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Voorwoord 

Toen ik klein was, was ik altijd geïnteresseerd in andere mensen. Als ik mensen tegenkwam 

op straat, vroeg ik me altijd af: wat zou deze persoon denken? Wat gaat er in hem of haar om? 

Al mijn hele leven gaat mijn aandacht uit naar verhalen over mensen. Waarom doen mensen 

wat ze doen? Een respondent vertelde mij over interesse naar daders en wat hen beweegt. Dat 

raakte weer iets in mij. In de studie Humanistiek kwam dit allemaal samen. Mijn interesse 

voor de mens, wat hen drijft en beweegt. De open benadering vanuit verschillende 

invalshoeken. En daadwerkelijk iets voor een ander kunnen betekenen. Daar hoop ik mij, na 

mijn afstuderen, voor te kunnen gaan inzetten.   

Ik ben de dochter van een politieman. Hierdoor ervaar ik verbondenheid met de politie. Een 

respondent gaf tijdens dit onderzoek aan, geraakt te zijn door geweld naar en door de politie. 

Deze situaties raken mij ook op een bepaalde manier, doordat ik de politie identificeer met 

mijn vader. Hij zit al zijn hele werkzame leven bij de politie. Daardoor heeft hij vast ook 

allemaal laatjes in zijn hoofd met (morele) ervaringen. Ook heeft hij een sterke moraal, om 

hiermee om te gaan. Daarom vind ik het bijzonder, dat ik in deze scriptie mijn interesse voor 

de mens en verbondenheid met de politie kan verbinden.  

 

Allereerst wil ik Annika Smit bedanken. Dankzij haar kon ik dit onderzoek voor de 

politieacademie uitvoeren. Daarnaast de projectgroep MENSenWERK. Frank Dieden en 

Gerdo Elzinga, voor de hulp bij het werven van respondenten. En Hilde Heitkönig, voor de 

hulp en begeleiding tijdens mijn scriptieproces. Bij de UvH wil ik graag Gaby Jacobs 

bedanken voor haar motiverende feedback en begeleiding. Ook Laurens ten Kate, die op het 

laatste moment is ingesprongen als meelezer. Dankzij jullie heb ik mijn scriptie kunnen 

versterken. Natuurlijk alle respondenten die ik heb mogen interviewen. De gesprekken met 

jullie waren de mooiste momenten van dit proces. En zonder jullie input had ik dit niet 

kunnen schrijven. Hopelijk doet deze scriptie recht aan iedereen die ik heb gesproken.  

Tot slot wil ik mijn ouders en schoonouders bedanken voor het oppassen op onze drie 

prachtige kinderen Juno, Olaf & Mira, zodat ik kon studeren. In het bijzonder mijn moeder, 

die mij ook met deze scriptie heeft geholpen. Mijn hardloopmaatje en vriendinnen voor de 

afleiding en interesse. En een speciaal woord van dank gaat uit naar mijn vriend en partner 

Hans. Zonder jouw hulp en steun, was dit nooit gelukt. Ik ben je voor altijd dankbaar!  

 

Marieke Nap, Maarn  

9 augustus 2021 



4 
 

Samenvatting 

Politiewerk is sterk verbonden met moraal en waarden. Door de aard van het werk kunnen 

politiemensen te maken krijgen met morele grenservaringen. Dit zijn situaties waarbij 

waarden worden overschreden. Dit kan leiden tot morele stress of morele verwonding. Door 

Papazoglou et. al. (2019; 2020) is dit voor het eerst onderzocht. Binnen de politie in 

Nederland is aandacht voor morele weerbaarheid en zingeving. Echter morele 

grenservaringen en de relatie met zingeving zijn hier niet eerder onderzocht.  

