordat deze scriptie echt begint is het voor mij van belang om een aantal mensen te 

bedanken.  

Allereerst wil ik Auke van der Leij bedanken. Voor het begeleiden van mijn stage traject als 

geestelijk verzorger bij de politie van Amsterdam-Amstelland waar hij mij heeft gestimuleerd 

om zoveel mogelijk uit de stage te halen. Hierdoor heb ik me zodanig kunnen verbinden aan 

de politie dat een mogelijkheid tot scriptieonderzoek ontstond. En daarnaast de verdiepende 

gesprekken die we hebben gehad over mijn scriptie en zijn enthousiasme voor dit 

onderzoeksterrein. 

Ook wil ik hier het hele korps van Amsterdam-Amstelland bedanken en in het speciaal het 

Preventie & Zorg team voor hun inspirerende gesprekken in de wandelgangen. Hierdoor heb 

ik mij elke keer welkom gevoeld.  

Helaas kan ik niet iedereen bedanken die mij in dit proces heeft bijgestaan. Twee mensen wil 

ik echter nog bij naam noemen.  

Carmen Schuhmann heeft mij begeleid vanuit de Universiteit voor Humanistiek. Dankzij haar 

vertrouwen, bemoedigende woorden, begrip en ruimte kon ik mijn eigen traject volgen.  

En dankzij mijn partner kon ik elke keer de motivatie vinden door te gaan en dit proces tot 

een goed einde brengen.   
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Inleiding 

Tijdens mijn stageperiode als geestelijk verzorger in opleiding bij de politie Amsterdam-

Amstelland leerde ik de verschillende zorgvragen van politiemensen kennen. Om dit 

onderzoek in de juiste context te kunnen plaatsen en vanuit die context te kunnen begrijpen 

acht ik het zeer waardevol dat ik voorafgaand aan deze scriptie een half jaar heb meegelopen 

binnen het korps van Amsterdam Amstelland. Het politievak betreft een specifiek beroepsveld 

en is zodanig niet zomaar te vergelijken met andere werkvelden. De context van het 

politiewerk zal ik in een inleidend hoofdstuk uiteenzetten.    

Werkend in een team met bedrijfsmaatschappelijk werkers en psychologen kwam het vaak 

neer op de samenwerking tussen deze zorgaanbieders. Daarbij kwam de vraag op wat een 

geestelijk verzorger nu precies doet. Begrippen als levensbeschouwing en zingeving klonken 

hol of teveel verbonden met het geloof. Vandaaruit ontstond mijn zoektocht naar een 

verdieping van deze begrippen maar vooral naar een praktische invulling daarvan. Dit laatste 

omdat een concrete, praktische invulling wordt gevraagd door politiemensen. Zij herkennen 

zingevingsvragen uit het werk zodra je concrete voorbeelden geeft. De vragen hebben 

betrekking op identiteit, persoonlijke waarden en normen, en vragen over het juiste handelen.  

Een voorbeeld is het verhaal van een student die op een van zijn stagedagen de oproep krijgt 

om naar een huis te gaan waar een islamitische vrouw aangifte wil doen van huiselijk geweld. 

Het huis blijkt een stichting te zijn van islamitische vrouwen die, vanuit hun geloof, niet met 

een vreemde man alleen in een ruimte mogen zijn. De mannelijke collega mag dus niet naar 

binnen terwijl zijn vrouwelijke collega wel naar binnen mag. Dit levert een dilemma op. Hij 

wil de vrouw helpen en zijn verantwoordelijkheid daarin nemen, hij wil respect tonen voor het 

geloof van de vrouwen maar hij wil ook zijn collega niet alleen laten en tegelijkertijd als 

gelijke behandeld worden. 

Dit dilemma geeft een inkijkje in de situaties waar politieagenten regelmatig mee te maken 

krijgen. Dit dilemma gaat niet alleen over diversiteit maar raakt stukjes van ons bestaan 

waarbij het gaat over wie we zijn en waar we vandaan komen. Deze vragen laten de 

meerstemmigheid van het werk zien. Deze meerstemmigheid brengt een uitdaging met zich 

mee. Namelijk de vraag hoe juist te handelen. Naast de verschillende waarden die hier spelen 

heeft dit ook invloed op het gevoel van zin. De waarden zijn namelijk gekoppeld en verankerd 
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zin het zingevingskader van de agent. Het gaat om de zin die de agent uit het werk haalt en de 

zin die hij er persoonlijk aan kan geven omdat hij is wie hij is.   

Ik ontdekte dat er niet in elk korps een geestelijk verzorger is aangesteld. Nederland kent, op 

dit moment, 10 politieregio’s waarvan  Friesland, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-

Amstelland en de politieacademie in Apeldoorn een geestelijk verzorger in dienst hebben. Dit 

wekte bij mij de vraag op hoe het zorgsysteem binnen de politie geregeld is en op welke wijze 

geestelijk verzorging daarbinnen een plek heeft. 

Op dit moment is de situatie binnen de politie Nederland aan het veranderen. Het kabinet wil, 

in samenwerking met de politie, één Nationale politie-eenheid creëren. Dit is terug te vinden 

in het Programmaplan Nationale Politie, Waakzaam en Dienstbaar (2011) en zal later in deze 

scriptie uitgebreider aan bod komen. Dit programmaplan is in nauwe samenwerking tussen de 

minister van Veiligheid en Justitie en de politie tot stand gekomen. De planning is om in 2012 

de Nationale Politie van start te laten gaan.  

Er is een ‘programma en actieplan’ opgesteld ten behoeve van ‘de versterking van 

professionele weerbaarheid van politiemensen’ (juni 2011). De veranderingen naar één 

Nationale Politie en daarnaast de veranderingen in de huidige maatschappij vragen om 

politiemedewerkers die over voldoende vaardigheden beschikken om zich staande te houden. 

Op zowel mentaal, moreel als fysiek vlak. Deze veranderingen zullen, zodoende, ook 

gevolgen hebben voor het beleid van de zorg binnen de Nationale Politie. Eén van die 

veranderingen is dat de zorg in elke regio op dezelfde manier wordt aangeboden. Een andere 

verandering is dat er opnieuw naar de opleidingen gekeken wordt. Naar welke basis er aan 

politieagenten wordt meegegeven. Hierdoor wordt de vraag naar de rol en ook de plaats van 

geestelijke verzorging uiterst relevant.  
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1 

Probleemstelling 

In dit hoofdstuk zal ik uiteenzetten hoe mijn scriptieonderzoek is opgebouwd en welke 

relevantie het voor humanistiek heeft. De doelstelling en vraagstelling vormen samen de 

probleemstelling. Uit mijn doelstelling blijkt dat dit onderzoek uit twee delen bestaat.  

 

1.1 Doelstelling  

De doelstelling van dit onderzoek kan tweeledig worden uitgelegd.   

Enerzijds zal ik een theoretische bijdrage leveren aan de kennis over de begrippen zingeving 

en weerbaarheid. Aan de hand van de beleidsstukken, de verschillende onderzoeken en het 

programmaplan geef ik inzicht in hoe deze begrippen een rol spelen bij de politie. Daarnaast 

zal ik deze begrippen theoretisch onderbouwen om ze zodoende body en een werkdefinitie 

mee te geven. Dit zal ik doen door in te gaan op het begrip ‘geestelijke weerbaarheid’ (zoals 

geformuleerd binnen het onderzoeksproject van de Universiteit voor Humanistiek
1
). 

Zingeving zal ik aan de hand van verschillende literatuur operationaliseren. 

Anderzijds zal ik een praktische bijdrage leveren door in te zoomen op het politieonderwijs. 

Ik zal een empirisch onderzoek houden door bij een aantal lessen van verschillende 

opleidingstrajecten te observeren. Ik zal bij lessen van de basisopleidingen voor allround 

politiemedewerker meelopen en bij Proeve van multicultureel vakmanschap (MCV). 

Daarnaast zal ik bij de trainingen Mentale Weerbaarheid en bij lessen van de 

leiderschapsopleidingen observeren. Ik ben tot deze keuze gekomen omdat ik een zo breed 

mogelijk beeld wil krijgen. In de lessen zal ik observeren in hoeverre en op welke wijze 

zingeving en weerbaarheid een rol spelen in het vak. Ik verwijs, voor een methodologische 

verantwoording van deze doelstelling, door naar het desbetreffende hoofdstuk.  

  

1.2 Vraagstelling  

Welke rol speelt zingeving in relatie tot professionele weerbaarheid binnen het onderwijs van 

politiemensen? 

                                                           
1
 Gevonden op http://www.uvh.nl/geestelijkeweerbaarheid op 10-12-2011 

http://www.uvh.nl/geestelijkeweerbaarheid
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Deelvragen  

Welke betekenis en welke relatie hebben zingeving en professionele weerbaarheid met 

betrekking tot het politievak? 

Op welke wijze komen zingeving en professionele weerbaarheid voor in het onderwijs van 

politiemensen? 

 

1.3 Relevantie voor Humanistiek  

Binnen Humanistiek bestaan er vier verschillende afstudeerrichtingen. Er kan worden 

afgestudeerd in één van deze varianten of in meerdere. Ik heb voor zowel Educatie als 

Geestelijke Verzorging gekozen en daarbij ook een eerstegraads lesbevoegdheid behaald. De 

studie legt een verbinding tussen de verschillende afstudeerrichtingen door vakken te geven 

die op meerdere varianten betrekking hebben. De combinatie tussen Educatie en Geestelijke 

Verzorging wordt echter in de vakken niet gelegd. Dit terwijl de verbinding tussen de 

verschillende werkvelden voor mij op verschillende manieren te vinden is en ook de 

aanvulling die ze voor elkaar zouden kunnen inhouden. Zingeving is relevant voor alle 

mensen, niet enkel voor mensen met een ‘probleem’. Vragen rondom identiteit, persoonlijke 

waarden en reflectie op je levensvisie spelen op alle leeftijden, ook bij jongeren en scholieren 

en ook bij studenten. In deze scriptie onderzoek ik op welke wijze zingeving in het onderwijs 

terug te vinden is. En dan specifiek in het politieonderwijs. Ik hoop dat de koppeling tussen 

deze twee varianten hierdoor inhoudelijk en praktisch meer invulling krijgt.   

Daarnaast is deze scriptie relevant voor Humanistiek voor de hernieuwing van het werkveld 

van geestelijk verzorgers. Tot nu toe wordt geestelijke verzorging niet alleen nog veel te vaak 

automatisch gekoppeld aan religie of geloofsvragen maar is het werkveld ook beperkt tot de 

zorg, justitie of defensie. Zingeving en levensbeschouwing gaat alle mensen aan en iedereen 

krijgt er mee te maken. Daarom vind ik het van belang dat zingeving breder wordt gezien dan 

alleen van toepassing op mensen met een ‘probleem’ of mensen met een religieuze vraag. 

Existentiële vragen kunnen ook opkomen op het moment van werken of op het moment van 

leren. De politie vormt een nieuw werkveld voor geestelijk verzorgers. In deze scriptie zal 

duidelijk worden waarom juist ook politiemensen aandacht voor zingeving nodig hebben.  
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1.4 Hoofdstukindeling 

In het eerste deel van deze scriptie zal ik inhoudelijk ingaan op de huidige situatie van de 

politie en de termen zingeving en weerbaarheid vanuit de theorie. In het tweede gedeelte geef 

ik de onderzoeksresultaten weer naar aanleiding van de gedane observaties en gevoerde 

gesprekken. Elke deel zal ik afsluiten met een conclusie die uiteindelijk zal leiden tot een 

antwoord op mijn onderzoeksvraag.  
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2 

Context van het politiewerk 

In dit inleidende hoofdstuk wil ik een inkijkje geven in het politievak. De context van dit werk 

is namelijk zeer specifiek. Het werk van politiemensen is niet zomaar te vergelijken met het 

werk van anderen. Eén van de specifieke eigenschappen van de politie is dat het een deel van  

zijn taken uitvoert in de publieke ruimte. Ik zal hier een schets geven van het politiewerk dat 

verder inzoomt op de uitvoerende taken. 

 

2.1 Politievak 

Politiemensen zijn ambtenaren. Dit houdt in dat de politie een overheidstaak vervult. Het 

beroep is veelzijdig en kent verschillende taken.  

‘Politiewerk varieert van het uitdelen van een bekeuring tot het oplossen van moord. Van het 

tegengaan van vandalisme tot het aanpakken van fraude en mensen- en drugshandel. Sinds de 

jaren ’70 heeft de politie zich ontwikkeld van een organisatie met een zwaar accent op de 

opsporing van strafbare feiten, naar een organisatie waarin ook preventie nadrukkelijk 

aandacht krijgt. Een belangrijk kenmerk van het politiewerk is de onvoorspelbaarheid ervan. 

De politie is altijd in bedrijf, 24 uur per dag. Politiewerk vergt tact, zelfbeheersing en 

doortastend optreden. Politiewerk kan riskant en onder omstandigheden gevaarlijk zijn. Het 

is de kunst de risico's zo klein mogelijk te houden’.
 2

 

Van politiemedewerkers wordt veel verwacht. Die verwachtingen komen van buitenaf, van de 

burgers en de samenleving, maar ook van binnenuit. De eisen die de politie stelt aan zijn 

werknemers staan onder andere beschreven in de beroepscode van de politie (2007), intern 

ook wel Code Blauw genoemd en voor de burger bekend als Waakzaam en Dienstbaar.
3
 ‘De 

politie in Nederland wil een integere politie zijn. Zij is zich ervan bewust dat dit belangrijk is 

voor een betrouwbare invulling van haar hoofdtaak: het handhaven van de openbare orde en 

daarmee bevorderen van de veiligheid van burgers’ (idem, 3). Ik zal later in deze scriptie nog 

verder ingaan op Code Blauw.  

                                                           
2
 Gevonden op www.politie.nl/Overdepolitie/ op 19 december 2011.  

3
 Beroepscode politie, 2007, voor de politie in Nederland, vastgesteld door de Raad van hoofdcommissarissen.  

http://www.politie.nl/Overdepolitie/
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De politie heeft het geweldsmonopolie. Dit houdt in dat de politie niet alleen mankracht mag 

inzetten, maar in uiterste gevallen ook wapens. Vanuit dit geweldsmonopolie dragen 

politiemensen een wapen en ze zijn bevoegd deze te hanteren conform de ambtsinstructie.  

  

Naast de nuttige kant van het politiewerk is er steeds meer aandacht voor de uitdagingen waar 

politiemedewerkers mee te maken krijgen. Hieronder zal ik weergeven hoe de 

verantwoordelijkheid om het juiste te doen, de mensen te helpen en klaar te staan voor de 

burgers politieagenten ook in een lastig pakket kan brengen. 

 

2.2 Agressie en belediging  

Omgaan met agressie van burgers is voor politiemedewerkers niet onbekend. Naeyé en 

Bleijendaal (2008) hebben onderzoek gedaan naar burgergeweld, geweld van burgers gericht 

tegen politiefunctionarissen. Uit dit onderzoek is gebleken dat 90% van de 

politiemedewerkers ooit in hun carrière te maken heeft gehad met bedreiging of geweld. Bijna 

alle politieagenten krijgen dus vroeg of laat te maken met burgergeweld. Er bestaat hierin 

geen verschil tussen mannen en vrouwen (idem, 50). De politiemedewerkers worden in de 

opleidingen en trainingen opgeleid om daders van strafbare feiten op te sporen. Om deze taak 

te kunnen uitvoeren beschikken ze over de nodige bevoegdheden, over uitrusting en 

bewapening en over het geweldsmonopolie (idem, 17). Ook bij het handhavende werk op 

straat komen agressie en geweldgebruik voor. Veel gebruikte voorbeelden zijn het 

grootschalig politieoptreden zoals tijdens de inhuldigingsplechtigheid van koningin Beatrix op 

30 april 1980 waarbij er ‘stenen werden gevangen’ door de politie en circa 150 politiemensen 

gewond raakten. Of de grootschalige ontruimingsacties van gekraakte panden en het optreden 

tegen voetbalhooligans. Wat de agressie lastig maakt is dat het onverwachts kan gebeuren. Dit 

maakt het voorbereiden op dit soort situaties lastiger (idem, 18). Uit onderzoek blijkt dan ook 

dat gevaarlijk werk leidt tot een relatief hoog ongevallenrisico (TNO rapport, 2004
4
) en dat de 

emotionele belasting groot is (idem, 19). Vanuit deze gegevens wordt het politiewerk als een 

hoog risicoberoep omschreven. De aard en omvang van geweld tegen werknemers in de 

openbare ruimte is volgens de regering zorgwekkend (idem, 26).  

                                                           
4
 TNO Arbeid, mei 2004. Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden 
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Naast agressie heeft de politie ook te maken met bedreiging en belediging. Dit blijkt uit het 

rapport van Naeyé (2009) genaamd Belediging en bedreiging van politiemensen. De uitdaging 

voor politiemedewerkers is om professioneel om te gaan met de emoties van burgers, ook al 

houden deze emoties frustratie, agressie of belediging in (idem, 13). Om deze reden worden 

aankomende politiemedewerkers psychologisch getest op contactgerichtheid, 

inlevingsvermogen, zelfinzicht, flexibiliteit en besluitvaardigheid en daarnaast op een 

tolerante houding en integriteit.  

Voor zowel agressie-incidenten als belediging is het goed om de operationele context mee te 

nemen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vijf soorten politieoptredens. Surveilleren, 

corrigerend aanspreken, staande houden en bekeuren, aanhouden en overbrengen en 

ophouden op het bureau. Enkel de aanwezigheid van een politieambtenaar in de openbare 

ruimte kan genoeg zijn voor een spontane belediging (in 45% van de gevallen), bedreigingen 

vinden voor 60% plaats tijdens de aanhoudingsfase en het ophouden voor onderzoek op het 

politiebureau (idem, 23) Bij belediging kun je aan de volgende typologieën denken: 

racistische belediging, belediging door insinuatie, feitelijke belediging, seksistische 

belediging, discriminatoire belediging, uitdrukking van minachting en toewensen van ziektes 

(idem, 39). En bij bedreigingen aan het volgende: bedreiging met verkrachting, bedreiging 

van familieleden, conditionele bedreiging, bedreiging met zware mishandeling, indirecte 

bedreiging en doodsbedreiging (idem, 68). Deze typologieën geven direct wat concretere 

voorbeelden. Agressie maar dus ook belediging en bedreiging zijn heftige emoties waar je je 

als politiemens tegenover moet opstellen, je staat daar niet alleen in je functie maar ook als 

mens. Deze gebeurtenissen kunnen iets met je doen, ze kunnen je raken. Je kunt je 

aangesproken voelen in je persoonlijke normen en waarden en je achterliggende wereldbeeld 

kan aan het wankelen raken of verschuiven.   

 

2.3 Stress en trauma  

De Soir e.a. (2007) verwoord in zijn boek Stress en trauma bij de politie de definitie van 

stress (Babin, 1985). Stress binnen de politiediensten is ‘een spanning voortvloeiend uit een 

wisselwerking tussen de politiebeambte en zijn omgeving, d.w.z. de misdadigers, de 

slachtoffers, het gerechtelijke apparaat, de maatschappij, de collega’s en de administratie’ (De 

Soir, 2007, 44). De stressoren worden opgedeeld in twee groepen. Stressoren die verbonden 

zijn met de aard van de activiteit en stressoren die verbonden zijn met de beroepsmatige en 
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administratieve verplichtingen. Bij de eerste hoort de onzekerheid van agenten wat betreft de 

fysieke en emotionele gevaren die onlosmakelijk verbonden zijn met de verschillende 

opdrachten. Juist omdat dit gevaar niet in te schatten is en vaak onverwacht gebeurt, kan dit 

stress opleveren (idem, 46). Het op je hoede moeten zijn kan leiden tot fysieke maar ook 

psychische en emotionele slijtage. Als agent kun je de opdracht krijgen aan ouders te vertellen 

dat hun kind is omgekomen, ben je aanwezig bij verkeersongevallen of moet je moeilijke 

maar snelle beslissingen maken, zoals het gebruiken van geweld. Dit vraagt van een agent dat 

hij of zij professioneel en moreel verantwoord handelt (idem, 47). Stress die te maken heeft 

met het werk en de organisatie komt vaak meer voor dan stress te wijten aan de aard van de 

activiteiten. De organisationele stress ligt hoger dan bij andere beroepen. Voorbeelden 

daarvan zijn ‘de stress rondom de beschikbare middelen, tegenstrijdige verwachtingen en de 

controle over de professionele toekomst’ (idem, 47).  

 

2.4 Gevolgen van stress en trauma  

Het is van belang duidelijk te krijgen waardoor stress ontstaat en wat de gevolgen hiervan 

zijn. Het kan door de werksituatie zelf komen of door de aard van het werk. De gevolgen 

worden beschreven door De Soir. Hij beschrijft gevolgen die kunnen leiden tot veranderingen 

in de persoonlijkheid, weerslag op de gezondheid, familiale problemen en sociaal isolement, 

burn-out of uitputtingsdepressie, posttraumatische stress, en in uiterste gevallen tot 

schietincidenten en zelfdoding.      

 

2.5 Veilig politiewerk 

In het onderzoeksrapport van Van der Torre e.a. (2011) ‘Veilig politiewerk, de basispolitie 

over geweldgebruik’
5
 komt naar voren dat veel politiemensen verminderd weerbaar zijn. Dit 

heeft met verschillende aspecten te maken. De opleidingen worden genoemd, er zou teveel 

nadruk liggen op sociale vaardigheden en te weinig op fysiek-mentale training. Er zit een 

enorme kloof tussen sociale vaardigheden en doorpakken.
6
 In de selectie-eisen moet weer 

sterker op fysieke competenties worden getest. Daarnaast zijn mensen met een goede 

                                                           
5
 Gevonden op 

https://www.politieacademie.nl/overdepolitieacademie/nieuws/Documents/Veilig_Politiewerk_website%2010
-2011.pdf op 02-01-12 
6
 Kruijer, F. (2012) Waardering voor weerbaarheid. Tijdschrift Blauw. Jaargang 8 

https://www.politieacademie.nl/overdepolitieacademie/nieuws/Documents/Veilig_Politiewerk_website%2010-2011.pdf
https://www.politieacademie.nl/overdepolitieacademie/nieuws/Documents/Veilig_Politiewerk_website%2010-2011.pdf
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vooropleiding niet per se streetwise. In het 10
de

 kwartiel van de opleiding is dan ook een piek 

qua uitstroom te zien. Over de opleiding en het streetwise zijn zal ik later in deze scriptie nog 

terugkomen.    

 

2.6 Zorg  

Bovenbeschreven gevolgen van agressie en belediging zijn erg groot. Om te voorkomen dat 

dit gebeurd hebben sommige mensen een steuntje in de rug nodig. Met het oog hierop is er in 

elk korps de mogelijkheid tot zorg geregeld voor de medewerkers. De zorg is in elk korps 

anders geregeld. Zo geldt dat ook voor de geestelijke verzorging. In het SAOP rapport van 

Kadans (2010) staat dat het ene korps de implementatie van geestelijke verzorging ter harte 

heeft genomen terwijl er in andere korpsen nauwelijks aandacht aan is besteedt. (idem, 5) 

Vanuit eigen ervaring kan ik schetsen hoe het zorgsysteem er binnen het korps van 

Amsterdam-Amstelland uitziet. Er is een centraal punt waar alle zorgvragen, veelal 

telefonisch, binnenkomen. Dit centrale punt heet het Zorg Aanmeld Punt (ZAP). Bij het ZAP 

werkt een zorgadviseur die in het eerste gesprek doorvraagt naar de situatie van de cliënt 

zodat er een helder beeld ontstaat van wat er speelt. Op basis hiervan verwijst de zorgadviseur 

door naar de bedrijfsmaatschappelijk werkers (BMWers) of de geestelijke verzorger (GVer). 

Wanneer de zorgvraag zodanig is dat een afspraak met een psycholoog gewenst is, kan de 

zorgadviseur direct doorverwijzen of verwijst een BMWer of de GVer door na één of 

meerdere gesprekken. De psychologen worden van buitenaf ingehuurd terwijl de BMWer en 

de GVer binnen de politie werken. 

De zorgvraag kan binnenkomen via de politiemedewerker of zijn leidinggevende. Het ZAP 

werkt daarnaast steeds nauwer samen met de andere zorgaanbieders binnen politie 

Amsterdam-Amstelland. Op dezelfde afdeling bevinden zich de loopbaancoaches waardoor er 

veel mogelijkheid tot overleg is. Daarnaast werken er bedrijfsartsen bij de politie en is er een 

vitaliteitscentrum van waaruit trainingen worden gegeven op fysiek en mentaal vlak. 

Voorbeelden van deze trainingen zijn assertiviteitstrainingen, RET trainingen, mindfulness en 

ook fysieke trainingen.   
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3 

Nationale politie en professionele weerbaarheid 

In dit hoofdstuk zal ik uiteenzetten hoe de politie zich in de afgelopen jaren heeft gevormd 

met betrekking op de interne waarden en zingeving. Om hiervan een beeld te krijgen is het 

goed om allereerst inzicht te geven in de beroepscode. Hiermee wordt duidelijk welke 

waarden een belangrijke rol spelen binnen de politie. Vervolgens zal ik, aan de hand van een 

aantal onderzoeken en rapporten, de rol van waarden en zingeving binnen de politie 

weergeven. Wanneer ik hiervan een schets heb gegeven zal ik in de daarop volgende 

paragrafen dieper ingaan op de huidige situatie waarin de politie als organisatie verkeert. Ik 

zal onder meer spreken over de vorming van de Nationale Politie om vervolgens in te zoomen 

op de rol van zingeving binnen deze nieuwe politie-eenheid.     

 

3.1 Integriteit 

Integriteit is een belangrijk begrip voor de politie in Nederland. Dit komt voort uit het feit dat 

de politie wordt bekeken en beoordeeld vanuit de maatschappij en een taak van de overheid 

vertegenwoordigt. ‘Het gaat bij integriteit naast het voorkomen van misdragingen ook om een 

invulling van het politiewerk die in overeenstemming is met een maatschappelijk gedragen 

ideaal. Uitgangspunt daarbij is dat politiemensen zelfstandig handelende en verantwoordelijke 

professionals zijn. Politiewerk vraagt voortdurend om keuzes waarbij er vaak veel op het spel 

staat. Het vermogen om op een goede manier die keuzes te maken en daarover 

verantwoording af te leggen behoort daarom tot de kern van de politieprofessie.’
7
 

Om integriteit en de daarbij behorende beroepscode te implementeren in alle korpsen binnen 

Nederland heeft de politie een implementatieplan ontwikkeld. De algemene doelstelling 

daarvan is als volgt:  

‘[…] het creëren van interactie en dialoog met een bewustwording bij de diverse interne 

doelgroepen over integer handelen. Structurele toetsing van de beroepscode en bejegening aan 

de hand van dilemma’s uit de dagelijkse politiepraktijk maakt hier onderdeel van uit. De 

volgende subdoelstellingen volgen hieruit: 

1) bewustwording op en ‘inkleuring’ van de genoemde integriteitwaarden 

                                                           
7
 HRM ontwikkelplan, Integer gedrag, ontwikkelplan beleidskader integriteit, Oktober 2010, Uitgegeven door 

Kandelijk HRM programma Politie.  



Op weg naar wezenlijke weerbaarheid 

Zingeving, weerbaarheid en politie  

 

 
16 

 

2) bespreekbaarheid van en aanspreekbaarheid op houding en gedrag 

3) nemen van de eigen verantwoordelijkheid bij integriteitsvraagstukken 

[…]De implementatie van de beroepscode heeft als doel o.a. een bijdrage te leveren aan het 

creëren van een gewenst imago van de Nederlandse politie, het behalen van de gestelde 

organisatiedoelstellingen, het vergroten van medewerkertevredenheid en bovenal 

burgertevredenheid over bejegening door de politie en over het werk van de politie.’
8
 

 

Bovenstaande geeft het belang weer om als politie bekend te staan als integere politie en de 

beroepscode op een juiste en onderbouwde manier te implementeren.   

 

3.2 Beroepscode: Code Blauw   

In de beroepscode (2007) komen de waarden die de politie hanteert aan bod. Alle 

politiemedewerkers horen zich aan deze regels te houden en zich te scharen achter deze 

geformuleerde waarden. Niet alleen in diensttijd maar ook daarbuiten. Dit heeft ermee te 

maken dat de politie een voorbeeldfunctie heeft, van het overheidsorgaan en de rechtsstaat. Er 

worden vier velden beschreven waartoe de politie zich moet verhouden. De 

politiemedewerker staat in relatie tot de burger, tot het korps, de collega, de leidinggevende en 

in relatie tot zijn of haar vrije tijd. Over de eerste een de laatste zal ik een kort citaat 

weergeven om het te verhelderen.  

In relatie tot de burger staat er het volgende beschreven. (‘Ik’ is in onderstaande tekst de 

politiemedewerker.) 

De samenleving heeft recht op integere medewerkers van mijn korps. Ik ga om met allerlei 

mensen zoals burgers, aangevers, melders, getuigen, slachtoffers en verdachten. Al deze 

mensen zien mij als representant van de politie en kijken kritisch naar mijn functioneren. Dat 

stelt hoge eisen aan mijn manier van werken en mijn ambities. Ik doe mijn werk op een 

integere manier. Dat houdt in dat ik op een goede manier omga met de rechten en plichten die 

voor mij gelden (idem, 4). 

In relatie tot de vrije tijd staat het volgende beschreven: 

                                                           
8
 VTS Politie Nederland, NPI, Implementatieplan bij de beroepscode voor de politie in Nederland, december 

2006 
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Het feit dat ik bij mijn korps werk, heeft gevolgen voor het gedrag in mijn privé-tijd. Ik ben 

mij bewust dat er beperkingen zijn. Mijn gedrag in mijn vrije tijd tast de integriteit van mezelf 

en mijn korps niet aan. Ik gedraag mij als een modelburger (ibidem).      

Vanuit deze relaties komen bepaalde richtinggevende waarden naar voren. Er worden er in de 

beroepscode zeven beschreven.  

 Respect 

 Transparantie 

 Verantwoordelijkheid 

 Betrokkenheid 

 Betrouwbaarheid  

 Rechtvaardigheid   

 Balans 

In het voorbeeld uit de inleiding noemde de desbetreffende agent respect, 

verantwoordelijkheid en betrokkenheid als waarden van waaruit hij had gehandeld. In de 

beroepscode wordt bij elke waarde een aantal kenmerken genoemd en ook een vertaling naar 

bejegening gemaakt aan de hand van voorbeelden. Van politiemedewerkers wordt verwacht 

dat ze deze waarden internaliseren en ook onder druk, aan de hand van deze waarden, 

zelfstandig en snel afwegingen en keuzes maken (Kadans, 2009, 4).  

 

3.3 Waarden  

Politiemensen zijn bij uitstek normatieve professionals. Dit houdt in dat ze volgens en vanuit 

bepaalde waarden handelen. Welke waarden dit zijn hangt af van de persoon. Welke waarden 

verwacht worden komt naar voren in de wens een integere politie te zijn die de waarden uit 

Code Blauw naleeft. In het hoofdstuk over zingeving en educatie zal ik dieper ingaan op de 

betekenis van waarden en hoe ze vorm krijgen. Hier wil ik een aantal beschrijvingen en 

voorbeelden van bovengenoemde waarden weergeven zoals beschreven door de politie. Bij 

een aantal beschrijvingen van waarden in de beroepscode lijkt de nadruk te liggen op hoe je 

jezelf en de ander ziet. De ideeën waarop waarden zijn gebaseerd geven betekenis aan de 

gebeurtenissen of situaties die we meemaken. Wanneer je betekenis geeft aan een situatie 

spreek je over zingeving. De zin die je geeft aan je persoonlijke leven maar ook aan je werk 

en die mensen die je daarbinnen ontmoet.  
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Voorbeeld met betrekking tot respect: 

- Tijdens mijn werk vraag ik mezelf regelmatig af of ik zelf zo behandeld wil worden. 

Daar pas ik mijn gedrag en houding op aan.  

Voorbeeld met betrekking tot rechtvaardigheid: 

- Bij het omgaan met burgers en collega’s vraag ik mezelf af of mijn handelen 

gewetensvol is. Ik denk na over welke vooroordelen bij mij een rol spelen en probeer 

daar in de uitoefening van mijn werk rekening mee te houden. 

 

Voorbeeld met betrekking tot balans:  

- Ik weet wie ik ben, wat ik wil, wat ik kan en wat er van mij gevraagd wordt in een 

goede uitoefening van mijn werk. Daarbij houd ik rekening met en wat mijn grenzen 

zijn. (Beroepscode, 2007, 9) 

 

De voorbeelden geven situaties weer waarin een bepaalde waarde een rol speelt. Om volgens 

deze waarden te kunnen handelen moeten politieagenten ze eigen maken en er achter staan. 

Integratie van deze waarden is van belang omdat ze andere oppervlakkig en daarmee zwak 

aanwezig zijn. Voor morele weerbaarheid zullen deze waarden dus geïntegreerd moeten zijn 

in het persoonlijke waardenkader en daarvoor moet je je bewust zijn van je eigen 

zingevingskader. Helemaal omdat er van ze verwacht wordt dat de waarden worden 

geïnternaliseerd en ze, zelfs onder druk, vanuit die waarden weten te handelen. Op welke 

wijze worden deze waarden aangeboden en eigen gemaakt? Hier kan ik maar deels antwoord 

op geven aan de hand van observaties bij Multicultureel Vakmanschap.      

 

3.4 Nationale Politie  

De huidige samenleving brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Niet alleen zorgen de 

verharding en individualisering voor meer geweld tegen politieambtenaren, ook is er meer 

aandacht voor de stress en andere psychische en sociale problemen die politiemensen ervaren 

door het werk wat ze verrichten.   

Bij de vorming van het nieuwe kabinet, de bezuinigingen maar ook de professionalisering van 

de politie is er besloten één nationale politie te vormen. Dit brengt grote veranderingen met 
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zich mee die ik hier, in deze scriptie, niet allemaal kan toelichten. Op een paar veranderingen 

zal ik wel uitgebreider ingaan.  

Er is een programmaplan ontwikkeld, genaamd Programmaplan Nationale Politie, Waakzaam 

en Dienstbaar (Den haag, september 2010).
9
 In dit programmaplan komt naar voren dat de 

huidige 25 korpsen niet zullen blijven bestaan. Dit komt omdat de werkwijze binnen de 

verschillende korpsen nu teveel uiteenloopt en ze één visie en één manier van werken in het 

hele land willen toepassen. Dit heeft tot gevolg dat veel van de korpsen zullen worden 

samengevoegd wat uiteindelijk leidt tot 10 regio’s.  

 

3.5 Programma- en actieplan versterking professionele weerbaarheid  

Door bovengenoemde situatie is er, bij de vorming van de Nationale Politie, door de minister 

van Veiligheid en Justitie besloten om de professionele weerbaarheid van de Nederlandse 

politie hoog op de agenda te zetten en manieren te zoeken om die professionele weerbaarheid 

te versterken. Er is een programma- en actieplan geformuleerd (juni 2011) waarbij aandacht 

uitgaat naar de versterking van de veerkracht van politieambtenaren.  

 

3.6 Geestelijke verzorging en politie 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat geestelijke verzorging binnen de politie gewild is en 

nodig. Wat echter ook duidelijk naar voren komt is dat een heldere en eenduidige visie op 

geestelijke verzorging ontbreekt en veel gedacht wordt vanuit de zuilen die niet zouden 

aansluiten bij de inclusieve werksfeer die er bij de politie heerst (Zie ook SAOP rapport, 

Kadans, 2010). Daarnaast wordt in deze bovengenoemde onderzoeken duidelijk dat 

geestelijke verzorging bij de politie niet klakkeloos kan worden overgenomen vanuit andere 

werkvelden zoals de zorg of defensie. Het eigene van de politie zal, volgens deze rapporten, 

moeten worden meegenomen in de profielbeschrijving van een geestelijk verzorger bij de 

politie om het zodoende een plek en vorm te geven binnen de Nationale Politie. Wat het 

eigene van de politie is wordt niet duidelijk omschreven.   

Geestelijke verzorging, zou in mijn visie, uit moeten gaan van zingeving en daarbij horende 

zingevingskaders van politiemensen omdat dat onder de expertise valt. Oog voor dit 

                                                           
9
 Gevonden op http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/kamerstukken/2011/09/19/programmaplan-nationale-politie-waakzaam-en-dienstbaar.html op 11-
10-2011 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/09/19/programmaplan-nationale-politie-waakzaam-en-dienstbaar.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/09/19/programmaplan-nationale-politie-waakzaam-en-dienstbaar.html
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persoonlijke stuk, waar ook waarden een plek in moeten krijgen, is een bekend terrein en 

belangrijke taak van geestelijk verzorgers aan de kant van opleidingen en preventie en aan de 

kant van de zorg. Trainen van morele oordeelsvorming zou hier een onderdeel van kunnen 

zijn. Daarnaast zijn geestelijke verzorgers gespecialiseerd in het begeleiden en bijstaan van 

mensen in situaties waar machteloosheid een rol speelt. Hoe met deze kwetsbaarheid om te 

gaan en het uit te houden is daarbij een belangrijke vraag aangezien niet alles te controleren 

is. Juist politiemensen kennen deze ervaringen op momenten dat een reanimatie mislukt, 

iemand een zelfmoordpoging doet of er ongelukken plaatsvinden.  

 

3.7 Advies herijking geestelijke verzorging Nederlandse politie  

Geertje van Hoogdalem, senior beleidsadviseur Integratie & Strategie bij Politie Nederland, 

schrijft in haar beleidsstuk Advies herijking geestelijke verzorging Nederlandse politie (versie 

1.0, september 2011)
10

 over zingeving en professionele weerbaarheid. Zij merkt op dat er 

momenteel vier geestelijk verzorgers werkzaam zijn binnen de politie en dat er binnen het 

onderwijs versnipperd aandacht is voor het thema zingeving, afhankelijk van de betrokken 

docent. De geestelijk verzorgers hebben uiteenlopende werkwijzen, sommige zijn 

inzetbaarheid rondom rouw en rituele bijeenkomsten, anderen zijn meer betrokken bij 

zorgsituaties en sommige hebben een meer vrije rol als een soort ‘chaplain’ (idem, 3).   

Kenmerkend voor geestelijke verzorging is enerzijds de aandacht die zij besteden en de 

nadruk die zij leggen op zingeving en levensvisie van mensen en anderzijds de aandacht voor 

passende rituelen en symbolen.  

Zingeving wordt, door van Hoogdalem, beschreven als de basis voor professionele 

weerbaarheid uitgaande van vastgestelde waarden zoals de waarden uit Code Blauw.
11

 Het 

expliciteren van de levensvisie is nodig om te weten waarop de normen en het professionele 

handelen zijn gebaseerd en vormt daarmee een direct verband met mentale en morele 

weerbaarheid (idem, 4). Deze levensvisie speelt zich op drie vlakken af, namelijk bij 

1) Het individu, het persoonlijke niveau 

2) De organisatie, het werk 

                                                           
10

 Advies herijking geestelijke verzorging Nederlandse politie, uitgegeven door Nederlands Politie Instituut 
11

 Code Blauw is de beroepscode van de Nederlandse politie, ook wel Waakzaam en Dienstbaar genoemd.  
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3)  De samenleving, de maatschappij waarbinnen je werkt  

Politiemensen krijgen in hun werk te maken met zingevingsvragen vanuit de samenleving en 

vanuit het werk en tegelijkertijd is er een koppeling tussen deze vragen en de eigen, 

persoonlijke zingeving. Dit gebeurt niet altijd bewust. Juist doordat agenten steeds schipperen 

tussen deze drie dimensies is zingeving een continu onderdeel van het politiewerk (idem, 4). 

De vraag is in hoeverre er oog is voor de eerste dimensie en op welke manier. De andere twee 

dimensies worden meegenomen in Code Blauw. Het persoonlijke niveau krijgt echter weinig 

aandacht.   

In dit beleidsstuk wordt zingeving verbonden aan weerbaarheid. Deze weerbaarheid wordt 

uitgesplitst in een fysieke kant, een mentale kant en een morele kant. (idem, 4). Bij de politie 

is er al jaren aandacht voor de fysieke kant van het politiewerk door middel van trainingen en 

je wordt ook op de kant getoetst. Voor de mentale kant komt steeds meer aandacht, zoals 

Kadans (2010) ook opmerkt in het SAOP rapport (idem, 4) en dit blijkt ook uit de breed 

opgezette pilottraining die Mentale Weerbaarheid heet (voor verder informatie zie de het 

hoofdstuk over de observaties). Morele weerbaarheid is moeilijker terug te vinden in 

specifieke trainingen maar komt wel terug in Multicultureel Vakmanschap.     

Van Hoogdalem concludeert dat er binnen de politie aandacht moet zijn voor zingeving en 

iemands levensvisie omdat het beroep het karakter heeft van een hoog-risico-beroep. Dit komt 

doordat politiemensen vaak moeten handelen in stressvolle situaties. Ze kunnen te maken 

krijgen met agressie en geweld, moeten veiligheid waarborgen en kunnen, op vaak 

onverwachte momenten, te maken krijgen met ongelukken en de dood. Daarnaast moeten ze 

zich verhouden tot de waarden van de politie. Vanuit dit besef zou aandacht voor zingeving 

en levensvisie voor alle lagen, alle medewerkers en alle onderdelen moeten gelden. En op 

relevante momenten, zoals hierboven beschreven, zal er extra steun en inzetbaarheid mogelijk 

moeten zijn.  

Politiemensen kunnen een spanningsveld ervaren tussen een voorbeeldfiguur zijn van het 

rechtssysteem en tegelijkertijd de mogelijkheid hebben al deze regels en wetten te overtreden. 

In hoeverre politiemensen zich bewust zijn van dit spanningsveld is de vraag.  

Naast zingeving aan de zorgkant, waarop de geestelijke verzorger van Amsterdam-

Amstelland zich nu richt, is er in het beleidsstuk van Van Hoogdalem ook aandacht voor 

zingeving met betrekking tot professionaliteit. Niet enkel wanneer er een zorgvraag ligt maar 
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ook vooraf, preventief, voor het vormen van professionele weerbaarheid. In opleidingen en 

uitzendingen bijvoorbeeld. In haar advies onderscheidt zij drie richtingen: 

Standaard / vakgerelateerd:   

Hierbij gaat het om de relatie tussen het ik en zijn omgeving. De omgeving kan in dit geval 

bestaan uit het vak, de collega, de organisatie en de samenleving. Om overlap te voorkomen 

moet dit in samenwerking met het onderwijs en andere beleidsterreinen ontwikkeld worden. 

Bijzonder / specifieke situaties:   

Vanwege het hoog-risico-beroep vergen sommige terreinen extra aandacht voor het 

expliciteren van de zin en de levensvisie van medewerkers. Bij deze terreinen kan gedacht 

worden aan uitzendingen, AT medewerkers en de noodhulp.   

Zorg / hulpgerelateerd  

Hierbij gaat het om probleemsituaties die om extra aandacht vragen voor zingeving en 

levensvisie. Wanneer geestelijke verzorging hier een rol kan spelen is het vanuit een 

zorgketen, een groep van zorgaanbieders. Het ZAP is daar een voorbeeld van (idem, 4). 

Het advies houdt daarnaast ook in dat er suggesties worden gedaan voor vervolgonderzoek 

binnen deze verschillende richtingen.  
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4 

Zingeving 

Het begrip zingeving vraagt om een uitleg en tevens een verdieping aangezien het in het 

beleidsplan rondom professionele weerbaarheid wordt beschreven als basis voor deze 

weerbaarheid. In dit hoofdstuk zal ik het begrip zingeving uiteenzetten aan de hand van 

wetenschappelijke literatuur.   

 

4.1 Existentiële zingeving  

Alma en Smaling (2010) beschrijven in Waarvoor je leeft een visie op zingeving. Om tot een 

volledige definitie te kunnen komen willen ze eerst de verschillende facetten van zingeving 

uiteenzetten. Zo maken zij onderscheid tussen alledaagse zingeving en existentiële zingeving. 

Alledaagse zingeving is een onbewuste manier van zin geven aan dagelijkse gebeurtenissen. 

Doordat veel gebeurtenissen vanzelfsprekend plaatsvinden, zijn ze hanteerbaar en begrijpelijk 

en hoeven we er niet op te reflecteren (2010, 17).     

Existentiële zingeving wordt in verband gebracht met ons menselijk bestaan. ‘Geboorte en 

dood, gezondheid en ziekte, liefde, onverschilligheid, zorgeloosheid en haat, verbondenheid 

en eenzaamheid vinden we zo belangrijk omdat ze de zin van ons bestaan raken.’  Het heeft te 

maken met het zoeken naar antwoorden op grote vragen die te maken hebben met 

bovengenoemde thema’s. Zingeving is aan de orde als we ‘er een richting, een doel of een 

waarde in ervaren. Of meer algemeen, wanneer we ons leven kunnen plaatsen in een breder 

verband van betekenissen’ (idem, 17).    

Zingeving kan gaan over cognitieve processen. Van der Lans (1992) geeft een definitie van 

zingeving die alleen over dit cognitieve aspect lijkt te gaan. Zingeving wordt dan opgevat als 

‘het complex van cognitieve en evaluatieve processen die bij het individu plaatsvinden bij 

diens interactie met de omgeving en die resulteren in motivationele betrokkenheid in 

psychisch welbevinden’ (idem,12). Zoals in deze definitie naar voren komt wordt zingeving 

opgevat als mentale handeling. Alma en Smaling vinden deze definitie te beperkt. Ze stellen 

de vraag welke plaats emoties, lichamelijkheid en esthetiek innemen bij zingeving en komen 

zelf met het begrip zinervaring. 
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4.2 Zinervaring en behoeften aan zin  

Bij zinervaring is er plaats voor emoties, lichamelijkheid en esthetiek. Zinervaring kan 

bestaan uit verschillende of meerder aspecten zoals affectieve -, cognitieve -, evaluatieve -, 

habituele- en handelingsaspecten. Baumeister beschrijft dat er verschillende behoeften aan zin 

zijn. Namelijk de ‘need for purpose, value (justification), efficacy and selfworth’. Mooren 

(2010) voegt hier een vijfde behoefte aan toe. De ‘need for comprehensibility’, begrijpen en 

verklaren. Daarnaast zou je nog de behoeftes kunnen toevoegen die meer gericht zijn op de 

ander zoals de ‘need for connectedness’.  

Mooren (2010) schrijft in het artikel Zinvol leven en de praktijk van het humanistisch 

raadswerk over vier bronnen van zin (in Waarvoor je leeft, 2010, 199).   

De eerste zijn zingevingskaders als bronnen van zin. De wil om een zinvol leven te leiden is 

volgens Frankl de diepste behoefte van de mens (Frankl, 1983, 17). Wat een zinvol leven 

precies inhoudt, halen mensen uit verschillende ideeën en kaders. Een kader kan een 

levensbeschouwing zijn zoals het christendom of de islam of meer een levensstijl inhouden. 

Levensbeschouwingen en ook levensstijlen ‘bieden inspiratie en geven richtlijnen voor het 

doen en laten. […] Het zijn kaders die mensen helpen het bestaan begrijpelijk en hanteerbaar 

te maken, die hun betrokkenheid bevorderen, die perspectieven op mens-zijn aanreiken en die 

voorzien in waarden en normen voor het doen en laten’ (Mooren, 1998, 203).   