 

In dit onderzoek is gekeken naar de waarden en motivatie oftewel zingeving van 

politiemensen. Tevens is onderzocht welke morele grenservaringen politiemensen meemaken 

in de praktijk. Vervolgens is bekeken wat de relatie hiertussen is. Hierbij is de volgende 

onderzoeksvraag beantwoord: wat is de relatie tussen morele grenservaringen van 

politiemensen en hun zingeving aan het politiewerk?  

 

Er is gebruik gemaakt van literatuur en kwalitatief onderzoek. Er zijn tien interviews 

afgenomen met politiemensen die hebben deelgenomen aan de ervaringstentoonstelling 

MENSenWERK. Deze interviews zijn zowel inductief als deductief geanalyseerd. Met behulp 

van literatuur zijn de concepten morele grenservaring en zingeving uitgewerkt.  

 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat politiemensen een persoonlijk waardenkader hebben. 

Dit komt voor een groot deel overeen met de motivatie die zij hebben voor het politiewerk. 

Tussen politiemensen komen verschillen naar voren in de waarden die zij belangrijk vinden. 

Hierin kunnen morele grenservaringen ontstaan tussen collega’s. Ook kunnen politiemensen 

interne spanningen ervaren of in relatie met de organisatie of maatschappij.  

 

Er komen drie thema’s naar voren als het gaat om morele grenservaringen van politiemensen. 

Deze gaan over het omgaan met burgers en (kwetsbare) verdachten, omgaan met informatie, 

regels & beleid en omgaan met jezelf, collega’s & organisatie. In al deze morele 

grenservaringen worden waarden overschreden. Deze ervaringen hebben op verschillende 

manieren invloed op politiemensen. Hierbij kan het gaan om het handelen, de motivatie of een 

leereffect. Hierdoor worden ook aspecten van zingeving geraakt. Uit dit onderzoek blijkt dat 

er een relatie is tussen morele grenservaringen en zingeving aan het politiewerk.  
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1. Inleiding 

De politie heeft de taak om de rechtsorde te handhaven en hulp te verlenen aan hen die dat 

behoeven1. Dit komt naar voren in de missie van de organisatie: ‘waakzaam en dienstbaar’.  

De werkzaamheden bij de politie zijn zeer divers. Soms rijden politiemensen rustig door een 

wijk, waarbij ruimte is voor sociaal contact met burgers. Op een ander moment worden ze 

gealarmeerd voor een aanrijding, diefstal of huiselijk geweld. De politie is er om de wet te 

handhaven, door bijvoorbeeld verkeerscontroles of inzet bij publieke evenementen. Daarnaast 

wordt de politie betrokken bij onderzoeken naar bijvoorbeeld een ongeval of vermissing.  

Deze diversiteit en dynamiek in het werk is vaak een motivatie om voor dit vak te kiezen. 

Daarbij hebben politiemensen volgens Smit, Slagmolen & Brepoels (2015) een sterke 

bevlogenheid en morele betrokkenheid bij hun werk: “Vanuit een innerlijke drijfveer wil men 

iets betekenen voor de samenleving. Dit komt naar voren in termen van rechtvaardigheid, 

eerlijkheid, bescherming en veiligheid” (p. 72). 

 

Tegelijkertijd zijn er aspecten in het politiewerk, waar vooraf niet altijd bewust voor wordt 

gekozen. Politiemensen hebben een grote kans om ingrijpende gebeurtenissen mee te maken. 

Zij worden geconfronteerd met (dodelijke) ongevallen, branden, verkrachtingen, suïcides, 

huiselijk geweld, bedreiging en verwaarloosde of gewonde kinderen. Ook kunnen 

politiemensen zelf te maken krijgen met geweld. In de eerste helft van 2019 zijn ruim 5000 

meldingen gedaan van geweld tegen politiemensen.2 Daarnaast zijn er ook morele dilemma’s, 

waar professionals last van kunnen krijgen (Van Reenen & Kaptein, 1998). Hierbij gaat het 

om situaties die niet overeenkomen met de eigen waarden. Er kunnen spanningen ontstaan als 

politiemensen niet in staan zijn geweest om te helpen, of wanneer zijzelf iemand verwond of 

gedood hebben (Litz et. al. 2009). Deze gebeurtenissen kunnen zorgen voor stress.  