De tweede bron van zin is volgens Mooren het handelen. Werk maar ook creativiteit wat zich 

binnen het werk en daarbuiten kan uiten, zijn vormen van dit handelen waar we zin aan 

ontlenen.  Van Praag beschrijft dat ‘werkzaamheid is scheppend bezig zijn iets tot stand te 

brengen. Door deze activiteit kan de mens zich opgenomen voelen in de keten van de 

gebeurtenissen’ (Van Praag, 1978, 225). De behoefte aan efficacy, beschreven door 

Baumeister, sluit hierop aan en heeft te maken met het gevoel controle over een situatie te 

kunnen uitoefenen en zich capabel en sterk te voelen. Deze gevoelens zijn voor politiemensen 

van groot belang in hun werk.     

Een derde bron van zin is volgens Mooren de ervaring. Hierbij is de zinervaring niet enkel een 

emotie maar de mogelijkheid om dingen in een groter geheel te plaatsen (zoals ook hierboven 

beschreven door Alma en Smaling).   

Als laatste en vierde bron van zingeving wordt gemeenschap genoemd. Bij gemeenschap 

moet worden gedacht aan de verbondenheid met een ander of anderen. Dit kan met familie 

zijn, met vrienden, met een geliefde. Maar ook breder in de zin dat je eenheid voelt met een 

groep of met iets hogers. Waarden die daarbij komen kijken zijn liefde, vriendschap, 
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onderlinge afhankelijkheid, intimiteit. De eenheid kan ontstaan doordat je hetzelfde deelt met 

de ander. Liefde voor elkaar, een stuk identiteit, hetzelfde werk. Hieruit kan je dezelfde 

normen en waarden ontlenen (Mooren, 2010, 204).  

 

4.3 Bronnen van zin en de politie 

Code Blauw biedt een kader voor de waarden en normen van de politie. Het onderliggende 

zingevingskader, zoals visie op mens-zijn en het begrijpelijk en hanteerbaar maken van 

situaties is echter veel minder expliciet aanwezig. De politie zou gezien kunnen worden als 

een ideële organisatie, als een groep met gedeelde normen en waarden waar de werknemers 

deels hun identiteit aan ontlenen. Zodanig werkt de politieorganisatie als bron van zingeving. 

Het bevestigt het gevoel van gemeenschap, het handelen en de ervaringen. Zingevingskaders, 

als bron van zin, wordt minder serieus genomen.  

 

4.4 Definitie van zingeving  

Voor dit onderzoek zal ik me richten op de definitie die Alma en Smaling aanhouden. Ze 

hanteren een uitgebreide definitie die om de nodige uitleg en toelichting vraagt. Ik zal 

hieronder eerst ingaan op de negen aspecten die zij koppelen aan zingeving om vervolgens de 

definitie weer te geven.   

Zingeving is een persoonlijke verhouding tot de wereld die gekenmerkt kan worden door de 

volgende ervaringsaspecten: 

1. Doelgerichtheid 

Doelgerichtheid heeft met denken en doen te maken en kan gaan over haalbare doelen of 

ideeën die weergeven welke richting of oriëntatie iemand heeft. 

2. Samenhang 

Samenhang zorgt ervoor dat de wereld om ons heen te begrijpen is en hanteerbaar. Dit 

gevoel van samenhang met anderen maar ook binnen je eigen leven maken deel uit van je 

ervaring van identiteit en geven zin. 

3. Waardevolheid 
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Er wordt verschil gemaakt tussen extrinsieke waarde en intrinsieke waarde. Waardevolheid 

wordt als allebei de aspecten ervaren. Zelfwaardering is een voorbeeld van intrinsieke 

waarde. Als we het leven, of onderdelen daaruit, niet als waardevol kunnen evalueren kan er 

een gevoel van ‘meaningless’ optreden (Giddens, 1991, 9).   

4. Verbondenheid 

Verbondenheid wordt gelinkt aan samenhang maar heeft een persoonlijker karakter. Het kan 

gaan om sociale verhoudingen en dialogische relaties. Daarbij is het van belang dat je de 

ander ook als alteriteit kunt herkennen (Alma en Smaling, 2010, 21).  

5. Transcendentie 

‘In zinervaring is het zoeken naar het andere, het onbekende en het transcenderende van 

belang. Het kan het gevoel zijn boven jezelf uit te stijgen. Bewondering en verwondering 

spelen hierbij een rol en geven een gevoel van zin.’(ibidem). 

6. Competentie 

‘Het gevoel dat je ertoe doet, het besef in staat te zijn tot adequaat handelen en de ervaring 

voldoende controle te hebben over je leven, dragen bij tot de ervaring van zin.’ (idem, 22). 

7. Erkenning 

‘De ervaring een zinvol leven te leiden hangt af van de mate van bevrediging van de behoefte 

aan  of het verlangen naar erkenning’(ibidem). 

8. Motiverende werking 

De bovengenoemde ervaringen hebben een motiverende werking op de mens en dragen 

daarin bij aan zingeving (ibidem). 

9. Welbevinden 

Bovenstaande ervaringen kunnen ook een gevoel van welbevinden oproepen. Dit gevoel en 

ook die van de motiverende werking zijn allebei een resultaat van eerder genoemde 

ervaringen (ibidem). 

Nu deze aspecten zijn uitgelegd kan een definitie worden gevormd.  
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Zingeving is ‘een persoonlijke verhouding tot de wereld waarin het eigen leven geplaatst 

wordt in een breder kader van samenhangende betekenissen, waarbij doelgerichtheid, 

waardevolheid, verbondenheid en transcendentie worden beleefd, samen met competentie en 

erkenning, zodat ook gevoelens van gemotiveerd zijn en welbevinden worden ervaren’ (idem, 

23). 

De zin die mensen geven aan bepaalde aspecten van hun leven kan verschillen per individu. 

De een is bijvoorbeeld veel meer gericht op zinervaringen die het zelf goed doen terwijl 

iemand anders gericht is op zinervaringen die te maken hebben met de ander, met een groep 

of met een hoger iets. Waar die keuze vandaan komt lijkt individueel bepaald maar wordt 

volgens Bourdieu (1990,1992) in grote mate gevormd door de sociaal-culturele achtergronden 

die we allemaal meedragen. Hierdoor verschilt die veel minder van elkaar dan we denken en 

is hij verbonden met de context waarin we leven. Onder context kan worden verstaan ‘de 

persoonlijke levensgeschiedenis, opvoeding en onderwijs, het cultureel-historisch 

tijdsgewricht, maatschappelijke, politieke, economische contexten en levensbeschouwelijke 

kaders’ (idem, 24). 
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5 

Zingeving en Educatie 

5.1 Waardenonderwijs   

In het boek Docenten en waardenvormende dialogen beschrijft Veugelers (2006) dat er steeds 

meer aandacht komt in het onderwijs voor samenwerking en dialoog. Burgerschapsvorming 

besteedt niet alleen aandacht aan kennis en vaardigheden maar ook aan gedrag en houding. Er 

is aandacht voor identiteitsontwikkeling, het individu en autonomie. ‘In de Westerse wereld is 

het jezelf kunnen positioneren, het bewust zelf kunnen kiezen erg belangrijk. Morele 

zelfsturing benadrukt het bewust verantwoordelijkheid kunnen nemen voor je eigen leven en 

het maken van keuzen’ (idem, 12). Dat zelfsturing op moreel vlak wenselijk wordt geacht 

houdt niet in dat daarin ook wordt onderwezen en mensen de mogelijkheid wordt geboden tot 

leren op dit vlak.  

Het politiewerk gaat hand in hand met moraliteit. Zoals al eerder beschreven heeft een 

politiemedewerker te maken met waarden op drie verschillende vlakken. Die van de persoon 

zelf, de waarden die vanuit de werkgever worden geëist en de waarden die in het contact met 

de samenleving en de burgers naar voren komen. Dit eist van politiemedewerkers dat ze zich 

daarvan bewust zijn en ook over een bepaalde mate van reflectie beschikken om hiermee te 

kunnen omgaan. Weerbare agenten zijn dat op fysiek, mentaal en moreel vlak. In Code Blauw 

komt expliciet naar voren dat de politie van zijn werknemers verwacht dat ze achter de zeven 

verschillende waarden staan (zie hiervoor de paragraaf over Code Blauw). Deze waarden 

moeten zij naleven in relatie tot zichzelf en anderen. Om zorg te voelen voor anderen zegt 

Veugelers dat deze ‘naar buiten gerichte betrokkenheid […] in de persoon moet worden 

gefundeerd. Hiervoor is aandacht voor cognitieve en affectieve processen van zingeving 

noodzakelijk’ (idem, 11). Hoe deze waarden van de politie gefundeerd kunnen worden zal ik 

uitleggen aan de hand van de waardenvormende dialoog. Ze kunnen namelijk niet klakkeloos 

worden aangenomen, zeker niet als ze bosten met eigen, innerlijke waarden.  

 

5.2 Waardenvormende dialoog  

Het doel van waardenvormende dialogen is de bewustwording van de eigen zingeving en 

levensvisie zodat de fundering van waarden kan plaatsvinden. Het is van belang dat leerlingen 

of studenten zelf gaan nadenken over situaties die ze meemaken en de invloed die dat heeft op 
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hun eigen visie. Welke zin geven zij aan bepaalde ervaringen en waarom? (idem, 26). Om er 

achter te komen welk zingevingskader de studenten zelf meebrengen zal er binnen onderwijs 

ruimte moeten zijn voor verschillende perspectieven. En rondom waarden en normen zullen er 

meerdere perspectieven moeten worden aangeboden. Dit stimuleert namelijk reflectie op het 

eigen handelen en denken. Het gaat om reflectie en om het zoeken naar achterliggende 

waardenoriëntaties van jezelf en de ander. Deze waardenoriëntaties vormen het 

zingevingskader van de desbetreffende persoon of personen. Opvallend is hier dat er steeds 

wordt gesproken over zingevingskaders en waardenkaders en niet over zingeving.  

De waarden die mensen hanteren komen voort uit de waardenkaders en daaronder de 

zingevingskaders die mensen hebben opgebouwd. Deze zijn gecreëerd door de omgeving 

waarin ze zijn opgegroeid, de afkomst die ze kennen, de cultuur en de religie. Deze kaders 

vormen het houvast in het leven (invoegen Mooren, bestaansoriëntaties). 

 

5.3 Waardenstimulering  

Uitgaande van de sociaal-constructivistische opvattingen rondom leren geeft een persoon zelf 

betekenis aan de wereld.  Waardenstimulering betekent dat de docent laat zien welke waarden 

hij zelf belangrijk vindt en daarnaast andere perspectieven aanbiedt. Hierbij is het van belang 

dat hij ruimte overlaat voor de eigen betekenis van de leerling of student. Het is van belang 

dat de leerling of student de ruimte ervaart om een afwijkende mening te hebben zonder dat 

dit invloed heeft op de beoordeling van de prestaties. Daarom zal de docent, zeker in het 

begin, een bepaalde mate van neutraliteit moeten uitstralen of aangeven dat zijn mening één 

van de velen is. Wanneer er teveel een bepaalde richting op wordt gestuurd in wat de juiste 

houding of mening is, is het voor leerlingen en studenten lastig echt na te gaan waar ze zelf 

staan en welke levensvisie en zingeving er aan hun ideeën ten grondslag ligt. Bij de politie is 

het duidelijk welke waarden er worden verwacht van de medewerkers. Om deze waarden echt 

eigen te maken zal er ruimte moeten worden gecreëerd. Een mogelijke uitkomst zal moeten 

kunnen zijn dat iemand zich, deels, niet achter deze waarden schaart. De beoordeling zou niet 

af moeten hangen van de mate waarin de student het eens is met zijn docent. Zodra deze 

ruimte er niet is zal het aantrekkelijk zijn voor studenten de verwachte waarden klakkeloos te 

accepteren. Het reflexief vermogen wordt dan niet aangesproken en er zal niet worden ontdekt 

in hoeverre en op welke  manier deze waarden aansluiten bij de persoonlijke waarden en 
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normen totdat iemand in de praktijk in een moreel dilemma terechtkomt en terug wordt 

geworpen op zijn reflexieve vermogen.    

 

5.4 Reflectie  

In dit deel zal ik dieper ingaan op de theorie van Korthagen aangezien hij specifiek voor 

opleidingen heeft geschreven. Waar ik in dit stuk spreek over studenten zou je ook andere 

politiemedewerkers kunnen invullen. Aangezien dit onderzoek gaat over zingeving binnen het 

onderwijs zal ik hier echter steeds over studenten spreken. Korthagen e.a. (2002) verstaan 

onder reflectie dat ‘iemand reflecteert als hij zijn ervaringen en/of kennis probeert te 

herstructureren’(idem, 12). Zie hier ook de term ‘reframing’ gebruikt in de training Mentale 

Weerbaarheid. Het is van belang dat er in opleidingen ook reflectie wordt aangeleerd. Veel 

opleidingen hanteren het uitgangspunt dat studenten, om het beroep te kunnen gaan 

uitoefenen, specifieke kennis, vaardigheden en een bij het beroep passende attitude nodig 

hebben. De theorie vormt hier de leidraad en is een deductieve benadering. In de overgang 

van opleiding naar beroepspraktijk vindt vaak het probleem plaats dat de student het geleerde 

te weinig in praktijk weet te brengen (idem, 12). Wanneer niet de theorie het uitgangspunt 

vormt binnen opleidingen maar de opgedane ervaringen en ervaringen uit praktijksituaties zal 

bovenstaand probleem veel minder vaak voorkomen. Dit is een inductieve benadering. De 

ervaringen bieden de student aanleiding om ‘zichzelf vragen te stellen en die vragen vormen 

het startpunt van het leerproces’ (idem, 13). Kennis zal hierbij verbonden worden aan de 

eigen ervaringen en daardoor als dynamisch worden gezien. Belangrijk in dit proces van 

kennis construeren is reflectie aangezien de student via deze reflectie verbanden legt. De 

student integreert nieuwe kennis en ontwikkelt nieuwe vragen.  

Om studenten goed te kunnen begeleiden zal de docent of trainer zich bewust moeten zijn van 

twee verschillende leerstijlen. Namelijk de interne - en de externe oriëntatie. Bij de eerste zijn 

studenten vaak makkelijker in staat om op zichzelf te reflecteren aangezien ze dit van nature 

al doen. Soms zelfs teveel. Extern georiënteerde studenten hebben meer begeleiding nodig. 

Reflectie is de activiteit die integratie bevordert tussen verschillende aspecten. Zie 

onderstaand figuur.  

  



Op weg naar wezenlijke weerbaarheid 

Zingeving, weerbaarheid en politie  

 

 
31 

 

Theorie 

 

Reflectie 

 

Persoon                                Praktijk 

Vertaald naar de politie en de verschillende aspecten die Van Hoogdalem schetst zou je 

onderstaand figuur kunnen ontwikkelen. Het gaat hier om de waarden die deze verschillende 

aspecten met zich mee brengen en de wisselwerking tussen deze drie. Ook hier zou reflectie 

de activiteit of het instrument kunnen zijn voor integratie tussen deze velden.  

 

Samenleving 

 

Reflectie 

 

Persoon                                Politie  

Nu wil ik verder ingaan op wat reflectie precies in kan houden. Korthagen onderscheidt 

namelijk vijf fasen die doorlopen moeten worden waarbij fase vijf de eerste fase is van de 

volgende cyclus. Het biedt structuur in het reflecteren. Zie onderstaand figuur.
12
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Voor verdere verdieping op het reflectieproces verwijs ik hier door naar Docenten leren 

reflecteren van Korthagen e.a. (2002). Om reflectie op gang te brengen heb je een veilige 

leeromgeving nodig en daar kan het concept van waardenvormende dialogen aan bijdragen.  
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6 

Weerbaarheid 

De term weerbaarheid, in het Engels resilience, wil ik in dit hoofdstuk uiteenzetten aan de 

hand van de humanistische stroming in Nederland die een visie heeft ontwikkeld op dit 

begrip.  

 

6.1 Resilience  

Naar weerbaarheid is door het Resilience Research Centre uit Canada het nodige onderzoek 

gedaan. Zij hanteren de volgende definitie:  

‘Resilience is the capacity of people to navigate to the resources they need to overcome 

challenges, and their capacity to negotiate for these resources so that they are provided in 

ways that are meaningful.’
 13

 

Deze definitie komt overeen met de definitie die is geformuleerd door het onderzoeksteam 

van de Universiteit voor Humanistiek. Deze definitie zal ik weergeven, allereerst zal ik echter 

de achtergrondinformatie weergeven die heeft geleid tot deze definitie.   

 

6.2 Weerbaarheid en humanisme  

De term weerbaarheid komt, vanuit het humanisme, bij Jaap van Praag vandaan. Derkx 

(2004) heeft teksten van Van Praag samengevoegd in het boek Om de geestelijke 

weerbaarheid van humanisten.  Om de context te begrijpen van waaruit Van Praag zijn ideeën 

propageerde is het goed te beseffen dat Nederland, na de oorlog, langzaam ontzuild raakte. 

Het geloof vormde niet meer automatisch de basis waarop mensen hun ideeën baseren. De 

normen en waarden, die voorheen op het geloof werden gebaseerd, moeten nieuwe grond zien 

te vinden. In de naoorlogse tijd waarin Van Praag leefde, merkte hij op dat een steeds groter 

wordende groep zich minder thuis voelde binnen het geloof. Van Praag vroeg zich af of er 

nog een andere fundering mogelijk is voor normen zoals gerechtigheid, waarheid, menselijke 

verbondenheid en eerbied voor de medemens. Tegelijkertijd was Van Praag bang dat deze 

gronden niet gevonden zouden worden buiten het geloof en dat dit zou leiden tot een massaal 
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gevoel van nihilisme.   

Van Praag onderscheidt twee vormen van nihilisme, principieel nihilisme en sociaal 

nihilisme. De eerste vorm geeft uitdrukking aan een stuk verlangen naar waarachtigheid. De 

tweede vorm, sociaal nihilisme, komt tot uitdrukking in een levenshouding met een gebrek 

aan bewustwording waarin ongebondenheid en impulsiviteit duidelijke kenmerken zijn  

(idem, 93). De ideeën hebben geen doorleefde inhoud waardoor deze mensen zich verliezen in 

uiterlijkheden. Het leven wat deze mensen leven kent innerlijke leegte.  

De thema’s die Van Praag omschrijft zijn op dit moment nog net zo actueel als in zijn tijd. 

Ook nu kennen we massale stromingen die druk op ons uitoefenen, mensen die zich verliezen 

in uiterlijkheden, gevoelens van nihilisme en innerlijke leegte. Deze fenomenen maken het 

moeilijk om bronnen van zin te vinden en zin aan ons bestaan te geven.  

Duyndam (2011) beschrijft in het artikel Geestelijke weerbaarheid en Humanisme
14

 zijn visie 

op dit thema. Hiervoor geeft hij een globale weergave van de huidige tijd waarin wij leven. 

Doordat de wereld verandert, veranderen we als mens ook ten opzichte van vorige generaties. 

We leven in een wereld van toenemende globalisering en migratie (idem, 10). Onder 

globalisering verstaan we dat steeds meer landen, waaronder Nederland, gaan deelnemen aan 

de wereldhandel. Er is in steeds grotere mate sprake van export en import van producten over 

de hele wereld. De grenzen tussen landen lijken daarmee te vervagen en het dragen van 

kleding of het eten van voedsel wat afkomstig is van de andere kant van de wereld is niet 

meer vreemd of nieuw. Niet alleen goederen reizen de hele wereld over maar mensen doen dit 

ook. Om verschillende redenen. Migratie van mensen om ergens anders hun geluk te zoeken, 

omdat ze moeten vluchten of omdat ze zich willen verenigen met familieleden komt steeds 

vaker voor. Hiermee groeit de multiculturaliteit en de diversiteit. Verschillende culturen en 

religies leven bij elkaar. De diversiteit is vooral groot in de steden en daarmee ook op de 

werkvloeren. Zo ook bij de politie. Een voorbeeld van hoe multiculturaliteit en diversiteit 

speelt binnen de politie is de oprichting van het LECD, het landelijk expertise centrum 

diversiteit. Zij staan voor het volgende: 

‘De kerntaken (handhaven, opsporen, hulpverlenen en signaleren/ adviseren) vragen dat de 

politie kan omgaan met de multiculturele samenleving, waarin zij op professionele wijze haar 

werk kan doen. Dit noemt het […] LECD multicultureel vakmanschap. Hieronder verstaan 
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we: de professionaliteit van uitvoerenden en leidinggevenden in de politieorganisatie om te 

kunnen omgaan met de vele culturen en leefstijlen in de eigen organisatie en in de 

samenleving.   

Deze professionaliteit gaat over kennis, houding, respect, gedrag en het kunnen omgaan met 

culturele dilemma’s. Het LECD ondersteunt en adviseert politie Nederland in de ontwikkeling 

van diversiteit en multicultureel vakmanschap door kennis en kunde te bieden op het gebied 

van cultuur, instroom, onderwijs, doorstroom en behoud.’ 
15

 

Het voorbeeld van het LECD geeft aan dat de politie reageert op de huidige samenleving en 

de veranderingen die daarin waar te nemen zijn.  

 

6.3 Geestelijke weerbaarheid  

Volgens Duyndam (2011) staan mensen bloot aan de druk van massale verschijnselen. De 

massale verschijnselen komen voort uit de hierboven genoemde veranderingen in de 

samenleving. Massale hedendaagse verschijnselen zijn consumentisme, culturele vervlakking, 

prestatiedruk, normerende leefstijlen, opiniedruk en mediahypes, islamofobie en algehele 

vreemdelingenhaat (idem, 10). Deze verschijnselen heersen onder een groot deel van de 

samenleving en de invloed is daarmee niet alleen bij individuen merkbaar maar bij hele 

groepen binnen de samenleving. Volgens Duyndam moeten we ons tegen deze verschijnselen 

kunnen weren zodat we ‘geen speelbal hoeven te worden van dergelijke bewegingen en 

ontwikkelingen. Deze verschijnselen zijn bedreigend voor menselijke waarden zoals vrijheid, 

verantwoordelijkheid, solidariteit en zelfs menselijke waardigheid’ (idem, 10). We kunnen 

door verwachtingen van buitenaf onze persoonlijke waarden kwijtraken. Dit zal ik hieronder 

verder uiteenzetten. Deze waarden zijn van zingevend belang. Vandaar dat zingeving de basis 

vormt voor weerbaarheid. Ze geven zin aan het leven wat we leiden, op persoonlijk vlak maar 

ook in ons werk.   

Om je te kunnen wapenen tegen deze ontwikkelingen moet je als mens geestelijk weerbaar 

zijn. Wanneer je weerbaar bent heb je een keuze in hoe je wilt handelen en reageren. Het geeft 

een gevoel van controle en dit gevoel draagt bij aan zingeving.  

                                                           
15

 https://www.politieacademie.nl/lecd/Pages/lecd.aspx, gevonden op 5 december 2011.  

https://www.politieacademie.nl/lecd/Pages/lecd.aspx


Op weg naar wezenlijke weerbaarheid 

Zingeving, weerbaarheid en politie  

 

 
36 

 

De definitie, geformuleerd door de onderzoeksgroep van de Universiteit voor Humanistiek
16

, 

van geestelijke weerbaarheid is de volgende: 

‘Geestelijke weerbaarheid is het vermogen om in de confrontatie met tegenkrachten, zowel in 

het persoonlijke leven als in de maatschappij en de cultuur, de gerichtheid op 

menswaardigheid van zichzelf en anderen te behouden, te versterken en verder te 

ontwikkelen. Hierbij omvat menswaardigheid in ieder geval de begrippen zingeving en 

humanisering (idem, 10). 
17

     

 

6.4 Voorbeeldfiguren   

Weerbaarheid wordt door Duyndam verder geëxpliciteerd aan de hand van voorbeeldfiguren.  

Ieder mens heeft voorbeeldfiguren om zich heen. De één haalt deze uit zijn of haar geloof en 

de ander uit zijn sociale omgeving. Waar we de beelden ook vandaan halen, ze fungeren om 

ons aan te meten. We vergelijken ons met deze figuren en wegen af of we juist of onjuist 

handelen en denken. Om te weten wat goed is en wat fout is, verhouden we ons tot 

voorbeelden en voorbeeldfiguren. Door telkens de situatie die we voor ons hebben 

(hermeneutisch) te interpreteren kunnen we deze afweging maken. De voorbeeldfiguren 

moeten niet slaafs gevolgd worden omdat dit het gevaar met zich meebrengt dat ook de 

verkeerde keuzes klakkeloos worden overgenomen. De inspirerende waarden die door 

bepaalde, cultureel-historisch gesitueerde voorbeeldfiguren worden belichaamd en 

gedemonstreerd, kunnen dienen als voorbeeld en door interpretatie naar de eigen context 

worden vertaald (Duyndam, 2011, 13). Dit vertalen van de ene context naar de andere is een 

belangrijk onderdeel omdat het ervoor zorgt dat de persoon altijd open blijft staan voor 

verandering, zich flexibel opstelt en zich niet vastzet in dogma’s. Het is een creatief proces 

wat het nodige inlevingsvermogen vergt. 

 

6.5 Zingevende potentie van weerbaarheid  

Geestelijke weerbaarheid heeft een zingevende potentie omdat het gericht is op de eigen 

kracht van mensen en groepen, op het zelf voeren van de regie over het eigen leven. Deze 

potentie uit zich in de bevordering van zelfregie, wat identiteitsversterkend kan zijn. Het komt 

                                                           
16

 Te vinden op www.geestelijkeweerbaarheid.nl op 10 november 2011 
17

 Ook te vinden op www.geestelijkeweerbaarheid.nl  
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zodanig van binnenuit en onderop. Dat dit zingevende aspect van binnenuit komt is van groot 

belang. Juist nu ‘andere, bovenindividuele kaders en instanties, zoals traditie, religie, 

maatschappelijke klasse, nationaliteit, etniciteit,’ weinig houvast en zekerheid meer bieden 

(Duyndam, 2011, 15). De nadruk komt zodoende al op het zelf te liggen. Hoe dit zelf vorm te 

geven en te leven naar eigen waarden en normen is echter de vraag. Geestelijke weerbaarheid 

kan de mens helpen zich te beschermen tegen de invloeden van buitenaf en de ruimte bieden 

flexibel te blijven en zodoende zelf te kunnen uitvinden en ervaren wie hij of zij is en wil zijn 

(ibidem).        
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Conclusie theoretisch deel 

Om uiteindelijk antwoord te kunnen geven op mijn hoofdvraag zal ik in onderstaande 

conclusie antwoord geven op de volgende deelvraag:   

Welke betekenis en welke relatie hebben zingeving en professionele weerbaarheid met 

betrekking tot het politievak? 

Bijna alle politieagenten krijgen te maken met burgergeweld of bedreiging. Daarnaast komen 

agenten in hun werk vaak in aanraking met grote thema’s rondom leven en dood, zoals bij 

verkeersongevallen, lijkvindingen of andere ernstige misdrijven. Dit beeld komt duidelijk 

naar voren uit verschillende onderzoeken en vandaaruit staat weerbaarheid hoog op de agenda 

van overheid en politie. De uitdaging voor politiemensen is om ook in benarde situaties 

professioneel om te gaan met de situatie en moreel verantwoord te handelen. Politieagenten 

moeten zich tot situaties, de betrokken burgers en ook collega’s weten te verhouden. Om dit 

normatief professioneel handelen van politieagenten in goede banen te leiden en integriteit te 

waarborgen is de beroepscode ontwikkeld.   

Aangezien je je als mens moet verhouden tot elke situatie die zich voordoet, heb je kans 

geraakt te worden door bepaalde gebeurtenissen. Je kunt fysiek geraakt worden, bijvoorbeeld 

door een verwonding op te lopen maar ook mentaal of moreel in de knoop komen. De stress 

die dit zou kunnen opleveren kan emotionele en psychische gevolgen hebben. Van daaruit is 

er nu, vanuit de politie, aandacht voor professionele weerbaarheid en zingeving. De politie 

beschrijft zingeving op drie gebieden. Op persoonlijk gebied, binnen de organisatie waar je 

werkt en in verhouding met de samenleving die je tegenkomt. Politiemensen moeten 

schipperen tussen al deze vlakken omdat ze in elke situatie zichzelf meenemen.  

Weerbaarheid kan op drie manieren worden uitgelegd. Allereerst is er de beschrijving die de 

politie eraan geeft onder de term professionele weerbaarheid. Weerbaarheid wordt vertaald 

naar drie vlakken, namelijk fysiek, mentaal en moreel.   

In het theoretische deel heb ik, om meer inzicht in dit begrip te krijgen, een verdieping 

gegeven aan de hand van de term resilience en de term geestelijke weerbaarheid. Het 

Weerbaarheid, uitgelegd aan de hand van de term resilience, komt neer op de mogelijkheid 

van mensen om zich te verhouden tot iets anders op een betekenisvolle (zingevende) wijze. 

Geestelijke weerbaarheid voegt daaraan iets toe. Het zich verhouden tot iets anders heeft 

namelijk een doel, namelijk het behouden, versterken of ontwikkelen van menswaardigheid. 
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Deze menswaardigheid is een waarde waar door anderen aan getoornd kan worden. Om dit te 

voorkomen moeten we, al mens, weerbaar zijn. Daarnaast geeft de verdieping van de term 

geestelijke weerbaarheid een inzicht in ‘het andere’, de tegenkrachten. Dat ‘andere’ kunnen 

massale verschijnselen in de maatschappij zijn die druk uitoefenen op onze waarden.  

Om je menswaardigheid te behouden is het van belang je bewust te zijn wat deze 

menswaardigheid inhoudt. Volgens Duyndam is dit in ieder geval zingeving en humanisering. 

Om je te verhouden tot tegenkrachten en de menswaardigheid te behouden, bevorderen of 

ontwikkelen, zal je je bewust moeten zijn van je persoonlijke zingevingskader. In hoeverre 

hier aandacht voor is binnen het politieonderwijs wordt verder uiteengezet in het tweede deel 

van deze scriptie. Vanuit de literatuur kan ik er  het volgende over zeggen. Om je eigen 

waarden en achterliggend zingevingskader te leren kennen meten we ons aan anderen. We 

stellen vragen bij wat het juiste handelen is. Dit kunnen we doen door ons te meten aan 

voorbeeldfiguren. Voorbeeldfiguren komen in elke cultuur voor, zo ook bij de politie. 

Aandacht voor de betekenis van voorbeeldfiguren is belangrijk.  

Weerbaarheid en zingeving gaan beiden over een persoonlijke verhouding tot de wereld. 

Existentiële zingeving heeft te maken met het zoeken naar grote antwoorden op thema’s  

zoals leven en dood, gezondheid en ziekte, liefde, onverschilligheid, zorgeloosheid, haat en 

verbondenheid en eenzaamheid. Zingeving is niet enkel een cognitief proces maar gaat ook 

over lichamelijkheid en gevoel. Het is aan de orde als we er een doel, richting of waarde in 

ervaren. Ieder mens heeft behoefte aan zin en ontleent er een doel, waarde, controle (efficacy) 

of zelfwaarde aan. Bronnen van zingeving zijn het handelen, ervaringen, gemeenschap en 

zingevingskaders. De politie kent al deze bronnen van zin.  

Een zingevingskader biedt mensen inspiratie en richtlijnen voor het doen en laten. Daarnaast 

biedt het een perspectief op mens-zijn en normen en waarden. Een waardenkader valt dus 

onder iemands zingevingskader. Het persoonlijke zingevingskader kan andere normen en 

waarden bevatten dan het waardenkader wat de politie verlangt van zijn mensen. De vraag is 

dus in hoeverre het waardenkader, zoals geformuleerd in de beroepscode, bij politiemensen is 

gefundeerd. Om waarden te kunnen funderen is er bewustwording van de eigen zingeving 

nodig.  

De bewustwording van de eigen zingeving is het doel van waardenvormende dialogen. Bij dit 

waardenonderwijs is er aandacht voor een open dialoog zodat alle deelnemers zich bewust 
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kunnen worden van hun eigen zingevingskader. Om waarden eigen te kunnen maken zal er 

binnen onderwijs ruimte moeten zijn om jezelf te zijn en je persoonlijke waardenoriëntaties te 

erkennen. Ook als die verschillen van de ander. Door middel van reflectie kun je je eigen 

zingevingskader ontdekken. Wanneer je je bewust bent van je eigen zingeving kun je bezien 

op welke wijze de waarden vanuit de politie daarbij aansluiten en ze funderen in je eigen 

waardenkader. Wanneer de politiewaarden door zelfonderzoek en reflectie gewaarborgd 

worden staat de politieagent sterker op het moment van confrontatie. Hij weet waarom hij 

handelt en vanuit welke innerlijke waarden. Dit geeft zelfvertrouwen, een gevoel van controle 

en een doel. Allemaal zingevende ervaringen.   

De relatie tussen zingeving en weerbaarheid met betrekking tot het politievak komt naar voren 

in ‘het je verhouden tot’, zoals voorgaande paragrafen aantonen. Weerbaarheid en zingeving 

hebben een wederzijdse relatie. Ze versterken elkaar. De politiemens moet zich continu 

verhouden, vanuit zijn eigen, persoonlijke zingevingskader, tot zijn werk en de samenleving. 

Het gaat niet over zomaar een verhouding tot de wereld maar over een zinvolle, 

betekenisvolle verhouding. Deze zinvolle verhouding kan een gevoel van controle opleveren. 

En daarbij een gevoel van keuzevrijheid in het denken en handelen. Weerbaarheid gaat 

daarbij om het voeren van de regie over het eigen leven.  

Voor het persoonlijke in relatie tot het werk geldt dat wanneer politiemensen werk doen wat 

ze als nuttig en zinvol ervaren zorgt dat ze sterker in hun schoenen staan. Ze zijn op dat 

moment weerbaarder dan degene die niet achter zijn handelen staat. Op die manier bekeken 

staat zingeving aan de basis voor weerbaarheid. Hier gaat het over het persoonlijke in relatie 

tot het werk.  

Voor het persoonlijke in relatie tot de samenleving geldt dat politiemensen met een diversiteit 

aan mensen te maken kunnen krijgen. Deze mensen hebben allemaal en persoonlijk en 

verschillend zingevingskaders, afhankelijk van hun herkomst, cultuur, geloof en opvoeding. 

Politiemensen kunnen burgers tegenkomen die een compleet ander zingevingskader hebben 

en van daaruit ook andere normen en waarden hanteren. Weerbaarheid gaat er om je te 

verhouden, vanuit je eigen zingevingskaders, tot de ander. Hier komt morele weerbaarheid om 

de hoek kijken.  
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7 

Methodologie 

In dit hoofdstuk zal ik uiteenzetten welke stappen ik in dit empirisch onderzoek heb 

ondernomen.  

 

7.1 Onderzoeksobject   

Mijn onderzoeksobject is het politieonderwijs. Omdat er binnen de politieacademie 

verschillende opleidingen bestaan was het nodig een afbakening te maken van mijn 

onderzoeksterrein. Hieronder staan de verschillende scholen beschreven. 

School voor 

politiekunde 

Verzorgt de basis politieopleidingen op mbo-niveau. Hieronder 

vallen de initiële opleidingen voor assistent politiemedewerker 

(mbo-2), politiemedewerker (mbo-3) en allround politiemedewerker 

(mbo-4). Ook de opleiding tot vrijwillige ambtenaar van politie 

wordt gegeven aan deze school. 

School voor hogere 

politiekunde 

Verzorgt de basis politieopleidingen op hbo- en wo-niveau. Het 

betreft de initiële opleidingen voor politiekundige bachelor (hbo), de 

politiekundige master (wo) en het voorschakeljaar van de leergang 

recherchekundige voor zij-instromer. 

School voor politie 

leiderschap 

Verzorgt onderwijs op gebied operationeel, tactisch en strategisch 

gebied zodat politieleiders groeien in hun vak door individueel, 

collectief en internationaal maatwerk. 

School voor gevaar - 

& crisisbeheersing 

Verzorgt specialistisch politieonderwijs op het gebied van openbare 

orde, geweldtoepassing, gevaarbeheersing, crisismanagement en 

grootschalig optreden. De school biedt zowel mono- als 

multidisciplinair onderwijs aan. 

School voor 

handhaving 

Richt zich op het opleiden van zittende agenten die zich verder 

willen ontwikkelen in hun handhavingstaak. Bijvoorbeeld door extra 

kennis aan te leren voor de ontmanteling van hennepkwekerijen of 

op het gebied van jeugdproblematiek. Daarnaast geeft zij onderwijs, 

theoretisch en praktisch, onder andere op het gebied van milieu, 
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verkeer en dierenwelzijn, en verzorgt zij praktische rijopleidingen 

op zowel basis- als specialistisch niveau. Ook handhavers van buiten 

de politie kunnen voor onderwijs bij de school terecht. 

School voor recherche Verzorgt politieonderwijs op de specialistische gebieden 

recherchekunde, intelligence, tactiek algemeen, bijzondere 

opsporing, forensische opsporing en vreemdelingentoezicht.
18

 

 

De politieacademie in zijn geheel is een te groot onderzoeksobject. Ik heb mij, omwille van de 

omvang van deze scriptie, beperkt tot observatie en gesprekken.   

 

7.2 Verandering in onderzoeksobject  

In eerste instantie wilde ik het curriculum van de basisopleidingen onderzoeken. De 

basisopleiding bestond uit 22 kernopgaven. Om het curriculum van al deze afzonderlijke 

kernopgaven te onderzoeken op aspecten van zingeving werd onmogelijk geschat. Men hield 

mij van verschillende kanten voor dat het doornemen van deze kernopgaven een jaar zou 

duren. Tijdens het maken van mijn probleemstelling had ik mij niet gerealiseerd hoeveel werk 

dit zou kosten.   

Daarnaast is er door de voortdurende veranderingen in het curriculum ook niet aan een 

eenduidig document te komen. De meest inhoudelijke documenten zijn alleen toegankelijk via 

een account van de politieacademie. Een toegang die mij niet verstrekt werd. Een minder 

uitgebreid curriculum gaf geen inzicht in wat er in de lessen behandeld werd. Op basis 

daarvan zou ik onmogelijk een antwoord op mijn tweede deelvraag kunnen formuleren. Door 

de huidige veranderingen binnen het politieonderwijs is het meeste materiaal verouderd en het 

nieuwe materiaal was nog niet beschikbaar. Ze zitten midden in een transitiefase.   

Ook speelde de hiërarchische structuur van de organisatie een rol. De toegang tot 

verschillende terreinen werd mij niet zomaar verleend. Vraag daarbij was vaak wie ik was en 

van waaruit de opdracht kwam. Nu is het zo dat de politie een goed beveiligd en afgeschermd 

systeem hanteert om fraude en andere ongemakken te voorkomen. Om dit systeem te 

waarborgen kunnen ze niet iedereen toestemming geven tot alle informatie die beschikbaar is.  

 

                                                           
18

 Gevonden op https://www.politieacademie.nl/onderwijs/onderwijsaanbod op 11 januari 2012 
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Ik heb, in overleg, moeten besluiten het curriculum los te laten. Veel tijd is hiermee verloren 

gegaan. Vanuit mijn onderzoeksvraag ontstond toen het plan om tijdens lessen te observeren 

en interviews af te nemen met docenten.  

De drie plekken waar ik heb geobserveerd zijn binnen de basisopleiding bij de Proeve 

Multicultureel vakmanschap. Daarnaast heb ik bij een les van de leiderschapstraining en bij 

een training Mentale Weerbaarheid geobserveerd. Hieronder is in schema gezet bij welke 

opleiding deze lessen thuishoren. Naar aanleiding van gesprekken met verschillende docenten 

ben ik tot deze selectie gekomen. Zij gaven aan dat ze zingeving bij deze lessen het meest 

terugzagen en hadden de mogelijkheid mij binnen te laten bij deze lessen. Voor 

vervolgonderzoek is het aan te raden ook andere lessen bij te wonen en gesprekken te voeren 

met andere docenten.   

Opleidingsniveau Wat Hoe vaak 

Basisopleiding tot allround 

politiemedewerker 

Proeve MCV 

 

Zes maal 

HBO en WO niveau Leiderschapstraining Eén maal 

Korps Utrecht Training Mentale Weerbaarheid Eén maal 

 

7.3 Betrouwbaarheid en validatie  

In de onderstaande paragrafen zal ik ingaan op de betrouwbaarheid en validiteit van dit 

onderzoek. Sociale onderzoeken kunnen drie doelen dienen. Namelijk dat van verkenning, dat 

van beschrijving of dat van verklaring. De verkenning vindt vaak plaats als het een nieuw 

onderzoeksveld betreft. Het is een eerste stap zoals ook het geval is bij de politie met 

betrekking tot de thema’s zingeving en weerbaarheid. In dit verkennende onderzoek zal 

gebruik gemaakt worden van observaties. Het beschrijven van wat er geobserveerd wordt is 

hierbij ook een doel van dit onderzoek (Babbie, 2004. 89). 

 

7.4 Observatierichtlijn  

Voor dit onderzoek heb ik op verschillende plekken observaties gedaan. Omwille van de 

betrouwbaarheid en validiteit heb ik een observatierichtlijn gecreëerd. Deze 

observatierichtlijn is gemaakt na grondig bestuderen van de literatuur rondom het begrip 

zingeving. Er is een lijst van begrippen samengesteld die ik door middel van observatie ga 
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toetsen aan de praktijk. Hiermee kan ik observeren of enkele van deze begrippen gebruikt 

worden of dat aanverwante termen gebruikt worden die aansluiten bij het begrippenkader. Ik 

kan mezelf niet compleet buiten dit observatieveld houden en neem mijn eigen subjectiviteit 

mee.  Subjectiviteit is volgens Maso & Smaling (2004) niet alleen onvermijdelijk maar ook 

nodig (idem, 79). Mogelijke observatie bij dit onderzoek is dat de respondenten geheel andere 

begrippen hanteren en de vooraf geformuleerde begrippen geen enkele keer voor komen. Het 

zou een completer beeld geven de respondenten vervolgens na de observaties te interviewen 

en op deze wijze te achterhalen wat zij met de gebruikte begrippen precies bedoelen. Helaas 

zal dat in een vervolgonderzoek moeten plaatsvinden omwille van de tijd en zal ik dit 

meenemen in mijn aanbevelingen.  

Tijdens het observeren was het om privacy redenen van de politie niet mogelijk 

geluidsopnamen te maken. Vandaar dat ik zo uitgebreid mogelijk ‘direct field notes’ heb 

gemaakt die ik, later uitgewerkt, als bijlage heb toegevoegd. Dit zijn zowel ‘empirical 

observations and […] interpretations of them’ (Babbie, 2004, 304). Dit om de 

betrouwbaarheid te bevorderen. De externe betrouwbaarheid, de herhaalbaarheid van dit 

onderzoek is niet mogelijk. Dit komt doordat het object van studie veranderlijk is (Maso & 

Smaling, 2004, 68). Ook tijdens de gesprekken met deelnemers en docenten was het niet 

mogelijk om geluidsopnamen te maken. Ik heb op dat moment zelf aantekening gemaakt die 

ik vervolgens na het gesprek heb uitgewerkt. Deze uitgewerkte versies zijn te vinden in de 

bijlage. Ik zal in dit onderzoek gebruikmaken van ‘constructs’. Dit zijn ‘theoretical creations 

that are based on observations but cannot be observed directly or indirectly’ (idem, 121). Een 

concept is iets wat wij creëren, een constructie. Zingeving is bij mij het concept, uiteengezet 

in verschillende begrippen aan de hand van de onderzochte literatuur. Een tekortkoming van 

dit onderzoek is dat ik onderzoek of er wordt gesproken over zingeving terwijl het 

tegelijkertijd een ervaring is die kan worden beleefd zonder er woordelijk uiting aan te geven. 

Dit moet worden meegenomen in het beantwoorden van de onderzoeksvraag.  

 

7.5 Begrippenkader zingeving  

Vanuit de bestudeerde literatuur ben ik tot een werkdefinitie van zingeving gekomen, zoals 

geformuleerd in hoofdstuk 4. Voor een inhoudelijk weergave en betekenis van deze begrippen 

verwijs ik terug naar dit hoofdstuk.   
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Doelgerichtheid  

Richting  

Doel (purpose) 

Samenhang 

Verbondenheid 

Gemeenschap 

 

 

Waardevolheid 

Waarde (value)  

Zelfwaarde (self-worth) 

Transcendentie  

Competentie  

Erkenning 

 

Motiverende werking 

Welbevinden  

Emoties 

Lichamelijkheid  

Esthetiek  

Controle (efficacy) 

 

Het begrippenkader, de dimensies en de indicatoren vormen samen de operationele definitie 

van zingeving. Een indicator is een teken van de aanwezigheid of afwezigheid van het 

concept wat bestudeerd wordt (idem, 123). In dit geval vormen mijn geformuleerde begrippen 

de indicatoren voor het concept zingeving. Het is belangrijk te onderscheiden over welk 

aspect, welke dimensie van zingeving ik het heb. Het kan bijvoorbeeld gaan over hoeveel 

zingevingsmomenten studenten ervaren in de lessen of over hoeveel zin ze uit hun werk 

halen. Mijn onderzoeksvraag voor dit gedeelte is de volgende: 

 Op welke wijze komen zingeving en professionele weerbaarheid voor in het onderwijs 

van politiemensen? 

Het gaat niet om de directe zinervaring van de studenten op dat moment maar over de wijze 

waarop het voorkomt in het onderwijs. Door observaties en de gesprekken met docenten kom 

ik achter verschillende visies op zingeving, of en hoe het aan de orde komt en tevens zal het 

mij een aantal voorbeelden opleveren. Ook kom ik er wellicht achter waar de moeilijkheden 

rond dit begrip liggen in de vertaling naar de praktijk.     

 

7.6 Gebruik van de indicatoren 

Bij het gebruik van mijn indicatoren uit het begrippenkader zal ik telkens aangeven wanneer 

er expliciet indicatoren gebruikt werden en wanneer er impliciet aandacht aan besteed werd. 

Ik realiseer me dat wanneer er impliciet aandacht aan wordt besteed, er veel meer afhangt van 

mijn persoonlijke interpretatie. Toch kon ik door de observaties en de gehele context bepaalde 

indicatoren waarnemen die niet expliciet genoemd werden. Aan één van de indicatoren, 
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namelijk waarde, besteed ik extra aandacht omdat deze indicator vaak werd genoemd. Het feit 

dat er over waarden wordt gesproken wil niet aangeven dat zingeving en het zingevingskader 

ook aan bod komen. Dit komt omdat er gekeken wordt naar een vaststaand waardenkader, 

namelijk dat van de politie uit Code Blauw. De persoonlijke zingevingskaders van de agenten 

komen nauwelijks aan bod. Over de politiewaarden praten zou een aanleiding kunnen zijn om 

door te vragen naar de persoonlijke waarden en het achterliggende zingevingskader van de 

agent. In hoeverre dat gebeurt, hangt af van de docent. 