 

Stressfactoren in het politiewerk kunnen te maken hebben met de inhoud, organisatie of 

context (Smit, Slagmolen & Brepoels, 2015). Bij inhoudelijke stressoren gaat het bijvoorbeeld 

om een confrontatie met (levens)bedreiging, fysiek geweld en de dood. Organisatiestressoren 

hebben betrekking op conflicten met collega’s of leidinggevenden en ervaringen van 

werkdruk. Bij stressoren in de context gaat het bijvoorbeeld om een disbalans tussen werk en 

privé. Deze stressoren kunnen invloed hebben op de (psychische) gezondheid van 

politiemensen (Gersons & Burger, 2012). Dergelijke ervaringen kunnen zorgen voor 

 
1 Artikel 3 Politiewet 
2 https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/nieuws/2019/19362-190909v2-pb-gtpa-cijfers-a4.pdf 
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veranderingen in het gevoelsleven en leiden tot verharding of psychiatrische stoornissen. In 

2011 is het aantal psychische klachten onder politiemensen geschat op een kwart tot een 

derde. In totaal krijgt 8% van de politiemensen psychische zorg (psycholoog, GGZ, 

psychopol). Dit is een incompleet beeld, want het bevat geen cijfers van zorg via de huisarts, 

bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werk (Gersons & Burger, 2012).   

 

1.1 Probleemstelling 

Politiemensen krijgen in hun werk te maken met ingrijpende gebeurtenissen. Dit kan leiden 

tot psychische- en/of gezondheidsklachten. Hierbij wordt al snel een koppeling gemaakt met 

een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en de zorg die daar voor nodig is. PTSS kan zich 

ontwikkelen na het meemaken van een traumatische gebeurtenis. Hierdoor kunnen 

politiemensen last krijgen van angst, spanningen en verdriet (Smit et. al., 2013).  

Sinds januari 2013 is PTSS een erkende beroepsziekte binnen de politie.3 Hierdoor kwam 

meer aandacht voor dit fenomeen binnen de organisatie. Toch wordt deze manier van kijken 

steeds meer als een beperking gezien (Litz et. al., 2009; Vos, 2019). PTSS is een medische 

term, met de focus op een traumatische gebeurtenis. Terwijl er ook (morele) dilemma’s zijn, 

waar professionals last van kunnen krijgen. Hierdoor kunnen politiemensen morele stress of 

morele verwonding oplopen.  

 

Er wordt al langere tijd onderzoek gedaan naar morele stress en morele verwonding binnen de 

zorg en bij Defensie (Jameton, 1984; Litz et. al. 2009; Epstein & Delgado, 2010; Shay, 2014; 

Weinzimmer et. al. 2014; Rushton, Caldwell & Kurtz, 2016; Molendijk, 2018; Muller & 

Kamp, 2018; Vos, 2019). Bij de politie is hier recent aandacht voor. Papazoglou (2020) heeft 

onderzoek gedaan naar moreel lijden bij de politie. Daarbij gaat het zowel om morele stress 

als morele verwondingen, die politiemensen kunnen oplopen tijdens het werk. Dit zijn 

situaties waarbij politiemensen door omstandigheden niet in staat waren om ‘het goede’ te 

doen. Hierbij worden sterke morele waarden of overtuigingen overschreden (Papazoglou et. 

al, 2019; 2020). Dit onderzoek is gedaan bij de politie in Canada. De aard en context van 

politiewerk kan sterk verschillen tussen landen. Dit heeft te maken met de nationale wet- en 

regelgeving, maar ook de culturele kanten van het beroep (Van den Brink et. al. 2015). 