In de beschrijving van de casussen van Proeve MCV heb ik daarom een onderscheid gemaakt 

tussen waarden en zingeving. Ik zal daarbij aangeven wanneer het enkel over de 

politiewaarden ging en wanneer de stap naar de persoonlijke waarden of zelfs 

zingevingskaders van de agent werd gemaakt. Waarde is daarbij een indicator en, wanneer het 

over persoonlijke waarde gaat, een onderdeel van iemands zingevingskader. 
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8  

Onderzoeksresultaten 

In dit hoofdstuk zal ik mijn onderzoeksresultaten weergeven. Dit zal ik doen aan de hand van 

enkele citaten en opvallende voorbeelden die ik vervolgens zal vergelijken met mijn 

begrippenkader. De grondig uitgewerkte observaties en gesprekken met deelnemers en 

docenten zijn te vinden in de bijlage.  Na de beknopte beschrijving van de observaties volgt 

direct de analyse aan de hand van het begrippenkader. 

 

8.1 Observaties tijdens Proeve Multicultureel Vakmanschap, MCV  

Multicultureel vakmanschap wordt niet als los vak gedoceerd aan de politieacademie maar de 

term en de inhoud komen in verschillende lessen aan bod. Onder anderen bij Sociale 

vaardigheden. MCV wordt onderwezen om de agenten te leren omgaan met ander culturen, 

religies en minderheden. Allerlei aspecten waardoor mensen anders kunnen handelen en  

denken. De aanname is dat doordat je kennis toeneemt ook je begrip voor de situatie van 

anderen wordt vergroot. Je begrijpt beter waar ideeën en gebruiken van de ander vandaan 

komen. Door dit begrip kun je beter inspelen op de situaties die zich tijdens het werk kunnen 

voordoen. In Nederland wonen steeds meer mensen uit verschillende culturen. Je moet je in 

kunnen leven want je bent de politie van iedereen.
19

  

Voor de Proeve MCV heeft de student als voorbereiding een verslag geschreven. In dit 

verslag beschrijven ze een multicultureel dilemma dat ze daadwerkelijk hebben meegemaakt. 

Ze beschrijven de feiten, wie erbij betrokken waren en wat ze lastig vonden aan dit dilemma. 

Ook beschrijven ze aan welke theorie ze dit kunnen koppelen en de theorie die besproken is 

tijdens verschillende lessen. Vervolgens noemen ze wat ze volgende keer anders zouden 

willen doen en geven ze een persoonlijke reflectie op het dilemma.    

Een aantal dilemma’s zal ik hieronder beschrijven om de inhoud van multiculturele 

vraagstukken te kunnen weergeven. In de gesprekken ging het vaak over de waarden die 

daaronder lagen vanuit de politie en soms, wanneer er doorgevraagd werd, ook over de 

persoonlijke waarden die voor de student gekoppeld lagen aan het dilemma. De term waarde 

                                                           
19

 Zie aantekeningen naar aanleiding van de observaties en de gesprekken met sova-docenten in de bijlage. 
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(value) uit het begrippenkader kwam in elke Proeve voor. Op welke wijze zal ik per casus 

uiteenzetten.  

Code Blauw bestaat uit de volgende waarden: 

 Respect 

 Transparantie 

 Verantwoordelijkheid 

 Betrokkenheid 

 Betrouwbaarheid  

 Rechtvaardigheid   

 Balans 

 

8.2 Dilemma 1 tot en met 5 

Dilemma 1  

Twee politieagenten staan aan de deur van een stichting voor islamitische vrouwen. Een 

vrouw die binnen zit wil haar verhaal doen over huiselijk geweld maar de mannelijke collega 

mag niet naar binnen. De mannelijke collega staat voor een dilemma. Óf hij gaat samen met 

zijn (vrouwelijke) collega naar binnen, voldoet aan zijn plicht te helpen en zijn 

verantwoordelijkheid te nemen en laat zijn collega niet alleen, óf hij wacht buiten, respecteert 

het geloof van deze vrouwen maar voelt zich ongelijk behandeld en laat zijn collega alleen. 

Waarden 

De waarden uit Code Blauw, die terugkomen in dit dilemma, zijn volgens de student 

verantwoordelijkheid, betrokkenheid en respect. Je ziet hier dat deze waarden in deze 

specifieke situatie met elkaar bosten en deze agent een keuze moet maken. Hij moet een 

morele beslissing maken. Daarbij komt nog dat hij ook persoonlijke waarden heeft die 

doorspelen in deze situatie. Namelijk dat hij vindt dat iedereen gelijk is en je dus niet iemand 

mag weigeren op grond van zijn geslacht. Deze persoonlijke waarde brengt hem ertoe toch 

mee naar binnen te gaan maar in een aparte kamer te wachten.  

Zingeving aan de hand van het begrippenkader  

De opgedane kennis voor de religieuze achtergrond van deze vrouwen hielp deze agent 

rekening te houden met en respect op te brengen voor deze situatie. Het bepaalde zijn keuze. 
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Ook begreep hij hierdoor dat de optie om naar het politiebureau te komen voor deze vrouwen 

heel moeilijk was omdat je daar vaak mannelijke agenten hebt rondlopen. Zijn eigen waarden 

speelden ook een rol en hij was zich hiervan bewust. Zijn eigen waarden kwamen wel 

expliciet aan bod maar er werd niet doorgevraagd waardoor niet duidelijk werd hoe deze 

waarden in zijn zingevingskader passen.   

Naast waarde (value) leek het, impliciet, in dit gesprek ook te gaan over controle en een doel 

(purpose) hebben. Hij wilde deze vrouw graag helpen en voelde zich verantwoordelijk. Door 

deze persoonlijke waarden, die passen in zijn zingevingskader, nam hij die taak op zich. Ook 

wilde hij een bepaalde mate van controle hebben over de situatie en niet alles laten bepalen 

door de vrouwen.    

 

Dilemma 2  

Bij een burenruzie beschuldigt één van de buren de politie van discriminatie. De politie zou al 

vooringenomen handelen door te weten dat de donkere man schuld had in deze zaak, niet 

objectief te handelen en alleen door zijn huidskleur de man minder serieus te nemen. De agent 

in kwestie werd geconfronteerd met deze uitspraken en stond voor het dilemma een keuze te 

maken tussen haar taak uitvoeren en praten over de burenruzie of op de beschuldigingen van 

de man ingaan en vragen naar zijn beweegredenen.   

Waarden 

Deze agent vindt dat de waarde respect uit Code Blauw naar voren komt in deze casus. Voor 

haar houdt respect in dat je andere culturen kent en er respect voor op kunt brengen. Het gaat 

er om dat je de ander in zijn waarde laat. Zij is ervan overtuigd dat ze respect opbrengt voor 

de mensen die ze tegenkomt.  

Zingeving aan de hand van het begrippenkader  

In deze casus vroeg de docent door naar de achterliggende, persoonlijke waarden die bij deze 

agent in het geding kwamen. De opmerking van de burger dat de politie discrimineert en altijd 

de ‘zwarte’ de schuld geeft raakt deze politieagent omdat zij dat juist niet doet en daar altijd 

op probeert te letten. Hierdoor voelt ze zich persoonlijk aangesproken en wil ze dat deze man 

duidelijk maken. Ze voelde zich aangesproken in haar eigen ideeën, waarden en visie op de 

wereld. Ze zegt het volgende:  
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‘Ik moest op dat moment mijn eigen gevoelens van irritatie aan de kant kunnen zetten om 

professioneel mijn taak en het gesprek met deze man te kunnen aangaan. Ik moest mijn eigen 

gevoel niet boven de zaak plaatsen.’
20

  

Naast waarde wordt geen enkel begrip uit het begrippenkader expliciet genoemd. Impliciet 

lijkt waardevolheid wel te worden beschreven. De agent heeft ervoor gekozen haar eigen 

gevoel en achterliggende waarde even opzij te schuiven om haar taak te kunnen uitvoeren 

maar vraagt zich af hoe waardevol deze uitkomst is geweest. Ook vraagt ze zich af met welk 

doel ze daar komt en is daar zoekende in.  

  

Dilemma 3  

Een Turkse vrouw komt samen met een vriendin aangifte van huiselijk geweld doen op het 

bureau. Het wordt in het gesprek duidelijk dat de Nederlandse vrouw niks weet over de 

Turkse cultuur en de achtergrond van de Turkse vrouw terwijl de Nederlandse vrouw wel het 

woord voert. Het dilemma vertaalt zich in de keuze om de Nederlandse vrouw meer te 

vertellen over de Turkse achtergrond en het wel of niet opnemen van de aangifte. Op papier 

was er weinig om echt een aangifte van te maken.  

Waarden 

De waarden transparantie, verantwoordelijkheid en betrokkenheid spelen hier een rol. De 

agent gaf duidelijk aan de burgers, in dit geval de twee vrouwen, te willen laten weten wat 

zijn bedoelingen. Vandaar dat hij ervoor heeft gekozen aan te geven wat hij zelf weet over de 

Turkse achtergrond van deze vrouw en haar de mogelijke opties uit te leggen. Hij wilde niet 

klakkeloos een aangifte opnemen omdat hij zich verantwoordelijk voelde voor de mogelijke 

gevolgen en betrokken bij deze vrouw. Hoe de waarden zich concreet vertalen naar een 

situatie blijkt uit deze casus nog best ingewikkeld te zijn. Voor de één zo betrokkenheid 

kunnen betekenen dat hij gelijk de aangifte zou opnemen terwijl het voor deze agent, door de 

achtergrond informatie die hij had van de Turkse cultuur besefte dat er andere mogelijkheden 

zouden kunnen zijn dit op te lossen die minder desastreuse gevolgen zouden hebben.  

Zingeving aan de hand van het begrippenkader  

De persoonlijke waarden van deze agent kwamen expliciet aan bod en er werd doorgevraagd 

                                                           
20

 Zie aantekeningen observaties Proeve MCV in de bijlage. 
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en waar deze waarden vandaan kwamen. Hij koppelde het feit dat hij zelf Surinaams is aan 

zijn gewoonte rekening te houden met anderen en ze te respecteren. Dat wilde hij immers zelf 

ook. Daarbij kwam dat hij zich bewust was waar hij zelf vandaan kwam, hoe zijn eigen 

zingevingskader gevormd was.  

‘Door mijn achtergrond heb ik leren ervaren welke verschillen er zijn en dat de samenleving 

uit meer bestaat dan enkel de regels. In Turkije zijn ze bijvoorbeeld gewend te communiceren 

via de man. Om aan informatie te komen over wat er binnen die gemeenschap speelt moet je 

hiervan wel op de hoogte zijn.’  

Deze agent is zich erg bewust van zijn persoonlijke waardenkader en dat dit hem heeft 

gevormd. Hierdoor voelt hij zich verbonden met andere. Naast waarde kwamen ook ander 

indicatoren aan bod, alhoewel impliciet, zoals richting, doel, motivatie en zelfwaarde. Er 

sprak uit zijn woorden een duidelijke richting die hij op wil met zijn werk en heeft daar 

bepaalde doelen bij gesteld. Dat werkt motiverend  en geeft hem zelfwaarde. Deze student 

leek zin te ervaren in het werk wat hij doet. 

 

Dilemma 4  

Dit dilemma speelt zich niet af tussen politie en de burgers maar binnen de politie. De student 

kreeg, samen met zijn meerdere, een casus waar ze aan moesten werken. Het ging om 

bedreiging van een meisje via de msn en facebook. De meer ervaren agent nam het meisje 

echter niet serieus en maakte opmerkingen in de trant van ‘ze zal het wel zelf uitgelokt 

hebben’ en ‘dat is jou toch vast ook wel een keer overkomen’.  De student had echter de 800 

pagina’s tellende chatgeschiedenis doorgelezen en vond de aanklacht van het meisje wel 

serieus te noemen. Het dilemma was nu om zijn meerdere aan te spreken en te zeggen dat hij 

het niet met hem eens was of de zaak te laten rusten. De student heeft er uiteindelijk voor 

gekozen om de zaak naar zich toe te trekken en zelf te proberen er meer uit te halen.  

Aan de ene kant beschrijft deze student de politiecultuur als plaats waar je in je studententijd 

vooral je mond moet houden. Je wilt geen ‘iwab’ (ik weet alles beter) zijn. Daarnaast wordt 

de politiecultuur nog wel eens ervaren als een hiërarchische mannencultuur die vooral bij de 

oude garde voortleeft. Aan de andere kant is het ook een heel hecht team, als je binnen bent 

dan doen ze alles voor je en voel je je heel veilig. Als je er om de een of andere reden echter 
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buiten valt dan ‘lig je eruit’. In deze cultuur is het in de rol van een student dus moeilijk iets 

op een meerdere aan te merken te hebben.  

Waarden 

De student geeft aan in deze casus rechtvaardigheid en respect terug te zien, zoals beschreven 

in Code Blauw. Hij vertelt daarbij dat hij respect persoonlijk een lastige waarde vindt omdat 

hij het moeilijk vindt voor elke situatie respect op te brengen. Wat respect precies inhoud 

vraagt hij zich daarbij hardop af.   

Zingeving aan de hand van het begrippenkader  

De indicator waarde komt expliciet aan bod, niet alleen de waarden die de politie hanteert 

maar ook zijn persoonlijke waarde die hij ervaart binnen het werk wat hij uitvoert. Daarnaast 

spreekt deze student een bepaald doel uit, dat hij in zijn werk namelijk rechtvaardig wil 

handelen. Hij beschrijft ook expliciet de gemeenschapszin en samenhang die je bij een 

wijkteam kan voelen mits je opgenomen wordt. Hij vindt dit heel waardevol. Deze student 

beschrijft verschillende indicatoren uit het begrippenkader in zijn casus. Daarnaast worstelt 

hij, meer impliciet, met wat moreel gezien de goede keuze is en voelt dat zijn eigen 

zingevingskader, waar zijn waardenkader een onderdeel van is (namelijk iemand helpen in 

nood en serieus nemen) schuurt met dat van zijn collega.    

 

Dilemma 5  

Tijdens het afnemen van de blaastest bij een geplande verkeerscontrole krijgt een politieagent 

te maken met een vrouwelijke bestuurder in een boerka. De man naast de vrouw wil niet dat 

zij geholpen wordt door een man en vraagt om een vrouwelijke collega. Door de drukte is de 

agent echter niet in de mogelijkheid een vrouwelijke collega in te schakelen. Hij komt voor 

het dilemma te staan deze vrouw in boerka hoe dan ook de blaastest af te laten nemen of toch 

op een vrouwelijke collega te wachten en daarmee de wachtrij te verlengen of de vrouw zelf 

de test af te laten nemen na het haar uit te leggen. Bij de laatste optie hoeft ze haar boerka niet 

af te doen maar kan zij de test eronder steken. Hij kiest, na overleg met haar, voor deze optie.  

Waarden 

Waarden van de politie komen expliciet aan bod zoals respect. Hij zegt: ‘Ik zou het zelf ook 

niet prettig vinden als iemand geen respect toont voor de cultuur waarin ik ben opgegroeid. 

We zijn de politie van iedereen. Je moet mensen in hun waarde laten, ik sta niet boven een 
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ander. Ik moet alleen wel de wet handhaven.’ De wet handhaven en de waarde die je daaraan 

verbindt kan echter nog wel eens botsen met de andere waarden van code blauw of de 

waarden van de burger. Tegelijk respect opbrengen maar iemand ook een bekeuring geven 

kan tegenstrijdig voelen.   

Zingeving aan de hand van het begrippenkader  

Waarde van de politie maar ook de vraag naar de persoonlijke waarde van de student komt 

expliciet aan bod. Dit komt omdat de docent doorvroeg naar de mening van de student en 

zodoende de student vertelde over zijn persoonlijke waarde maar ook andere indicatoren uit 

het begrippenkader noemde. De student noemde dat hij erkenning van de ander belangrijk 

vind en zelf een doel en richting heeft binnen zijn werk wat hem motivatie geeft dit werk te 

doen.  Zodoende komen meerder indicatoren uit het begrippenkader aan bod.      

 

 

8.3 Gesprek met docenten Sociale Vaardigheden  

Na afloop van de Proeve MCV kon ik een uitgebreider gesprek aanknopen met twee docenten 

Sociale vaardigheden van de politieacademie in Amsterdam. Eén van de twee docenten had 

de training Mentale Weerbaarheid gevolgd. Het  gesprek ontstond spontaan dus ik had geen 

vragen voorbereid. Wel heb ik tijdens het gesprek, met toestemming van beide docenten, 

aantekeningen gemaakt en deze field notes direct daarna uitgewerkt. Een uitgebreid verslag is 

te vinden in de bijlagen. Hieronder zal ik allereerst mijn twee vragen weergeven en 

vervolgens, aan de hand van een aantal citaten, uit een zetten wat de visie van deze docenten 

was op zingeving en weerbaarheid. Mijn vragen waren: 

- Wat zie je aan zingeving terug in de lessen die je geeft of de proeven die je afneemt? 

- En zie je een link met weerbaarheid? 

‘Ik ben vaak bezig met de vraag wat het met iemand doet. Ik vraag daarop te reflecteren. Wat 

betekent het voor iemand en waarom betekent het iets voor diegene. Zo vraag ik naar de 

persoon achter de agent.’  

Deze docent gaf aan zelf aandacht te besteden aan de vraag wat een situatie met iemand doet. 

Dit kwam volgens haar voort uit haar achtergrond als maatschappelijk werker. Het woord 

zingeving gebruikte ze beiden niet expliciet. Niet in hun lessen en ook niet in hun Proeve.  
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 ‘Het [zingeving] komt naar mijn idee voor in het onderwijs maar niet expliciet als 

zingevingsvraag. De link naar waarden wordt wel gelegd maar waar deze waarden op 

berusten en vandaan komen en welke levensvisie iemand heeft komt niet zodanig naar voren.’ 

Door het gesprek vroegen beide docenten zich hardop af waarom ze eigenlijk niet expliciet 

vroegen naar de zin die de studenten ervaren in het werk wat ze doen en wanneer deze zin in 

het geding komt.   

Op de vraag welke verbinding er volgens hen bestaat tussen zingeving en weerbaarheid 

zeiden ze het volgende.  

‘Tussen zingeving en weerbaarheid zit een duidelijke link. Als je de zin van iets ervaart kan je 

ervoor gaan staan, dan weet je wat je wilt en dat maakt je veerkrachtig.’   

Hiermee gaven ze aan dat er voor hen een verband bestaat en dat ze dat terugzien bij de 

studenten. 

 

8.4 Samenvatting  

In elk beschreven dilemma komen één of meerdere indicatoren uit het begrippenkader voor. 

Dit duidt op de aanwezigheid van een gesprek over zingeving en het persoonlijke 

zingevingskader van de student. Dit is echter sterk afhankelijk van de vragen die de docent 

stelt. Soms bleef een gesprek hangen op de waarden van de politie en op welke manier je die 

kunt toepassen zonder vragen over hoe deze waarden aansluiten bij de persoonlijk beleefde 

waarden. Het zingevingskader van de student kwam dan geheel niet aan bod. Wanneer de 

docent doorvroeg en vooral wilde weten waarom ervaren beleefd werden zoals ze beleefd 

werden spraken studenten vaak over verschillende indicatoren uit het begrippenkader. Er was 

veel aandacht voor hoe de waardenkaders van de politie kunnen botsen met de waardenkaders 

en ook zingevingskaders (omdat naast waarde ook andere zingevingsindicatoren werden 

meegenomen) van burgers. Welke rol de eigen zingevingskaders daar in speelden kwam 

incidenteel aan bod en lag aan de desbetreffende docent. 

Samengevat zien beide docenten een verbinding tussen zingeving en weerbaarheid. Door te 

weten wat je wil voel je je sterker en dat maakt je weerbaarder. Dat komt overeen met de 

termen doel (purpose) en richting. Ook besteden zij aandacht aan de waarden van de politie, 

van de burgers die de agenten tegenkomen en aan de waarden van de student zelf. Het hangt 
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alleen wel erg af van de docent hoeveel naar dit laatste wordt gevraagd en helemaal waarop 

die persoonlijke waarden zijn gebaseerd. Waar weinig aandacht voor is, is hoe om te gaan met 

situaties waarbij de waarden van de persoon bosten met die van de politie op met die van de 

burger. Terwijl uit de voorbeelden blijkt dat dit vaak voorkomt. Eén student zegt dan ook ‘ik 

moet mijn waarden even opzij kunnen zetten’. Een ander zet zijn waarden niet opzij maar 

loopt het risico dat daarmee zijn taak in het nauw komt of de burgers hun vertrouwen 

verliezen.  

Het gaat hierin ook om weerbaarheid, zoals de docenten al aangaven, doordat de vraag is hoe 

je je verhoudt tot een ander. Dat jezelf, naast een agent, ook een persoon bent en dat de vraag 

dus is hoe jouw zingevingskader zich verhoudt tot je werk en de maatschappij kwam niet 

standaard aan bod.  

 

8.5 Observaties tijdens leiderschapstraining ‘scenario planning’ 

Tijdens mijn observaties bij de school voor leiderschap ben ik een dag aanwezig geweest 

tijdens een training ‘scenario planning’. Tijdens de observaties heb ik uitgebreide field notes 

gemaakt die terug te vinden zijn in de bijlagen. Hieronder zal ik enkele observaties 

uiteenzetten en ga ik in op het thema wereldbeeld en levensvisie. Dit laatste zal ik doen omdat 

het woord zingeving nergens expliciet genoemd werd en indicatoren uit het begrippen kader 

nauwelijks aan bod kwamen. Toch ging het impliciet wel over het eigen zingevingskader en 

dat van anderen. Dit werd aan de hand van de termen wereldbeeld gedaan. 

In de training ging het erom dat de deelnemers kennis maakten met een methode die je kunt 

toepassen op veranderingen. De methode is ‘scenario planning’. Aan de hand van een thema 

en vraagstuk wordt de methode uitgelegd. Het thema voor deze bijeenkomsten was de 

evolutie van legitimiteit in de Nederlandse samenleving in de komende decade. Van belang is 

dat de groep zo divers mogelijk is en er juist van al deze verschillende visies en ideeën 

gebruik gemaakt wordt. 

De opbouw van ‘scenario planning’ is als volgt: 

- Allereerst wordt het thema bepaald. In dit geval is het thema legitimiteit. 

- Brainstormen over/ beschrijven van: 

1) Drijvende krachten 
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2) Kritische onzekerheden 

3) Ontwikkelen van mogelijke scenario’s  

4) Implicaties voor scenario’s  

5) Beschouwingen met de set van scenario’s 

Wereldbeeld 

In de plenaire discussie over het begrip legitimiteit kwam het al snel op de subjectiviteit van 

het begrip. Er bestaat geen waterdichte definitie van. Wat legitiem is hangt af van wie het 

zegt. En wat iemand vindt hangt af van zijn of haar levensvisie en wereldbeeld. Je zult moeten 

kijken naar de persoon en zijn achtergrond.  

In deze discussie werden erg geen indicatoren vanuit het begrippenkader genoemd. Er werd 

echter wel uitgebreid stil gestaan bij de levensvisie van de persoon in kwestie. Opgemerkt 

werd dat de levensvisie of het wereldbeeld bepalend is voor hoe de persoon in kwestie de 

situatie beschouwd. Een belangrijke vraag rondom legitimiteit is dat je na gaat wie of wat je 

voor je hebt. Van waaruit de vraag gesteld wordt beïnvloed namelijk het idee rondom 

legitimiteit. Het wereldbeeld vormt de perceptie van legitimiteit. Hierdoor is het begrip 

controversieel.  

Het boerkaverbod is een voorbeeld waarbij de perceptie van legitimiteit verschild per actor 

die je bekijkt. In de les komt aan bod dat wanneer ze actoren willen beïnvloeden ze zullen 

moeten kijken naar hun achterliggende wereldbeelden. Ze zullen op de hoogte moeten zijn 

van hun eigen wereldbeeld en dat van de ander.   

Gesprek achteraf met de docent  

Achteraf had ik de mogelijkheid tien minuten na te praten met de docent. Hij voegde aan het 

gesprek rondom wereldbeeld toe dat de manier van denken binnen ‘scenario planning’ onder 

andere gebaseerd is op een idee van Chrislip. Het achterliggende idee gaat uit van de manier 

waarop we met verandering om kunnen gaan. Verschillen tussen mensen zouden kunnen 

leiden tot ruzie of zelfs oorlog maar geeft, op een andere manier bekeken, ook mogelijkheid 

deze ideeën te benutten en samen tot een betere oplossing te komen. Goed leiderschap berust 

hier volgens Chrislip op.
21

 De training ‘Scenario planning’ is bedoeld om de deelnemers 

bewust te maken van de achterliggende wereldbeelden van mensen en vervolgens gebruik te 

maken van deze verschillen. Doordat ze hier kennis over ontwikkelen zullen ze, op het 

                                                           
21

 Gevonden op http://www.well.com/user/bbear/chrislip op 12-02-2012 

http://www.well.com/user/bbear/chrislip
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moment dat ze zelf  als leider voor een verandering komen te staan (bijv. reorganisatie), 

weerbaarder zijn om met deze verschillen tussen mensen om te gaan. Op deze manier bestaat 

er volgens de docent een connectie tussen bewustzijn van wereldbeelden van jezelf en andere 

mensen en weerbaarheid.    

 

8.6 Samenvatting  

Zingeving werd dus niet expliciet genoemd maar het ging heel concreet over het wereldbeeld 

(wat een zingevingskader is) en de invloed daarvan op specifieke situaties. Over het 

wereldbeeld van de personen zelf en van de mensen die je kan tegenkomen in je werk. En aan 

de hand van het voorbeeld van het boerkaverbod ook over het waardenkader van de politie. 

om een beter beeld van de verhouding van de training te geven werd er op verschillende 

momenten stil gestaan bij het thema wereldbeeld en was het tegelijkertijd een erg klein 

onderdeel in een brede, driedaagse cursus.   

 

8.7 Observaties tijdens een training Mentale Weerbaarheid  

In dit gedeelte zal ik opvallende observaties weergeven die gekoppeld kunnen worden aan 

indicatoren uit mijn begrippenkader. Voor de volledige uitwerking van deze les verwijs ik 

naar de bijlagen.  

De deelnemers krijgen de opdracht in groepjes te inventariseren welke dingen hen afleiden 

tijdens het werk. Ze komen uit tot een onderscheidt tussen externe en interne factoren en werk 

en privé factoren. Voorbeelden zijn je gedachten, lichamelijke klachten, irritaties, collega’s, 

telefoon. Vraag is nu hoe je ondanks deze afleidingen toch je werk goed kunt blijven 

uitvoeren. Een belangrijke vraag voor het politiewerk omdat afleiding desastreuze gevolgen 

kan hebben. Aan de hand van deze oefening wordt ingegaan op de verschillende 

aandachtsstijlen die mensen kunnen hebben.   

Bovenstaand doel van de opdracht lijkt een bepaalde mate van controle (efficacy) te kunnen 

handhaven wanneer er interne of externe afleidingen zijn. Deze controle, zo zal in de les 

duidelijk worden, bereik je door bewustwording en van wat er in je eigen lichaam omgaat. 

Lichamelijkheid is een term uit het begrippenkader. In deze lessen wordt het lichaam gezien 

als manier waarop je kunt gewaarworden hoe het met je gaat. Het gaan om bewustwording 

van wat er in je lichaam gebeurd aan reacties maar ook om erkenning van deze reacties. Ook 
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erkenning is een belangrijk aspect van zingeving. Dat is niet alleen erkenning door een ander 

maar ook erkenning van jezelf. Ik kom hier later op terug.      

Er bestaan vier aandachtsstijlen en daarin hebben mensen een voorkeurskant. Onder stress ga 

je terug naar je voorkeursstijl. Het doel van dit deel van de les is om je eigen voorkeursstijl te 

ervaren en je tegelijkertijd bewust te zijn van de andere stijlen zodat je uiteindelijk meer 

keuzemogelijkheid hebt. Zeker in stresssituaties is het de vraag of jij voorkeursstijl wel de 

gewenste stijl is.  

Naast informatie rondom aandachtscontrole krijgen de deelnemers ook informatie over 

gedachtencontrole. Eén van de opdrachten daarbij was de volgende:  

Bespreek in groepjes welke gevoelens je tijdens je werk tegenkomt maar niet wilt hebben. 

Welke gevoelens zitten je in de weg? Voorbeelden die uit de groep komen zijn frustratie, 

irritatie, onzekerheid, onmacht, onbegrip, onverschilligheid, boosheid. Dit zijn emoties. De 

vraag is vervolgens of deze emoties gevolgen hebben voor je gedrag en je handelen. Het 

antwoord uit de groep is dat dit inderdaad gevolgen heeft. De docent vertelt dat je emoties 

uitstraalt. Het beïnvloed je handelen en denken. De vraag is vervolgens wat eerst komt, 

handelen of denken?  

Denken  Voelen/Emoties  Handelen/Gedrag  

De emoties die je kunt ervaren worden in deze les erkend en ook de gevolgen van deze 

emoties. Ook de term emotie komt voor in het begrippenkader. Het gaat erom dat de 

deelnemers zich bewust worden van de invloed van hun gedachten. De gebeurtenis zelf zegt 

niks over hoe je je voelt. Het is dus de gedachte die jij er bij hebt die ervoor zorgt dat je 

hartslag omhoog gaat en je stress ervaart.   

Wanneer je een hele dag je gedachten bij zou houden zou je merken dat veel van je gedachten 

niet waar zijn en dat ze je ook niet helpen. De woorden moeten, proberen en als kosten heel 

veel energie, de woorden willen, kunnen en durven kosten veel minder energie. En de emoties 

veranderen ook met het veranderen van deze woorden. Je hebt invloed op je eigen gedachten, 

het is een vorm van zelfcontrole, efficacy, door op het niveau van gedachten al aan de slag te 

gaan. 

Anger-management 

Gevoel Gedachte  Vervangen door andere gedachte 
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Ongeduld 

Onrecht  

Lage frustratiedrempel 

Wraak  

 

Het moet snel gaan 

Het hoort zo te zijn 

Het moet makkelijk zijn 

Ik pak je terug  

 

Soms duurt het even 

Soms is het anders 

Soms is het moeilijk 

Ik vergeef je 

 

De nadruk in de les ligt op waar je controle over kunt houden. Aangezien je de buitenwereld 

niet altijd kunt controle leren gaat het in deze les over aandachtscontrole, gedachtencontrole 

en stressmanagement  

Stressmanagment en energiemanagement  

De mens kan door zijn gedachten zijn stresssysteem aanzetten en weer uitzetten. Dit is een 

verschil met dieren. De amygdala, die reageert op gevaar, stuurt je hele hormoonhuishouding 

aan en zorgt ervoor dat in situaties van stress er een seintje uitgaat om adrenaline en cortisol 

(prednison) aan te maken. Cortisol verlaagt onder andere je weerstand en in tijden van 

langdurige stress ben je veel vatbaarder voor ziektes. Het uitgangspunt is dat wanneer je leert 

omgaan met stress in je lijf en leven, je weerbaarder wordt. Het is van belang dat je de eigen 

reacties op stress gaat herkennen en je er bewust van wordt en vervolgens leert jezelf te 

plussen of te minnen. Plussen is jezelf oppeppen in situaties waar je alert moet zijn en minnen 

is jezelf kalmeren in situaties waar je niet alert hoeft te zijn. Wanneer je de stressreactie niet 

weet uit te zetten en je blijft hangen in de aanpassingsfase kan dit leiden tot de uitputtingsfase. 

Ook kan je lichaam door de hormonen steeds minder goed pijn waarnemen. Vandaar dat 

mensen met een burn-out het zelf pas heel laat door hebben terwijl hun omgeving het al 

langer ziet aankomen. Zij raken de zin van hun bestaan kwijt en het overzicht. Het woord 

depressie betekent ook niet voor niks de-pressie, de druk eraf. Samengevat wordt er in deze 

training aandacht besteedt aan de volgende aspecten. Het stellen van doelen, 

aandachtscontrole, visualiseren, cirkels van invloed, gedachtencontrole, ademhalingscontrole 

en kennis over stress.  

 

8.8 Gesprek met deelnemers  

In de twee pauzes die de dag kende sprak ik twee deelnemers van de training. Ik heb een 

gesprek aangeknoopt over hun beleving in het wijkteam waar ze werkten en verder 
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verhelderingsvragen gesteld bij wat ze vertelden. Ik had dus niks voorbereid en geen concrete 

vragen gesteld over zingeving of weerbaarheid.   

Zij waren allebei al langer politieagent. De één was 33 jaar oud, de ander 30 jaar. In 

politietermen loop je dan al langer mee. Je hebt ervaring. Beide deelnemers gaven aan 

verschil te zien tussen hun eigen studentenperiode en de studenten die nu bij hen 

binnenkomen op het bureau. Ze beschreven dat zij zien dat stress toeneemt onder jonge 

agenten en legden zelf de link met de veranderde politieopleidingen. Ze vonden beide dat de 

studenten tegenwoordig veel te snel in het diepe worden gegooid en ze veel te snel dingen 

gaan doen. ‘Studenten gaan zweven, in hun werk maar ook in de opleiding let niemand op of 

het wel goed met ze gaat.’ Ze vertelden dat toen zij net begonnen binnen een wijkteam ze de 

eerste drie jaar mee moesten lopen met een meer ervaren, oudere agent. ‘Een rot in zijn vak. 

Zijn rooster was ons rooster. We kregen nog niet de volledige verantwoordelijkheid.’ 

Studenten van tegenwoordig krijgen niet meer zo’n coach aangewezen en moeten soms zelfs 

al met andere studenten samen op pad. Ze krijgen volledige verantwoordelijkheid terwijl hun 

opleiding nog niet is afgerond. Ze hadden het idee dat dit bij de jonge studenten en 

stressfactor zou kunnen zijn. Om aan te geven dat  het niet goed met je gaat of dat je zelfs 

hulp nodig hebt is de laatste jaren makkelijker geworden, de machocultuur is aan het 

afnemen. Toch hadden ze beide het idee dat het voor studenten niet makkelijk is dit te melden 

omdat het als falen zou voelen. Ze hadden het gevoel dat de selectiecriteria voor toelating tot 

de politie versoepeld waren en dat er niet gevraagd wordt wat nodig is. Eén van de twee 

deelnemers verwoorde het als volgt: ‘Het gaat niet meer om wie jij bent of hoe je in het leven 

staat. Of je streetwise bent en mensenkennis hebt.’ Dit woord streetwise komt ook terug in het 

Tijdschrift Blauw (januari 2012) en te benadrukken dat de opleidingen misschien 

onvoldoende hun mensen klaarstomen op het praktijkwerk op straat.   

In de tweede pauze begonnen ze over het debat rond PTSS. De verdeeldheid binnen de politie 

om toe te geven dat PTSS een bedrijfsziekte is brengt veel commotie. Een van de twee 

deelnemers vroeg zich hardop af wat die onduidelijkheid rond dit thema voor de agenten op 

de werkvloer zou betekenen. Op de vraag wat zij dachten dat de grootste stressfactor binnen 

het werk was zeiden ze het volgende: Op het moment dat agenten, onverwacht, door burgers 

worden aangevallen en met geweld en agressie te maken krijgen is dit een grote bron van 

stress. Dat komt doordat het onverwacht gebeurd en dat de agressie tegen de politie zelf is 

gericht. Dit roept vragen op zoals ‘waar doe ik het voor’. Dit soort incidenten hebben vaak 

langdurige gevolgen voor de agenten.   



Op weg naar wezenlijke weerbaarheid 

Zingeving, weerbaarheid en politie  

 

 
62 

 

8.9 Samenvatting  

In de observaties komt naar voren dat er aandacht is voor sommige indicatoren van zingeving, 

zoals geformuleerd in het begrippenkader. De nadruk ligt in deze observaties op controle 

(efficacy) en ook op doelgerichtheid, uitgelegd in het stellen van doelen en een richting 

bepalen. Door het aanbieden van deze trainingen, die ze naar elk korps gaan uitzetten, lijkt er 

ook aandacht te zijn voor competentie en welbevinden van de deelnemers, dit kwam echter 

impliciet naar voren. Het overkoepelende thema zingeving en de vraag naar iemands 

persoonlijke zingevingskader kwam in de geobserveerde les geen één keer aan bod. Wellicht 

krijgt dit in de reflectievaardigheden, die ze een dag later zouden krijgen, wel een plek.     

De link met weerbaarheid werd door docenten en studenten meerder malen gelegd. In deze 

lessen wordt weerbaar zijn gekoppeld aan je vermogen deze bovenstaande aspecten vorm te 

geven. Ook wordt er erkend dat wanneer dat niet lukt iemand zodanige stress kan ervaren dat 

hij de zin van zijn bestaan kwijt raakt.   

Opvallend blijft dat er in deze lessen vooral oog lijkt te zijn voor waar we wel iets mee 

kunnen. Namelijk controle hebben over een gedeelte van de situatie. Hoe om te gaan met 

gevoelens als onmacht, en wat dat met je doet, komt niet aan bod. Daardoor krijg ik het idee 

dat er geen aandacht is voor de waarde en waardenvolheid die de deelnemers ervaren. 

Daarmee bedoel ik de koppeling tussen het persoonlijke zingevingskader, dat van de politie 

en dat van de samenleving. Hier zal ik in mijn conclusie op terugkomen.       

Daarnaast lijkt in deze training wel aandacht te zijn voor de fysieke kant van weerbaarheid en 

de koppeling gelegd tussen mentale en fysieke weerbaarheid maar lijkt morele weerbaarheid 

niet aan bod te komen.  
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Conclusie onderzoeksresultaten 

In de uiteindelijke conclusie en aanbevelingen zal onderstaande samengevoegd worden met 

het theoretische deel om een antwoord te formuleren op de hoofdvraag. Hieronder zal ik 

antwoord geven op de volgende deelvraag: 

Op welke wijze komen zingeving en professionele weerbaarheid voor in het onderwijs van 

politiemensen? 

Om hier antwoord op te kunnen geven zal ik weergeven welke aspecten en indicatoren van 

zingeving en weerbaarheid aan bod kwamen in de gedane observaties binnen het 

politieonderwijs. Ik wil benadrukken dat ik geenszins in algemeenheden kan spreken. Het 

politieonderwijs is daarvoor te complex en veelzijdig en mijn onderzoek te beperkt. De 

uitspraken die ik hieronder doe gelden dus voor de plekken waar ik daadwerkelijk 

geobserveerd heb.  

De termen waarde, doel, richting en controle komen veel voor in de observaties. Indicatoren 

die terugkomen in het begrippenkader en zodoende aangeven dat er sprake is van zingeving. 

Dit vond plaats op momenten dat deelnemers iets van zichzelf lieten zien. Soms werden de 

waarden van de politie vertaald naar de eigen waarden en soms werd er een stapje verder 

gezet naar ander indicatoren van zingeving. 

Aan de situaties die ik heb geobserveerd kon ik, aan de hand van de indicatoren, waarnemen 

dat zingeving en het zingevingskader van de deelnemer aan bod kwam en werd besproken. 

Opgemerkt moet worden het zingevingskader een bron van zingeving is. Sommige 

deelnemers voelden zich persoonlijk aangesproken in de situaties waarin ze terechtkwamen en 

hadden het gevoel deze gevoelens en hun daaraan gekoppelde waarden aan de kant te moeten 

zetten of ze op een bepaalde manier te moeten handhaven zonder respectloos te handelen. Op 

het moment dat de deelnemers zich bewust werden van hun persoonlijke zingevingskader, 

omdat er expliciet naar gevraagd werd of ze het zelf naar voren brachten, konden ze ook een 

duidelijker doel, richting en waarde formuleren. Eén deelnemer gaf aan dat dit motiverend en 

zingevend werkte. Ik vond het interessant om te zien dat waarden en daarmee de 

waardenkaders van de politie en de persoon zelf, een opening kunnen zijn om de persoonlijke 

zingevingskaders te  onderzoeken en expliciteren. Dit werd echter weinig gedaan.  
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Opvallend was het verhaal over de typering ‘iwab’ binnen de politiecultuur omdat het 

aangeeft dat studenten zich niet altijd vrij voelen aan te geven wat zij vinden tegenover 

meerderen. De vraag die bij mij opkomt, is in hoeverre het in zo’n omgeving mogelijk is je 

eigen waardeoriëntatie en zingevingskader te leren kennen en te uitten. Zijn er voldoende 

lessen in de opleiding tot agent waarin de politiewaarden vertaald worden naar de 

persoonlijke waarden en het bijbehorend zingevingskader? Of moet je, klakkeloos, de 

waarden van Code Blauw overnemen? Tegelijkertijd wordt de politiecultuur als een hechte 

gemeenschap ervaren en brengt dit een gevoel van samenhang met zich mee. Dit zijn beiden 

gevoelens die bijdragen aan zingeving. Opgemerkt wordt dat wanneer je zin ervaart, je 

weerbaarder en veerkrachtiger bent. Daarnaast, wanneer je je bewust bent van de 

zingevingskaders van anderen en jezelf, begrijp je de situaties vaak beter omdat je weet uit 

welke normen en waarden ze zijn ontstaan. De koppeling tussen zinervaring en weerbaarheid 

komt uit de observaties naar voren. In leiderschapstrainingen komt naar voren dat de 

bewustwording van je eigen zingevingskader en dat van de ander een meerwaarde kan 

hebben. Door gebruik te maken van de verschillen, die bestaan tussen burgers of burgers en 

politie, kun je tot een goede oplossing van een situatie te komen. Het doel van deze training is 

het leren omgaan met veranderingen en de verschillen leren gebruiken omdat dit je 

weerbaarder maakt in confronterende situaties. Aandacht voor mentale weerbaarheid komt 

terug in de gelijknamige training. De focus bij mentale weerbaarheid ligt op doelgerichtheid 

en controle, zingevende elementen die tevens het gevoel weerbaar te zijn bevorderen.  

In het gesprek met de deelnemers van de training Mentale Weerbaarheid vielen mij twee 

dingen in het bijzonder op. Het eerste is hun beeld van de huidige opleidingen en vooral  het 

beeld wat over de hoeveel verantwoordelijkheid die onervaren studenten krijgen binnen een 

wijkteam. Zij vonden het zorgelijk dat studenten niet de gelegenheid krijgen mee te lopen met 

een meer ervaren agent en hebben het idee dat een te grote verantwoordelijkheid aanleiding 

tot stress kan geven. Dit sluit naar mijn idee aan bij het beeld van voorbeeldfiguren wat ik 

eerder heb geschetst. Het is van groot belang de kunst te kunnen afkijken bij een 

ervaringsdeskundige en tegelijkertijd zelf nog niet geheel verantwoordelijk te zijn zodat je 

fouten kunt maken en ook je eigenheid kunt ontwikkelen en versterken. Deze ontwikkeling 

van je persoonlijkheid, zeker op de jonge leeftijd van studenten wanneer je net uit de puberteit 

komt, is van groot belang en wordt verwoord in het citaat van een van de deelnemers.  
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‘Het gaat [in de opleiding] niet meer om wie jij bent of hoe je in het leven staat. Of je 

streetwise bent en mensenkennis hebt.’  

Het tweede wat mij opviel is hun bezorgdheid over het stressniveau van collega’s en specifiek 

dat van studenten. De stress die gebeurtenissen, vooral de onverwachte agressie tegen agenten 

zelf, kan opleveren is groot. En het feit dat de politie die gevolgen, na gebeurtenissen die 

tijdens het werk hebben plaatsgevonden, niet eenduidig erkennen zaait onrust en verwarring.  

Concluderend komen zingeving en weerbaarheid aan bod in de geobserveerde lessen van het 

politieonderwijs. Enerzijds wordt zingeving nergens expliciet als begrip gebruikt. Indicatoren 

van zingeving komen anderzijds wel voor, zoals hierboven staat beschreven. In gesprekken 

met docenten, studenten en deelnemers leven deze thema’s desalniettemin enorm. Vaak 

impliciet verwoord praten ze allemaal over hoe ze weerbaar kunnen zijn, wat de gevolgen zijn 

als de weerbaarheid afneemt en welke vragen dit oproept, namelijk zingevingsvragen.  
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Conclusie en aanbevelingen 

In deze conclusie zal ik een antwoord formuleren op mijn onderzoeksvraag en tegelijkertijd 

een aantal aanbevelingen en vervolgvragen weergeven. Het politiewerk in ogenschouw 

nemende zal ik een visie formuleren op zingeving en professionele weerbaarheid en het 

politieonderwijs.  

Mijn onderzoeksvraag is: 

Welke rol speelt zingeving in relatie tot professionele weerbaarheid binnen het onderwijs van 

politiemensen? 

Kanttekening bij deze onderzoeksvraag is, na alle opgedane ervaringen en kennis, dat er niets 

te zeggen valt over het politieonderwijs in algemene zin. Een van de resultaten is dat de 

toegang tot een actueel curriculum moeilijk was te verkrijgen. Dit heeft te maken met de 

transitiefase waar de politieacademie op dit moment net in zit. Wel was het mogelijk mijn 

theorie te toetsen in de praktijk door middel van observaties. Dit heeft geleid tot eerder 

vermelde resultaten die in deze conclusie zullen terugkomen.  

 

Het politiewerk, normatieve professionals 

Het politiewerk is een beroep waarbij politiemensen het risico lopen in aanraking te komen 

met geweld, agressie en ook andere situaties die het bestaan van het mens-zijn raken zoals 

ziekte, ongeluk en de dood bij verkeersongevallen, lijkvindingen of andere ernstige 

misdrijven. Aangezien bovenstaand beschreven situaties eerder regel dan uitzondering zijn, 

wordt het politiewerk als een hoog-risicoberoep omschreven. Dit beeld komt duidelijk naar 

voren uit verschillende onderzoeken. De gevolgen die kunnen voortkomen uit zulke 

gebeurtenissen, zoals trauma en stress, worden daarin tevens beschreven en vanuit deze 

inzichten staat weerbaarheid hoog op de agenda van overheid en politie.   

De uitdaging voor politiemensen is om, ook in benarde situaties, professioneel om te gaan met 

de situatie en moreel verantwoord te handelen. Politieagenten moeten zich tot situaties, de 

betrokken burgers en ook collega’s weten te verhouden. Om dit normatief professioneel 

handelen van politieagenten in goede banen te leiden en integriteit te waarborgen is de 

beroepscode ontwikkeld.   
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Zingeving, je verhouden tot de wereld 

De politie beschrijft zingeving op drie gebieden. Op persoonlijk gebied, binnen de organisatie 

waar je werkt en in verhouding tot burgers uit de samenleving die je tegenkomt. 

Politiemensen moeten manoeuvreren tussen deze vlakken omdat ze in elke situatie zichzelf 

meenemen. Weerbaarheid en zingeving gaan beiden over een persoonlijke verhouding tot de 

wereld. Existentiële zingeving heeft te maken met het zoeken naar grote antwoorden op 

thema’s  zoals leven en dood, gezondheid en ziekte, liefde, onverschilligheid, zorgeloosheid, 

haat en verbondenheid en eenzaamheid. Thema’s die elke agent kent uit zijn werk en er, soms 

dagelijks, mee in aanraking komt. Zingeving is aan de orde wanneer we een doel, richting of 

waarde ervaren. Ieder mens heeft behoefte aan zin en ontleent er een doel, waarde, controle 

(efficacy) of zelfwaarde aan. Bronnen van zingeving zijn het handelen, ervaringen, 

gemeenschap en zingevingskaders. De politie kent al deze bronnen van zin. Voor het belang 

en de waarde van de laatste bron, de zingevingskaders, lijkt weinig aandacht te zijn.   