 

 
3 Circulaire PTSS politie, geraadpleegd via: 
https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/PDF/87622.PDF 
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In Nederland is nog geen onderzoek gedaan naar morele stress en verwonding bij 

politiemensen. Wel is er in Nederland al langere tijd aandacht voor de morele kant van het 

politiewerk. Volgens Van Reenen & Kaptein (1998) krijgen politiemensen regelmatig te 

maken met ethische vragen of morele dilemma’s. Hierbij wordt een aanspraak gedaan op de 

waarden van politiemensen. Volgens psycholoog Frans Denkers heeft ieder politiemens een 

persoonlijk kompas van waarden. Dit is gevormd door opvoeding, vrienden en 

voorbeeldfiguren. Dit moreel kompas lijkt soms meer richtinggevend in het handelen dan 

wetten en beroepscodes. Daarnaast helpt dit morele kompas bij het omgaan met de eigen 

vrijheid en overbelasting in het werk (Denkers, 2000; Van Reenen, 2002). Ook is er al enige 

tijd aandacht voor de morele weerbaarheid van politiemensen. Hierbij wordt onderkend, dat 

morele spanningen in het politiewerk grote impact kunnen hebben (Smit, Slagmolen & 

Brepoels, 2015; Van den Brink et. al., 2015).  

 

Morele weerbaarheid is belangrijk, omdat politiemensen tijdens de uitvoering van het werk 

morele spanningen ervaren. Maar wanneer ervaren politiemensen deze spanningen? Welke 

situaties ervaren politiemensen als moreel stressvol? Oftewel welke morele grenservaringen 

maken politiemensen mee in hun werk? Morele grenservaringen zijn situaties, waarbij morele 

waarden of overtuigingen worden overschreden. In deze situaties worden politiemensen 

geconfronteerd met een dilemma in relatie tot hun idee van ‘goed politiewerk’. Hierbij zijn 

politiemensen niet in staat om ‘het juiste’ te doen. Deze situaties kunnen zorgen voor 

spanningen. Deze kunnen zowel persoonlijk worden ervaren, als in relatie met anderen of een 

organisatie. 

 

Morele grenservaringen kunnen leiden tot morele stress en morele verwonding, maar dat hoeft 

niet. Dit heeft te maken met de intensiteit van de morele spanningen, de context waarin het 

plaatsvindt en de morele weerbaarheid van politiemensen (Hartman et. al. 2016; Papazoglou 

et. al. 2019). Wel zullen deze situaties zingevingsvragen oproepen (Van Zanten-Van Hattum, 

1994; Zock & Van ’t Hoog, 2014; Jacobs, 2020). Dit komt, omdat in deze situaties waarden 

worden overschreden. Daarom is het van belang om te kijken naar morele grenservaringen in 

relatie tot zingeving.  

 

In dit onderzoek gaat het om existentiële zingeving. In tegenstelling tot alledaagse zingeving 

is dit een bewust proces, wat leidt tot reflectie (Smaling & Alma, 2010). Hierbij gaat het om 

dimensies als: ‘het goede leven’, waarden, betekenis, schoonheid, maar ook een doel en 



10 
 

verbondenheid (Baumeister, 1991; Giddens, 1991; Van der Lans, 1992; Alma, 2005). In dit 

onderzoek wordt (existentiële) zingeving opgevat, zoals gedefinieerd door Smaling & Alma 

(2010):  

 

Een persoonlijke verhouding tot de wereld waarin het eigen leven geplaatst wordt in 

een breder kader van samenhangende betekenissen, waarbij doelgerichtheid, 

waardenvolheid, verbondenheid en transcendentie worden beleefd, samen met 

competentie en erkenning, zodat ook gevoelens van gemotiveerdheid en welbevinden 

worden ervaren. (p. 23)  

 

Politiewerk raakt het mens-zijn en gebeurt altijd in relatie met anderen (Smit, Slagmolen & 

Brepoels, 2015). Zingeving is dus een belangrijk aspect bij het politiewerk. Volgens Zock en 

Van ’t Hoog (2014) komen in het politiewerk een aantal zingevingsdimensies naar voren. 