Een zingevingskader biedt mensen inspiratie en richtlijnen voor het doen en laten. Daarnaast 

biedt het een perspectief op mens-zijn en normen en waarden. Een waardenkader valt dus 

onder iemands zingevingskader. In het onderwijs lijkt vooral aandacht uit te gaan naar dit 

waardenkader van de politie zelf, in de vorm van de beroepscode. Het persoonlijke 

zingevingskader van politiemensen kan echter andere normen en waarden bevatten dan het 

waardenkader dat de politie van zijn medewerkers verlangt. De vraag is dus in hoeverre het 

waardenkader, zoals geformuleerd in de beroepscode, bij politiemensen is gefundeerd. Het is 

van groot belang om waarden te internaliseren om er zodoende, doorleefd, achter te staan en 

ze uit te voeren. Om waarden te kunnen funderen is er bewustwording van de eigen zingeving 

nodig. Op deze manier kun je erachter komen in hoeverre de gewenste waarden aansluiten bij 

de eigen waarden en op welke wijze ze daarin te passen zijn. 

 

Politieonderwijs, waardenonderwijs 

De bewustwording van de eigen zingeving is het doel van waardenvormende dialogen. Bij dit 

waardenonderwijs is er aandacht voor een open dialoog zodat alle deelnemers zich bewust 

kunnen worden van hun eigen zingevingskader. Om waarden eigen te kunnen maken zal er 

binnen het politieonderwijs ruimte moeten zijn om jezelf te zijn en je persoonlijke 
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waardenoriëntaties te erkennen. Ook als die verschillen van de ander. Door middel van 

reflectie kun je je eigen zingevingskader ontdekken. Wanneer je je bewust bent van je eigen 

zingeving kun je bezien op welke wijze de waarden vanuit de politie daarbij aansluiten en ze 

funderen in je eigen waardenkader. Wanneer de politiewaarden door zelfonderzoek en 

reflectie gewaarborgd worden, staat de politieagent sterker op het moment van confrontatie. 

Hij weet waarom hij handelt en vanuit welke innerlijke waarden. Dit geeft zelfvertrouwen, 

een gevoel van controle en een doel.  

Ik vond het interessant om te zien dat waarden, en daarmee bedoel ik de waardenkaders van 

de politie en de persoon zelf, een opening kunnen zijn om een gesprek te hebben over de 

persoonlijke zingevingskaders van agenten en ze te onderzoeken en expliciteren. Dit werd 

echter weinig gedaan. De uitspraak van één van de deelnemers sluit daarbij aan. 

‘Het gaat [in de opleiding] niet meer om wie jij bent of hoe je in het leven staat. Of je 

streetwise bent en mensenkennis hebt.’  

De vraag die bij mij opkomt, is in hoeverre het in de politieopleidingen mogelijk is om je 

eigen waardeoriëntatie en zingevingskader te leren kennen en daar uiting aan te geven. Zijn er 

voldoende lessen in de opleiding tot agent waarin de politiewaarden vertaald worden naar de 

persoonlijke waarden en het bijbehorend zingevingskader? Of moet je, als student, klakkeloos 

de waarden van Code Blauw overnemen?  

 

Wezenlijke weerbaarheid 

Weerbaarheid kan op drie manieren worden uitgelegd. Allereerst is er de beschrijving die de 

politie eraan geeft onder de term professionele weerbaarheid. Weerbaarheid wordt vertaald 

naar drie vlakken, namelijk fysiek, mentaal en moreel.   

Weerbaarheid komt neer op de mogelijkheid van mensen om zich te verhouden tot iets of 

iemand anders op een betekenisvolle (zingevende) wijze. De term geestelijke weerbaarheid 

voegt daaraan iets toe. Het zich verhouden tot iets of iemand anders heeft namelijk een doel, 

namelijk het behouden, versterken of ontwikkelen van menswaardigheid. Deze 

menswaardigheid is een waarde waar door anderen aan getoornd kan worden. Om dit te 

voorkomen moeten we, als mens, weerbaar zijn. Om je te verhouden tot tegenkrachten en de 

menswaardigheid te behouden, bevorderen of ontwikkelen, zal je je bewust moeten zijn van je 

persoonlijke zingevingskader zodat je dit op een betekenisvolle wijze kunt doen. 
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Voorbeeldfiguren 

Om je eigen waarden en achterliggend zingevingskader te leren kennen sprak ik al eerder over 

de waardenvormende dialogen. Er is nog een andere manier waarop we ons bewust kunnen 

worden van onze eigen waarden. We meten ons graag en veelvuldig aan anderen en die 

anderen kunnen voorbeeldfiguren vormen. Voorbeeldfiguren komen in elke cultuur voor, zo 

ook bij de politie. Enkele deelnemers spraken tijdens de gesprekken ook over het belang van 

voorbeeldfiguren. Zij vinden het zorgelijk dat studenten niet de gelegenheid krijgen mee te 

lopen met een meer ervaren agent en hebben het idee dat een te grote verantwoordelijkheid 

aanleiding kan geven tot stress. Het is van groot belang de kunst te kunnen afkijken bij een 

ervaringsdeskundige en tegelijkertijd zelf nog niet geheel verantwoordelijk te zijn, zodat je 

fouten kunt maken en tevens je eigenheid kunt ontwikkelen en versterken.  

 

Kortom, de relatie is wederzijds 

De relatie tussen zingeving en weerbaarheid met betrekking tot het politievak komt naar voren 

in ‘het je verhouden tot’. Allereerst moet de politiemens zich continu verhouden, vanuit zijn 

eigen, persoonlijke zingevingskader, tot zijn werk en de samenleving. Het bewust zijn van het 

eigen zingevingskader is van belang om weerbaarheid te waarborgen. Het gaat namelijk niet 

over zomaar een verhouding tot de wereld maar over een zinvolle, betekenisvolle verhouding. 

Waar iemand die betekenis vandaan haalt is per persoon verschillend en heeft te maken met 

zijn zingevingskader, wat bestaat uit perspectieven op mens-zijn en normen en waarden.  

Ten tweede heb je zingeving nodig om vanuit geïnternaliseerde waarden, zowel die van de 

politie als die van jezelf, je vak uit te kunnen oefenen. Wanneer waarden gefundeerd zijn in 

het eigen zingevingskader sta je sterker in je schoenen en ben je, mentaal en moreel gezien, 

weerbaarder.  

Ten derde kan deze zinvolle verhouding tot situaties een gevoel van controle opleveren en 

daarbij een gevoel van keuzevrijheid in het denken en handelen. Weerbaarheid gaat daarbij 

over het voeren van de regie over het eigen leven. Weerbaarheid en zingeving hebben een 

wederzijdse relatie. Ze versterken elkaar. Dit gegeven kwam naar voren in de observaties van 

de lessen. Sommige deelnemers beschreven een gedeelte van hun persoonlijke waardenkader 

of zingevingskader. Op het moment dat de deelnemers zich bewust werden van hun 
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persoonlijke zingevingskader, omdat er expliciet naar gevraagd werd of ze het zelf naar voren 

brachten, konden ze ook een duidelijker doel, richting en/of waarde formuleren. Met als 

mogelijk gevolg dat het de mentale en morele weerbaarheid kan vergroten.  

 

Machteloosheid 

Tot slot is er bij mij tijdens dit onderzoek de vraag gerezen op welke wijze er ruimte en 

erkenning is voor situaties die niet te controleren zijn. De focus in de geobserveerde lessen 

lijkt te liggen op wat er controleerbaar is. De nadruk op controle, doel en richting kan 

bijdragen aan een gevoel van zingeving. Tijdens de lessen werd er echter niet gesproken over 

de momenten dat politiemensen het even niet meer weten. Momenten waar daaropvolgend 

een gesprek met een geestelijk verzorger kan plaatsvinden. Niet om direct met oplossingen 

bezig te zijn maar met de zingevingsvragen die dit soort gebeurtenissen oproepen en de 

omgang met het uithouden van situaties waarin je je als mens machteloos voelt.  
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Samenvatting 

Deze scriptie gaat over zingeving, professionele weerbaarheid en politieonderwijs.  

Politiemensen zijn normatieve professionals. Politiewerk is een hoog-risicoberoep aangezien 

de politie te maken krijgt met situaties die het bestaan van mens-zijn raken zoals ziekte, 

ongeluk, agressie en de dood. De gevolgen, zoals trauma en stress, kunnen groot zijn. De 

uitdaging voor politiemensen is om professioneel om te gaan met de situatie en moreel 

verantwoord te handelen. Hiervoor moeten ze weerbaar zijn.  

Zingeving vindt binnen de politie plaats op drie gebieden, het persoonlijke, de organisatie en 

de samenleving. Politiemensen manoeuvreren tussen deze vlakken. In het onderwijs is 

aandacht voor het waardenkader van de politie. Het persoonlijke zingevingskader van 

politiemensen kan andere normen en waarden bevatten dan het waardenkader van de politie 

voorschrijft. De vraag is in hoeverre het waardenkader bij politiemensen is gefundeerd. 

Waardenvormende dialogen kunnen mensen bewust maken van eigen zingevingskaders. 

Weerbaarheid, op fysiek, mentaal en moreel vlak, komt neer op de mogelijkheid van mensen 

om zich te verhouden tot iets anders op een betekenisvolle (zingevende) wijze. Het doel 

daarbij is het behoud van menswaardigheid. Mensen meten zich aan voorbeeldfiguren. 

Vervolg vraag is hoe om te gaan met oncontroleerbare situaties en gevoelens van 

machteloosheid.   
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Bijlagen 

Opzet van een Proeve MCV 

De student heeft als voorbereiding een verslag geschreven. In dit verslag beschrijven ze een 

multicultureel dilemma wat ze daadwerkelijk hebben meegemaakt. Ze beschrijven de feiten, 

wie erbij betrokken waren en wat ze lastig vonden aan dit dilemma. Ook beschrijven ze aan 

welke theorie ze dit kunnen koppelen, theorie besproken tijdens verschillende lessen. 

Vervolgens zeggen ze wat ze volgende keer anders zouden willen doen en geven ze een 

persoonlijke reflectie op het dilemma.    

 

Globale beschrijving van het gesprek: 

Nadat het verslag door de docent gelezen was gaf de student een korte toelichting op het 

dilemma dat hij had meegemaakt tijdens zijn stageperiode.  

Dilemma:  

Zijn collega en hij kregen een oproep dat er iemand melding wilde maken van huiselijk 

geweld. De collega’s gingen naar het huis waar een stichting voor islamitische vrouwen bleek 

te zitten. De vrouw die open wilde doen leek te schrikken en liep weg. Na nog een keer 

aanbellen deed ze open met een hoofddoek om. Ze vertelde dat er binnen meerdere 

islamitische vrouwen zaten, zonder hoofddoek, die niet in dezelfde ruimte met de mannelijke 

politieagent mochten zijn. De vrouwelijke politieagent mocht wel naar binnen. Nu mogen 

politieagenten niet alleen werken en moeten ze altijd bij hun collega blijven. De mannelijke 

collega stond voor het dilemma dat hij de vrouw die binnen zat graag te hulp wilde komen en 

ook vond dat dat zijn verantwoordelijkheid was. Tegelijkertijd wilde hij de vrouwen ook 

respecteren en de achterliggende geloofsovertuiging. Daarbij kwam dat deze politieagent zich 

persoonlijk aangesproken voelde dat hij niet naar binnen mocht. Zoals hij het zelf noemde 

kwam zijn trots naar boven. Hij voelde zich in zijn man zijn aangesproken. Hij wilde respect 

opbrengen voor de vrouwen en tegelijkertijd en zijn collega niet alleen laten en gelijk 

behandeld worden. Uiteindelijk mocht hij in een kamertje apart zitten terwijl zijn collega met 

de vrouw sprak die huiselijk geweld had meegemaakt. Het verantwoordelijkheidsgevoel en 

het respect voor de cultuur wonnen het van zijn trots om niet buiten de deur te willen blijven 

staan. Daarnaast besefte hij zich dat in een situatie waarin een islamitische vrouw aangifte wil 

doen het ingewikkeld ligt haar te vragen naar het bureau te komen. Hij wilde het vertrouwen 

niet schenden en deze vrouw ter plekke te woord kunnen staan.  

 Opvallende elementen: 

Wist veel over de achtergrond van deze groep islamitische vrouwen. Over hun geloof en 

cultuur maar ook over hoe moeilijk het is voor deze vrouwen de politie in te schakelen op het 

 

Observeren Proeve MCV, multicultureel vakmanschap 10 januari 2012 10:00  
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moment dat er iets gebeurd. Deze achtergrond informatie hielp hem op dat moment zijn 

verantwoordelijkheid te nemen en respect te tonen.  

Volgende keer anders: navragen bij het bureau wat ze over de locatie wisten, dan was je 

voorbereid geweest dat het om een islamitische vrouwen stichting was gegaan en had je of 

gelijk al twee vrouwen kunnen sturen of er nog een vrouw bij kunnen laten komen.  

Nadruk op/toetsing van Code Blauw: Betrokkenheid, hulp bieden en verantwoordelijkheid 

nemen. 

Theorie rondom multicultureel vakmanschap: Universalistische visie en pluralitische visie 

(opzoeken in de powerpoint presentatie over MCV) 

Oplossing was geweest een andere vrouwelijke collega te laten oproepen. Dan hadden ze wel 

met zijn tweeën naar binnen gekund. Dit was echter als nog in gegaan tegen het gevoel van de 

jongen gelijk behandeld te willen worden.   

 

Aantekeningen  Proeve MCV 25 januari 2012 Eerste gesprek 13:00 

Het dilemma 

Bij een burenruzie beschuldigt één van de buren de politie van discriminatie van de blanke 

buurman. De politie zou toch al weten dat de donkere man schuld had in deze zaak, niet 

objectief handelen en alleen door zijn huidskleur de man minder serieus nemen. De agent in 

kwestie werd geconfronteerd met de uitspraken en stond voor het dilemma een keuze te 

maken tussen haar taak uitvoeren en praten over de burenruzie of op de beschuldigingen van 

de man ingaan en vragen naar zijn beweegredenen.   

Vragen die gesteld werden waren: 

- Wat deed het met jou? Waarom wordt je persoonlijk geraakt? Waarom wordt je 

geïrriteerd?  

De opmerking van de burger dat de politie discrimineert en altijd de zwarte de schuld geeft 

raakt deze politieagent omdat zij dat juist niet doet en daar altijd op probeert te letten. 

Hierdoor voelt ze zich persoonlijk aangesproken en wil ze deze man duidelijk maken dat zij 

dat niet doet en dat hij alle politieagenten over een kam scheert. Ze voelde zich aangesproken 

in haar eigen ideeën, waarden en visie op de wereld.  

- Wat vroeg dat van je als professional? 

Ik moest op dat moment mijn eigen gevoelens van irritatie aan de kant kunnen zetten om 

professional mijn taak en het gesprek met deze man te kunnen aangaan. Ik moest mijn iegen 

gevoel niet boven de zaak plaatsen.  

- Waarom wordt het vak MCV bij de politie onderwezen? 
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Om te leren omgaan met ander culturen, hierdoor begrijp je beter waar ideeën en gebruiken 

van de ander vandaan komen. Door dit begrip kun je beter inspelen op de situaties die zich 

tijdens je werk kunnen voordoen. In Nederland wonen steeds meer menen uit verschillende 

culturen. Je moet je in kunnen leven want je bent de politie van iedereen.  

Verschillende manieren van optreden: 

Universalistisch optreden: geen rekening houdend met de specifieke cultuur van de burger 

maar de zaak vooraan plaatsen 

Cultuur relativistisch: wel rekening houden met de cultuur van de burger en daar ook tijd en 

aandacht aan besteden.  

Pluralistisch optreden: en de taak niet uit het oog verliezen en aandacht en tijd aan de 

specifieke cultuur van de burger besteden. Hierbij is het belangrijk er samen met de burger uit 

te komen dus de burger mee te nemen in het verhaal van wat er zou moeten gebeuren.  

 

- Wat is de juiste werkwijze? 

Dat hangt af van de situatie en de personen in kwestie. Met de normen en waarden die een rol 

spelen op dat moment. Persoonlijk was deze agente het meest te spreken over pluralistisch 

optreden. In situatie waar er haast is geboden of sprake is van dreigend geweld moet je 

universalistisch handelen omdat je geen tijd hebt eerst rustig stil te staan bij de cultuur van de 

ander.  

- Op welke wijze spelen de waarden uit Code Blauw een rol in dit dilemma? 

Vooral respect komt in deze casus naar voren volgens de agent omdat het van je vraagt dat je 

andere culturen kent en er respect voor op kunt brengen. Het gaat er om dat je de ander in zijn 

waarde laat.  

- Welke waarde vind je zelf lastig? 

Transparantie omdat ik merk dat ik in situatie verkeer waarin de politie niet altijd transparant 

handelt naar de burger toe. Hier collega’s op aan spreken is echter moeilijk omdat je vanuit je 

rang als studente dat niet makkelijk tegen ene meerdere opmerkt. Hierdoor merkte deze 

studente dat ze goed afwoog wat wel en niet aan de burger te vertellen terwijl ze eigenlijk 

over alles transparant wilde zijn.  

 

Tweede gesprek 14:00 

Dilemma: 

 Een Turkse vrouw komt samen met een vriendin aangifte doen op het bureau van huiselijk 

geweld. Het wordt in het gesprek duidelijk dat de Nederlandse vrouw niks weet over de 
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Turkse cultuur en de achtergrond van de Turkse vrouw terwijl de Nederlandse vrouw wel het 

woord voert. Het dilemma vertaalt zich in de keuze om de Nederlandse vrouw meer te 

vertellen over de Turkse achtergrond en het wel of niet opnemen van de aangifte. Op papier 

was er weinig om echt een aangifte van de maken.  

Deze agent was zodanig op de hoogte van de Turkse cultuur en ook van andere culturen en 

religies dat het voor hem moeilijk te verwoorden was waarom MCV als vak belangrijk was 

voor politieagenten. Het sprak voor hem voor zich dat je je verdiept in anderen en dat laat 

meetellen en de manier waarop je handelt. Hij koppelde het feit dat hij zelf Surinaams is aan 

zijn gewoonte rekening te houden met anderen en ze te respecteren. Dat wilde hij immers zelf 

ook.  

- Wat van je eigen cultuur neem je mee in het politiewerk wat je uitvoert? 

Door mijn achtergrond heb ik leren ervaren welke verschillen er zijn en dat de samenleving 

uit meer bestaat dan enkel de regels. In Turkije zijn ze bijvoorbeeld gewend te communiceren 

via de man. Om aan informatie te komen over wat er binnen die gemeenschap speelt moet je 

hiervan wel op de hoogte zijn. Ook is hij op de hoogte van de problemen die er bestaan 

rondom eer gerelateerd geweld.  

- Waar gaat MCV naast cultuur nog meer over? 

Over afkomst, religie, en verschillende culturele groepen. Maar ook over groeperingen binnen 

Nederland zoals de skinheads. 

- Wanneer zou je universalistisch handelen? 

Als er acuut actie nodig is, in geval van dreigend geweld bijvoorbeeld. 

- Wanneer zou je cultuur relativistisch handelen? 

Wanneer je in een discussie beland tussen burgers zou ik willen proberen me in beide partijen 

in te leven en beide standpunten te belichten aan de ander.  

- Met welke waarde binnen de beroepscode kun je je het meest identificeren? 

Met transparantie. Ik wil laten weten wat mijn bedoelingen zijn aan de burgers. 

- En welke waarde is jouw valkuil? 

De balans te vinden. Ik wil vaak veel meer doen maar ben nu nog student en van sommige 

dingen nog niet goed op de hoogte.  

Derde gesprek 15:00 

Dilemma 

Dit dilemma speelt zich niet af tussen politie en de burgers maar binnen de politie. Als student 

werk je ook al periodes mee op een bureau. Deze student kreeg, samen met zijn meerdere een 

casus waar ze aan moesten werken. Het ging om bedreiging van een meisje via de msn en 
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facebook. De meerdere nam het meisje echter niet zo serieus en maakte opmerkingen in de 

trant van ‘ze zal het wel zelf uitgelokt hebben’ en ‘dat is jou toch vast ook wel een keer 

overkomen’.  De student had echter de 800 pagina’s tellende chatgeschiedenis doorgelezen en 

vond de aanklacht van het meisje wel serieus te noemen. Het dilemma was nu om zijn 

meerdere aan te spreken en te zeggen dat hij het niet met hem eens was of de zaak te laten 

rusten. De student heeft er uiteindelijk voor gekozen om de zaak naar zich toe te trekken en 

zelf te proberen er meer uit te kunnen halen.  

Deze student geeft een beschrijving van de politiecultuur die bekend staat om een 

ongeschreven regel voor studenten. Namelijk in de eerste periode vooral je mond te houden 

want je wilt geen ‘iwab’ (ik weet alles beter) zijn. Daarnaast wordt de politiecultuur nog wel 

eens ervaren als een hiërarchische mannencultuur die vooral bij de oude garde nog voortleeft. 

Het is daarnaast ook een heel hecht team, als je binnen bent dan doen ze alles voor je en voel 

je je heel veilig. Als je er om de een of andere reden echter buiten valt dan ‘lig je eruit’. In 

deze cultuur is het in de rol van een student dus moeilijk iets op een meerdere aan te merken 

te hebben.  

- Waarom zou MCV gegeven worden aan de politieacademie? 

Omdat er in Nederland heel veel verschillende culturen samenwonen. Je leert kijken naar de 

andere kant van een verhaal en daardoor wordt je eigen vooroordeel soms weggenomen. 

Iedereen heeft namelijk zijn eigen waarheid.  

Het is wel lastig dat eigen oordeel niet te plakken op situaties die je meemaakt. Zou probeer ik 

altijd te zien dat het een jongen is die iets vernield, niet een Marokkaan. Maar als het dan 

twintig keer een Marokkaan is dan heb ik toch de neiging te denken dat het iets met de cultuur 

te maken heeft. Aangezien ik echter te weinig van de cultuur weet kan ik die link niet zomaar 

leggen. Dan zou ik me eerst moeten verdiepen in de achtergrond van deze jongen. 

- Wat ga je doen om te voorkomen dat je zelf zo wordt als de meerdere waar je moeite 

mee had? 

Ik wil mezelf altijd in de spiegel kunnen blijven aankijken. Daarvoor moet ik trouw zijn naar 

mezelf en mezelf niet verloochenen. Ik hoop op deze manier geen dingen te doen waar ik zelf 

niet achter sta en niet kortzichtig te worden. Ik vin dat iedereen, ongeacht cultuur of afkomst, 

evenveel aandacht verdient en ik wil mijn best doen voor iedereen.  

- Hoe heb je deze zaak opgelost? 

Ik heb de zaak naar me toegetrokken en meer aandacht gegeven. Ik heb alle chatgesprekken 

doorgespit en veel meer achtergrondinformatie verzameld. Ik heb extra gesprekken met de 

aangeefster gevoerd waarin zij aangaf hoe erg zij eronder geleden had. Ik denk dat ik 

pluralistisch heb gehandeld omdat ik de middenweg heb gekozen. Pluralistisch handelen zou 

echter zijn in overleg met je meerdere kijken wat de beste oplossing is. Dus je meerdere er, op 

een respectvolle manier, wel op wijzen dat jij het anders ziet. En vervolgens de vraag stellen 

hoe je dat kan oplossen. In het gesprek werd deze student op het hart gedrukt hoe belangrijk 
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het is zulke problemen wel met je meerdere of ander met de coach van de opleiding te delen. 

De vraag ‘hoe kunnen we dit samen oplossen’ moet dan leidend zijn.  

- Welke waarde uit de beroepscode past goed bij je? 

Rechtvaardigheid, dat gevoel ervaar ik sterk en kan ik gebruiken in veel situaties. 

- Welke waarde heb je moeite mee? 