Daarbij gaat het om de motivatie voor het politiewerk, de morele kant van het werk en het 

welbevinden van politiemensen. Hierbij gaat het om het individu in relatie met de 

politieorganisatie. Uit divers onderzoek blijkt, dat het binnen de politie ontbreekt aan bewuste 

systematische aandacht voor zingeving. Ook is de aandacht voor zingeving bij politiemensen 

vaak impliciet (De Wit, 1998; Zock & Van ’t Hoog, 2014; Smit, Slagmolen & Brepoels, 

2015). Daarom wordt dit onderzoek naar morele grenservaringen gerelateerd aan zingeving. 

 

1.2 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in morele grenservaringen en zingeving 

bij politiemensen. Hierbij wordt gekeken naar kenmerken en effecten van morele 

grenservaringen. Daarnaast wordt onderzocht hoe zingeving naar voren komt in het 

politiewerk. Daarbij gaat het om de motivatie voor het vak en waarden die daarbij centraal 

staan. Tevens wordt onderzocht in hoeverre morele grenservaringen en zingeving terugkomen 

in de ervaringen van deelnemers aan MENSenWERK. Tot slot wordt geanalyseerd, welke 

relatie er is tussen deze morele grenservaringen van politiemensen en de zingeving aan het 

politiewerk.  

Met deze kennis wordt getracht een bijdrage te leveren aan theorievorming rond zingeving en 

morele grenservaringen. 
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1.3 Vraagstelling 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: wat is de relatie tussen morele grenservaringen van 

politiemensen en hun zingeving aan het politiewerk? 

 

Dit is opgesplitst in de volgende deelvragen:  

- Welke morele grenservaringen komen politiemensen tegen in hun werk en hoe gaan ze 

hiermee om? 

- Hoe komt zingeving naar voren in het politiewerk? 

- Op welke manier raken morele grenservaringen de zingeving aan het politiewerk? 

- In hoeverre komen de concepten morele grenservaring en zingeving terug in de 

ervaringen van deelnemers aan MENSenWERK? 

 

1.4 Casus: MENSenWERK 

Dit onderzoek is gekoppeld aan de ervaringstentoonstelling MENSenWERK. Hier worden 

politiemedewerkers en -studenten uitgenodigd, om met zichzelf en elkaar in gesprek te gaan 

over onderwerpen die vaak onbesproken blijven. De tentoonstelling is opgebouwd aan de 

hand van vijf kernuitdagingen:  

- Omgaan met eenieder ook als je afkeer of afstand voelt. 

- Omgaan met geweld. 

- Omgaan met extreme situaties. 

- Omgaan met stervenden en de dood. 

- Omgaan met jezelf, je collega en de organisatie. 

Op deze manier wordt gestreefd naar het bijdragen aan de identiteit van de politie (institutie), 

bewustzijn van het eigen oriëntatiekader (individu) en wederzijds begrip en verbinding 

(team).4  

Deze ervaringstentoonstelling heeft op meerdere manieren te maken met grenzen, die worden 

ervaren in het werk. Hierbij kan het gaan om grenzen aan het menselijk vermogen en in 

(persoonlijk) handelen tijdens het werk op straat. Hoe worden keuzes gemaakt en hoe 

verhoudt dat zich tot wie jij bent? Ook kan het gaan om grenzen in relatie tot collega’s en de 

organisatie. Worden persoonlijke ervaringen gedeeld en wordt dit bespreekbaar gemaakt of 

niet?  

 

 
4 Bron: Projectplan MENSenWERK, 9 maart 2017 
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Tijdens deze ervaringstentoonstelling worden politiemensen uitgenodigd om te reflecteren op 

hun eigen handelen in (potentiële) ervaringen met morele grenssituaties. MENSenWERK is 

een concrete vorm van aandacht voor morele grenservaringen en zingeving binnen de 

politieorganisatie.  

 

1.5 Relevantie 

Dit onderzoek is theoretisch relevant, omdat het wetenschappelijke kennis oplevert over 

zingeving binnen nieuwe contexten. In dit onderzoek gaat het specifiek om zingeving bij de 

politie. Daarbij is dit het eerste empirische onderzoek naar morele grenservaringen en de 

relatie met zingeving binnen de politie in Nederland.  

 

De maatschappelijke relevantie komt naar voren als we kijken naar de impact van stress en 

ingrijpende gebeurtenissen bij politiemensen. Uit onderzoek blijkt, dat dit kan leiden tot stress 

en (psychische) gezondheidsproblemen bij politiemensen (Gersons & Burger, 2012; Smit, 

Slagmolen & Brepoels, 2015). De kennis die dit onderzoek oplevert over morele 

grenservaringen, kan bijdragen aan aandacht voor deze problematiek. Door meer expliciet te 

maken welke relatie dit heeft met zingeving, kan dit (toekomstig) geestelijk verzorgers bij de 

politie helpen om politiemensen met dergelijke ervaringen te begeleiden. Daarnaast is dit 

onderzoek relevant voor het (politie)onderwijs en de ondersteuning binnen de politie in brede 

zin. Deze inzichten kunnen in het algemeen mogelijk bijdragen aan humanisering binnen de 

politie. 

 

1.6 Leeswijzer 

In het eerste hoofdstuk is dit onderzoek ingeleid. Hierbij wordt ingegaan op de 

probleemstelling, doelstelling, vraagstelling, de casus MENSenWERK en de relevantie van 

het onderzoek. Hoofdstuk twee bevat het theoretisch kader. Met behulp van relevante 

theorieën wordt ingegaan op de belangrijkste concepten. Hierbij gaat het om morele 

grenservaringen en zingeving. Hoofdstuk drie gaat over de onderzoeksmethode. Hierin wordt 

onderbouwd welke keuzes er zijn gemaakt. Het vierde hoofdstuk gaat over de 

onderzoeksresultaten. Hierin worden belangrijke thema’s uit de analyse beschreven. In 

hoofdstuk vijf wordt de conclusie en discussie beschreven. Hier wordt antwoord gegeven op 

de deelvragen en de hoofdvraag. Ook een koppeling gemaakt met de literatuur. Tot slot 

worden in hoofdstuk zes de beperkingen van dit onderzoek besproken, waarna aanbevelingen 

worden gegeven voor vervolgonderzoek en de beroepspraktijk.  
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2. Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste theorieën van dit onderzoek uitgewerkt. Hierbij gaat 

het om morele grenservaringen en zingeving in relatie tot het politiewerk. Kijkend naar de 

wetenschappelijke literatuur, komt het concept van morele grenservaring niet als zodanig naar 

voren. Dit begrip wordt gebruikt, omdat hierdoor in brede zin wordt onderzocht welke morele 

grenzen politiemensen tegenkomen in het werk. Hierbij gaat het zowel om kleine als grote 

gebeurtenissen met een morele lading. In de literatuur is veel te vinden over moraal, 

grenservaringen, morele stress en morele verwonding. Ook zijn er onderzoeken gedaan naar 

de morele weerbaarheid van politiemensen. Op basis hiervan wordt een beschrijving gegeven 

van morele grenservaringen. Daarnaast is er veel onderzoek gedaan naar zingeving in het 

algemeen. Ook zijn er enkele onderzoeken gedaan naar zingeving en politiewerk. Deze 

worden in het theoretisch kader uitgewerkt. 

 

Dit theoretisch kader start met een beschrijving van de morele kant van het politiewerk (2.1). 