Respect vind ik lastiger, het is moeilijk om voor elke situatie respect op te brengen omdat je 

ook wel een zelf echt vind dat iets niet mag kunnen. Het is moeilijk om de politiecultuur niet 

overheersend te laten worden.  

 

Vierde gesprek 15:45 

Dilemma 

Tijdens het afnemen van de blaastest bij een geplande verkeerscontrole krijgt een politieagent 

te maken met een vrouwelijke bestuurder in een boerka. De man naast de vrouw wil niet dat 

zij geholpen wordt door een man en vraagt om een vrouwelijke collega. Door de drukte is de 

agent echter niet in de mogelijkheid een vrouwelijke collega in te schakelen. Hij komt voor 

het dilemma te staan deze vrouw in boerka hoe dan ook de blaastest af te laten nemen of toch 

op een vrouwelijke collega te wachten en daarmee de wachtrij te verlengen of de vrouw zelf 

de test af te laten nemen na het haar uit te leggen. Bij de laatste optie hoeft ze haar boerka niet 

af te doen maar kan zij de test eronder steken. Hij kiest, na overleg met haar, voor deze optie.  

- Waarom wordt het vak MCV gegeven aan de politieacademie? 

Omdat we in Nederland te maken hebben met heel veel verschillende culturen. 

- Waarom moet je als agent rekening houden met deze verschillende culturen? 

Omdat je als agent respect moet opbrengen voor anderen. Die ander is opgegroeid in die 

andere cultuur. Ik zou het zelf ook niet prettig vinden als iemand geen respect toont voor de 

cultuur waarin ik ben opgegroeid. We zijn de politie van iedereen.  

- Waarom is de keuze die je hebt gemaakt een pluralistische handeling? 

Omdat ik heb gepeild hoe zij het zou oplossen. Ze gaf aan niet per se door een man geholpen 

te hoeven worden, van belang was dat een andere man haar gezicht niet zou zien. Door haar 

mee te laten denken wat de beste oplossing was kwamen we op een middenweg uit die goed 

werkte voor beiden.  

- Waarom lijkt het voor jou vanzelfsprekend zo te handelen? 

Ik vraag vaak hoe we iets het beste samen kunnen oplossen als er problemen zijn. Ik betrek 

graag de ander in het verhaal zodat ik niet alleen probleemeigenaar wordt. Mensen worden 

hierdoor minder snel boos en voelen zich serieuzer genomen.  
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- Wat zou in dit geval een universalistische handelingswijze zijn? 

De blaastest afnemen en enkel bij mijn taak blijven. In dat geval zou ik geen rekening houden 

met de ander.  

- En een cultuur-relativistische handeling? 

Dan zou ik helemaal meegaan in haar cultuur. Ze vertelde dat ze geen alcohol mag drinken 

vanuit haar geloof. Als ik daarin mee was gegaan had ik die blaastest niet eens hoeven af te 

nemen en haar direct kunnen laten doorrijden.  

- Wat hoort er nog meer binnen MCV? 

Naast cultuur gaat het ook om begrip voor religies, verschillende minderheden zoals homo’s, 

jong en oud en afkomst. 

- Welke waarde uit de beroepscode vind je makkelijk eigen te maken? 

Respect. Die vind ik ook het belangrijkst. Je moet mensen in hun waarde laten, ik sta niet 

boven een ander. Ik moet alleen wel de wet handhaven.  

- Waar is de grens? 

Soms moet ik op mijn bevoegdheden gaan zitten, als het nodig is. Ik vind de balans daarin in 

vinden soms nog moeilijk. Wanneer maak je de goede keuze en wie zegt wanneer iets de 

goede keuze is. Als deze vrouw met boerka bijvoorbeeld echt niet had willen meewerken had 

ik haar een bekeuring mogen geven. Dan had ik enkel vanuit mijn taak en bevoegdheden 

gehandeld. Of dit echter rechtvaardig was en de beste oplossing       

Citaten uit een gesprek met twee docenten Sociale vaardigheden waarvan één van de twee de 

training Mentale Weerbaarheid heeft gevolgd: 

- Wat zie je aan zingeving terug in de lessen die je geeft of de proeven die je afneemt? 

- En zie je een link met weerbaarheid? 

‘Ik ben vaak bezig met de vraag wat het met iemand doet. Ik vraag daarop te reflecteren. Wat 

betekent het voor iemand en waarom betekent het iets voor diegene. Zo vraag ik naar de 

persoon achter de agent.’  

 ‘Het [zingeving] komt naar mijn idee voor in het onderwijs maar niet expliciet als 

zingevingsvraag. De link naar waarden wordt wel gelegd maar waar deze waarden op 

berusten en vandaan komen en welke levensvisie iemand heeft komt niet zodanig naar voren.’ 

‘Het is te kwetsbaar om het zo te noemen.’   

‘Waarom vraag ik eigenlijk niet direct aan studenten of het zin heeft dit vak uit te oefenen?’ 

‘Tussen zingeving en weerbaarheid zit een duidelijke link. Als je de zin van iets ervaart kan je 

ervoor gaan staan, dan weet je wat je wilt en dat maakt je veerkrachtig.’   
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Observaties tijdens een training ‘Scenario planning’  

School voor Leiderschap. Training te Nunspeet  

1 februari 2012  

Achtergrond informatie over de groep: 

De studenten studeren zitten in het tweede jaar van de opleiding Strategisch leiderschap. Ze 

komen uit verschillende korpsen, uit heel het land en kenden elkaar voor die tijd vaak niet. De 

leeftijd ligt tussen de 30 en de 50 jaar. Dit is de tweede dag van de driedaagse training. Op de 

eerste avond is het thema van de bijeenkomsten, Scenario planning, geïntroduceerd.  

Doelstellingen van de training zijn:  

1) Conversatie, betekenis geven aan, duiding 

2) Bewustzijn, kennis, aannames bevragen 

Thema: de evolutie van legitimiteit in de Nederlandse samenleving in de komende decade.   

Van belang is dat de groep zo divers mogelijk is en er juist van al deze verschillende visies en 

ideeën gebruik gemaakt wordt. 

De opbouw van ‘scenario planning’ is als volgt: 

- Allereerst wordt het thema bepaald. In dit geval is het thema legitimiteit. 

- Brainstormen over/ beschrijven van: 

1) Drijvende krachten 

2) Kritische onzekerheden 

3) Ontwikkelen van mogelijke scenario’s  

4) Implicaties voor scenario’s  

5) Beschouwingen met de set van scenario’s 

Eerste stap:           

Brainstorm in groepjes over het begrip legitimiteit. Wat zijn de: 

- Bouwstenen 

- Manifestaties 

- Gevolgen 

- Actoren  

Wereldbeeld 

In de plenaire discussie over het begrip legitimiteit kwam het al snel op de subjectiviteit van 

het begrip. Er bestaat geen waterdichte definitie van. Wat legitiem is hangt af van wie het 

zegt. En wat iemand vindt hangt af van zijn of haar levensvisie en wereldbeeld. Je zult moeten 

kijken naar de persoon en zijn achtergrond. In deze discussie werd zingeving niet direct 

genoemd maar er werd uitgebreid stil gestaan bij de levensvisie van de persoon in kwestie. 

Dat de levensvisie of het wereldbeeld bepalend is voor hoe de situatie wordt beschouwd. Een 

belangrijke vraag rondom legitimiteit is dat je na gaat wie of wat je voor je hebt. Van waaruit 

de vraag gesteld wordt beïnvloed het idee rondom legitimiteit. Het wereldbeeld vormt de 
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perceptie van legitimiteit. Hierdoor is het begrip controversieel. Het boerkaverbod is een 

voorbeeld waarbij de perceptie van legitimiteit verschilt per actor die je bekijkt.  Wanneer we 

actoren willen beïnvloeden zullen we naar hun achterliggende wereldbeelden moeten kijken. 

We zullen op de hoogte moeten zijn van ons eigen wereldbeeld wat onze ideeën vormt en van 

dat van de ander.   

Gesprek achteraf met de docent: 

De docent voegde daar nog aan toe dat de manier van denken binnen ‘scenario planning’ 

onder andere gebaseerd is op een idee van Chrislip. Het achterliggende idee gaat uit van de 

manier waarop we met verandering om kunnen gaan. Verschillen tussen mensen zou kunnen 

leiden tot ruzie of zelfs oorlog maar geeft ook mogelijkheid deze ideeën te benutten en samen 

tot een goede oplossing te komen. Goed leiderschap berust hier volgens Chrislip op. De 

training ‘Scenario planning’ is bedoeld om de deelnemers bewust te maken van de 

achterliggende levensvisies van mensen en ze te leren gebruik te maken van deze verschillen. 

Doordat ze hier kennis over ontwikkelen zullen ze, op het moment dat ze zelf  als leider voor 

een verandering komen te staan (bijv reorganisatie) weerbaarder zijn met deze verschillen 

tussen mensen om te gaan. Op deze manier bestaat er volgens de docent een connectie tussen 

bewustzijn van wereldbeelden van jezelf en andere mensen en weerbaarheid.    

  

Mentale Weerbaarheidstraining Ossendrecht Korps Utrecht 

De ochtend wordt verzorgd door een sportpsycholoog en gaat over aandachtcontrole en 

gedachtencontrole.  

Aandachtscontrole 

Er worden verschillende warming-ups gedaan om de deelnemers bewust te maken van waar 

hun aandacht naar uit gaat. Op welke hand let je bijvoorbeeld als je in het zelfde ritme 

probeert te klappen als een ander. Hierna krijgen de deelnemers de opdracht in groepjes te 

inventariseren welke dingen hen afleiden tijdens het werk. Ze komen uit tot een onderscheidt 

tussen externe en interne factoren en werk en privé factoren. Voorbeelden zijn je gedachten, 

lichamelijke klachten, irritaties, collega’s, telefoon. De World Health Organisation, WHO, 

heeft een lijst opgesteld met meest afleidende factoren in het leven van mensen. Hoog op de 

lijst staan het ziek worden of overlijden van een dierbare, een scheiding en een verhuizing. 

Vraag is nu hoe je ondanks deze afleidingen toch je werk goed kunt blijven uitvoeren. Een 

belangrijke vraag voor het politiewerk omdat afleiding desastreuze gevolgen kan hebben.     

Aandachtsstijlen: 

Er bestaan vier aandachtsstijlen en daarin hebben mensen een voorkeurskant. Om die 

voorkeurskant te bepalen moeten de deelnemers antwoord geven op de volgende twee vragen.  

Ben je introvert of extrovert? Introvert = binnen 
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Ben je nauwkeurig of globaal? 

 

Extrovert = buiten 

Nauwkeurig = klein 

Globaal = groot 

Er zijn vier verschillende aandachtsstijlen: 

1) Groot binnen:  Vb. Dagdromende sloddervossen. Je kunt een mentaal plan maken voor 

later. 

2) Groot buiten:  Vb. Je gaat naar de supermarkt en neemt alles mee wat je graag wil 

maar vergeet wat je echt nodig hebt. 

3) Klein binnen:  Vb. Piekertypes, checken vaak alles heel grondig. Het helpt uit je hoofd 

te gaan en de omgeving te scannen.  

4) Klein buiten:  Vb. Heel gericht op details, gevaar/valkuil is dat je teveel op details 

gaat letten waardoor je het geheel uit het oog verliest.  

Onder stress ga je terug naar je voorkeursstijl. In doel van dit deel van de les is om je eigen 

voorkeursstijl te ervaren en je tegelijkertijd bewust te zijn van de andere stijlen zodat je 

uiteindelijk meer keuzemogelijkheid hebt. Zeker in stresssituaties is het de vraag of jij 

voorkeursstijl wel de gewenste stijl is. De aandachtsstijlen worden aan de hand van een 

geleide mediatie ervaren en deze oefening is tegelijkertijd een ontspanningsoefening. 

Wanneer je onder spanning staat en je kiest ervoor juist de tegenovergestelde stijl aan te 

nemen kan dit voor ontspannen zorgen. Introvert en extrovert zijn geen kwaliteitscriteria maar 

ook een voorkeursstijl die je het minste energie kost.  

Opdracht: 

Kies een melding en beschrijf bij elke stap welke aandachtsstijl je daarbij het beste zou 

kunnen inzetten. 

Politieagenten zijn vaak getraind in groot-buiten. Ze zijn echter vaak onbewust bekwaam en 

het is van belang dat bewust te zijn zodat je het bewust kan inzetten.   

 Cirkels van invloed, afleiding: 

 

1 Waarnemen, handelen, beslissen, uitvoeren 

2 Directe afleiding, vb. collega, warm weer 

3 Het is, behoort te zijn, vb. perfectionisten, de situatie wordt 

vergeleken met hoe hij zou moeten zijn 

4 Toekomstdenken, vb. winnen/verliezen, succes/falen 

5 Gevolgen van winnen en verliezen 

6 Wat doe ik hier in godsnaam? 
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Nummer 1 is het centrum waar je zou willen zijn om zonder afleidingen je taak te vervullen. 

Hoe verder je van 1 vandaan raakt hoe moeilijker het is daar weer te komen. Het is van belang 

te herkennen in welke cirkel je zit zodat je door dat bewustzijn weer terug kunt naar cirkel 1.  

Pauze 

Gedachtencontrole  

Opdracht: 

Bespreek in groepjes welke gevoelens je tijdens je werk tegenkomt maar niet wilt hebben. 

Welke gevoelens zitten je in de weg? Vb. Frustratie, irritatie, onzekerheid, onmacht, onbegrip, 

onverschilligheid, boosheid. Hebben deze gevoelens gevolgen voor je gedrag? 

Antwoord uit de groep: 

- Ja, de emoties straal je uit en worden vertaald in je gedrag. Het beïnvloed je handelen 

en denken.  

Wat komt eerst: Handelen of denken?  

- Eerst denk je dan handel je en het denken beïnvloed je emoties.  

Denken  voelen  handelen/gedrag.  

Aan de hand van een voorbeeld wordt dit uitgelegd.  

Je woont in heet huis met twee verdiepingen. Je slaapkamer is op de eerste verdieping en je 

hebt een kat. ’s Nachts wordt je wakker van gestommel in de woonkamer beneden. Er zijn 

twee uitkomsten mogelijk: 

1) Je denkt dat je kat dat gestommel veroorzaakt, draait je om en valt weer in slaap. 

2) Je denkt dat het veel te luid is voor je kat dus dat het een inbreker moet zijn, je 

hartslag gaat omhoog en je zit rechtop in je bed. 

Het is dus de gedachte die jij er bij hebt die ervoor zorgt dat je hartslag omhoog gaat en je 

stress ervaart. De gebeurtenis op zich zegt helemaal niets.  

Dit doet mij zelf denken aan het citaat van Sri Sri Ravi Shankar: 

'Hoe meer onze geest heen en weer slingert tussen gister en morgen, hoe meer spanning zich 

ophoopt in ons zenuwstelsel. Het is niet de gebeurtenis zelf die de spanning veroorzaakt. Het 

is hoe wij het waarnemen en ermee omgaan.' 

De docent schrift drie werkwoorden op het bord en vraagt welke gevoelens deze woorden 

oproepen. Het zijn woorden die heel veel gebruikt worden in onze taal en die emoties 

oproepen. In de rechter kolom staan de woorden die je zou kunnen gebruiken om het linker 

woord te vervangen voor een positievere emotie.  
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Moeten:  

- tegenzin, naar, niet vrijwillig, dwang. 

In NL wordt het woord moeten heel vaak 

gebruikt terwijl we het niet echt bedoelen. 

Proberen: 

- De uitkomst is altijd goed, het lukt 

altijd.  

Het is een excuus en wordt vaak gebruikt om 

een sociaal wenselijk antwoord te geven.  

Als:  

- Onzekerheid, verwachting, 

doemscenario’s.    

Willen, ik kies ervoor. 

 

 

                                                                              

Kunnen 

 

 

 

Durven 

Om het uiteindelijk te doen 

Wanneer je een hele dag je gedachten bij zou houden zou je merken dat veel van je gedachten 

niet waar zijn en dat ze je ook niet helpen. De woorden moeten, proberen en als kosten heel 

veel energie, de woorden willen, kunnen en durven kosten veel minder energie. En de emoties 

veranderen ook met het veranderen van deze woorden. Je hebt invloed op je eigen gedachten, 

het is een vorm van zelfcontrole door op het niveau van gedachten al aan de slag te gaan. 

Anger-management: 

Gevoel 

 

Ongeduld 

Onrecht  

Lage frustratiedrempel 

Wraak  

Gedachte  

 

Het moet snel gaan 

Het hoort zo te zijn 

Het moet makkelijk zijn 

Ik pak je terug  

Vervangen door andere gedachte 

 

Soms duurt het even 

Soms is het anders 

Soms is het moeilijk 

Ik vergeef je 
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Deel 2 Stressmanagement, docent van het Hamelcollege  

In deze les worden er verschillende tool aangereikt. 

- Inzicht, door begrip, herkennen – handelen 

- Aanreiken van vaardigheden 

- Trainen – oefenen 5 tot 10 minuten per dag 

Energiemanagment: 

Stress is een functionele reactie maar als je stresssysteem te lang aanstaat, wordt het een 

killer. Het stresssysteem maakt je actief. Het is bedoeld voor ‘situations of survival’.  

S ituations  

T hat 

R elease 

E nergy in 

S ituations of 

S urvival   

De mens kan door zijn gedachten zijn stresssysteem aanzetten en weer uitzetten. Dit is een 

verschil met dieren. Stress is een oud evolutionair reactiepatroon. Wanneer er bedreiging 

gesignaleerd wordt komt je in actie door middel van Fight, Flight or Freeze en daarna is er tijd 

voor rust en herstel. Het is oorspronkelijk ten diensten van de overleving ontwikkeld.  

Om inzicht te krijgen in onze stressreacties moeten we naar de hersenen kijken: 

- Reptielenbrein: Schade aan dit brein betekent game over. Het stuurt de voorwaarden 

voor overleven aan zoals de behoefte aan eten, slaap en seks.  

- Emotionele brein: Leeft in het moment, creëert direct motivatie. Vb. een hond.  

- Denkend & Intuïtief brein: De mens, apen en walvisachtige zijn de enige die over dit 

brein beschikken. Het maakt dat we nadenken over tijd en tot reflectie in staat zijn.  

Het emotionele brein staat in contact met de amygdala die aanvoelt of de situatie pluis is of 

niet.  De amygdala stuurt je hele hormoonhuishouding aan en zorgt ervoor dat in situaties van 

stress en er een seintje gaat om adrenaline en cortisol (prednison) aan te maken. Cortisal 

verlaagt onder andere je weerstand en in tijden van langdurige stress ben je dus veel 

vatbaarder voor ziektes.  
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Het denkend & intuïtief brein: 

- Vermogen tot zelfreflectie, reframing 

- Besef van tijd 

- Intuitie: vermogen om informatie te combineren. De ratio kan 40-60 bits per seconde 

verwerken, de intuitie kan 12 tot 14 miljoen bits per seconde verwerken. Je intuitie is 

dus dominant in stresssituaties.  

- Het contact met je intuitie is te behouden/terug te vinden door ademhalingsoefeningen 

te doen. Door goed te ademen wordt de koppeling weer gelegd tussen de verschillende 

hersenen en het denken/intuïtief brein geactiveerd.  

- Het vermogen gevoelens en gewaarwordingen van anderen te interpreteren 

- Inlevingsvermogen en barmhartigheid   

Ademhalingsoefening: 

Vier tellen inademen, vier tellen uitademen. Inademen denkbeeldig door je borst naar je buik 

en na uitademen één tot twee seconde wachten.  

Wanneer je leert omgaan met stress in je lijf en leven wordt je weerbaarder.  

Het is van belang dat je de eigen reacties op stress gaat herkennen en je er bewust van wordt 

en vervolgens leert jezelf te plussen of te minnen. Plussen is jezelf oppeppen in situaties waar 

je alert moet zijn en minnen is jezelf kalmeren in situaties waar je niet alert hoeft te zijn. 

Stress kost namelijk heel veel energie. 

Er zijn drie hoofdfasen: 

1) De alarmfase:  

a. De zintuigen op scherp 

b. De spierspanning neemt toe, in de nek voor veiligheid, in de rug voor ‘core 

stability’ om weg te kunnen rennen. 

c. Ademhaling en hartfrequentie gaan omhoog 

d. Voorbereiden op actie 

2) Aanpassingsfase:  

a. Energie gefocust op doel 

b. Actiegericht, handelen. Bij hedendaagse problemen, zoals ziekte, vaak niet 

mogelijk te handelen 
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c. Fight, flight or freeze: dit hangt af van je omgeving en je afkomst. Wat heb je 

gezien bij je ouders, in je jeugd? 

d. Fysieke actie 

e. Emotie werkt voedend 

3) Rust en herstelfase 

a. Energievoorraden herstellen 

b. Slaap: verwerkingsmechanismen weer op peil brengen, verwerking in het 

brein. 

c. Evaluatie van bewustzijn: context dominant 

d. Reframing: vermogen tot herkadering 

De valkuil van de aanpassingsfase is dat je tunnelvisie ontwikkeld. De aanpassingsfase kan, 

als hij langdurig aanhoudt, leiden tot een weerstandsfase en zelfs een uitputtingsfase die 

zwaar ondermijnend werkt voor ons bestaan. Ook kan je lichaam door de hormonen steeds 

minder goed pijn waarnemen. Vandaar dat mensen met een burn-out het zelf pas heel laat 

door hebben terwijl hun omgeving het al langer ziet aankomen. Zij raken de zin kwijt en het 

overzicht op hun bestaan. Het woord depressie betekent ook niet voor niks de-pressie, de druk 

eraf. 

Uitputtingsfase: 

- Het vitaal brein is dominant waardoor je geen emoties meer voelt. 

Hoe herken je deze fase? Van belang voor leidinggevende. 

- Verzuimpatroon: vaker (korter) ziek 

- Vermijdingsgedrag 

- Irreëel gedrag 

- Conflictueus 

- Externe lotsbepaling: het ligt niet aan mij…   

Van belang is dat je die lotsbepaling naar jezelf toe haalt. Wat kan je zelf nog doen? Hulp 

vragen bijvoorbeeld. Vraag die bij me op kwam was of elk korps en elk wijkteam van de 

zorgmogelijkheden van zijn korps op de hoogte is.  



Op weg naar wezenlijke weerbaarheid 

Zingeving, weerbaarheid en politie  

 

 
90 

 

Stress kan opgewekt worden door interne afleidingen (werk gerelateerd) en externe 

afleidingen (privéomstandigheden). Eigenlijk zou een huisarts de cortisol spiegel moeten 

meten om te achterhalen hoe het met stress zit bij een patiënt.  

   Optimaliseren van je energie: 

- Taakgerichte coping: wat kan ik daaraan doen? 

- Emotiegerichte coping: controleren van je natuurlijke stressreactie d.m.v. praten of 

sporten. Een sport boots de stressreactie na waardoor je daarna aan ontspanning 

toekomt.  

- Trainen van zelfvertrouwen 

Plussen en minnen: 

- Optimaliseer je stresszone 

- Individueel vakmanschap 

- Toepassen van plussen en minnen (in de avondcursus besproken) 

Voor je energiepeil is het van belang dat je een gevoel van controle hebt, betrokken bent, een 

uitdaging ziet en vertrouwen ervaart. 

Ademhalingscontrole: 

Homes en Rahe, psychologische test. In een onderzoek wordt de koppeling gelegd tussen wat 

je meemaakt en of je ziek wordt. Een hoog cortisol zorgt voor een lage weerstand.  

Wat heb je tot nu toe geleerd. Welke mindset en tool heb je meegekregen? 

- Doelen stellen 

-  Aandachtscontrole 

- Visualiseren 

- Cirkels van invloed 

- Gedachtencontrole 

- Kennis over stress 