Vervolgens gaat het over morele grenservaringen (morele stress en morele verwonding) in het 

politiewerk (2.2). In de laatste paragraaf komt zingeving en de relatie met het politiewerk aan 

bod (2.3).  

 

2.1  De morele kant van het politiewerk 

Moraal is gerelateerd aan ethiek en integriteit. Waar het bij ethiek gaat om de 

(wetenschappelijke) reflectie op morele beginselen, gaat het bij integriteit meer om het 

handelen in overeenstemming met de geldende normen en waarden (Huberts, 2019). In dit 

onderzoek ligt de focus op de handelingskant van moraal, oftewel integriteit. Voorheen lag de 

focus van integriteit bij de politie op het handelen naar wet- en regelgeving. Hierbij ging het 

om het tegengaan van fraude, corruptie en belangenverstrengeling. Nu wordt integriteit meer 

bekeken vanuit een maatschappelijk gedragen ideaal van goed politiewerk.5 Integriteit wordt 

hier dus verbonden met waarden.  

 

Politiewerk is een ambt, waarin morele waarden centraal staan. Dit komt naar voren in de 

missie van de politie: Onveranderd is de politie ‘'waakzaam en dienstbaar'’ aan de waarden 

van de rechtsstaat. Deze missie vervult de politie door, afhankelijk van de situatie, gevraagd 

en ongevraagd te beschermen, te begrenzen of te bekrachtigen.6 De politie is er om burgers te 

 
5 https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/PDF/80933.PDF 
6 www.politie.nl/over-de-politie/pijlers 
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beschermen en daarbij de gezamenlijke waarden, normen en regels te handhaven. Integriteit is 

belangrijk voor gezagvol en effectief optreden. Daarnaast is het één van de fundamenten voor 

het vertrouwen van burgers in de politie (Lamboo, 2005 p. 15-16).  

 

Om dit vertrouwen te kunnen borgen, legt iedere aspirant of ambtenaar een ambtseed of 

ambtsgelofte af. Dit gebeurt bij de aanstelling tot uitvoering van een politietaak. Hiermee 

committeren zij zich aan de wetten en plichten die bij dit ambt horen. Er is een beroepscode 

binnen de politie. Hierin staan de kernwaarden uitgewerkt: verbindend, betrouwbaar, moedig 

en integer. 7 Verder is er een beleidskader integriteit, waarbij integriteit wordt gepositioneerd 

als richtbegrip. Dit betekent dat regels en voorschriften niet allesbepalend zijn, maar dat de 

context en discretionaire ruimte van de professional ook belangrijk zijn bij de beoordeling van 

een situatie.8   

 

Het lijkt dus helder, maar toch is er een grote kans dat politiemensen tijdens hun werk tegen 

dilemma’s aanlopen, die niet zwart-wit zijn:  

“Vaak zijn dit grijze gebieden die morele vragen oproepen, waarvan je het antwoord 

niet vindt in onze protocollen, procedures en richtlijnen. Dan draait het om jouw eigen 

verantwoordelijkheid en inschattingsvermogen. Jouw kennis, kunde, ervaring en besef 

van wat wel en niet deugt moet leiden tot een antwoord dat aansluit bij de 

kernwaarden die wij met elkaar delen” (beroepscode politie, 2019 p. 2).  

 

Wanneer politiemensen worden geconfronteerd met morele vragen, wordt een beroep gedaan 

op hun moraal. Moraal heeft te maken met waarden en normen op grond waarvan mensen 

vinden dat zij goed en verantwoord handelen (Van Zanten – Van Hattum, 1994). Als we deze 

definitie leggen naast die van Huberts (2019), gaat het hier ook om handelen. Echter, hier ligt 

de focus vooral op de persoonlijke moraal en bij Huberts (2019) ligt de toetsing op een hoger 

niveau: de geldende normen en waarden. Ook de moraal of integriteit van de politie wordt 

bekeken vanuit maatschappelijke verwachtingen. Litz et. al. (2009) heeft in zijn definitie van 

moraal aandacht voor de verschillende lagen: ‘Morals are defined as the personal and shared 

familial, cultural, societal, and legal rules for social behavior, either tacit or explicit. Morals 

are fundamental assumptions about how things should work and how one should behave in 

the world’ (p. 699). Het heeft dus niet alleen betrekking op de persoonlijke moraal, de 

 
7 https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/nieuws/2018/beroepscode-politie-8-jan-2017.pdf 
8 Politieacademie.nl - Integriteit 
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organisatiemoraal maar ook op geldende morele maatstaven in de maatschappij (Litz et. al. 

2009; Huberts, 2019). Deze opvattingen zijn zowel impliciet als expliciet. Daarnaast 

veranderen deze opvattingen in cultuur en tijd (Van Zanten-Van Hattum, 1994). 

 

Moraal helpt politiemensen in het uitvoeren van hun werk. In vaak enkele seconden moeten 

politiemensen de beslissing nemen hoe te handelen. Hierbij gaat het om: wat (is effectief om) 

te doen? Maar ook: wat is ‘het moreel juiste’ en hoe doe ik dat? Hierbij kan het gaan om de 

inzet van bevoegdheden, omgaan met vertrouwelijke informatie of laakbaar gedrag van 

collega’s, waarbij een beroep wordt gedaan op de moraal van het politiewerk. Vaak is er geen 

tijd om uitgebreid te reflecteren, maar moet er snel beslist worden. Om beslissingen te nemen 

wordt gebruik gemaakt van wettelijke regels, organisatiewaarden, maar ook de eigen 

normatieve opvattingen over ‘goed (samen)leven’ spelen hierbij een rol (Van Reenen & 

Kaptein 1998; Denkers, 2000; Zock & Van ’t Hoog 2012; Drenth, Van Steden & Wagenaar, 

2016).  

 

Normatieve opvattingen over ‘goed (samen)leven’ kunnen botsen tussen politiecollega’s, 

maar ook met de moraal van de organisatie. Bij het maken van morele keuzes hebben 

politiemensen namelijk een persoonlijke manier van handelen. Hierbij kunnen politiemensen 

worden onderverdeeld in vier typen: handhaver, professional, onverschillige en vriend. Door 

hierop terug te vallen worden individuele politiemensen (deels) van hun morele spanning 

verlost. Echter, in samenwerking met collega’s, kunnen deze typen juist tegenover elkaar 

komen te staan (Van den Brink et. al., 2015).  

Om moreel juiste keuzes te maken en te kunnen verantwoorden, is het van belang om binnen 

de organisatie aandacht te besteden aan morele ontwikkeling. Dit kan enerzijds op persoonlijk 

niveau. Hierbij gaat het om inzicht in het persoonlijke oriëntatiekader (mensbeeld, 

wereldbeeld, overtuigingen, waarden, identiteit), belemmeringen of worstelingen daarin 

(ervaringen, beschadigingen, patronen). Dit heeft invloed op de manier van waarnemen en 

handelen (Smit, Slagmolen & Brepoels, 2015). Anderzijds is morele ontwikkeling een opgave 

voor de politie op organisatieniveau. Daarbij gaat het om de vraag ‘hoe weet ik of een 

handeling moreel juist is?’, oftewel hoe wordt recht gedaan aan de ander? (Meij & Van 

Hengel, 2019). Dit overstijgt het persoonlijke en draagt bij aan het recht op rechtvaardigheid. 

Dat is een waarde waar veel politiemensen naar streven in het handelen. Echter, dit is een 

normatief begrip, dat in de praktijk op diverse manieren vorm krijgt (Nap, 2012; Van den 

Brink et. al. 2015).  
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Het ‘moreel vermogen’ van politiemensen is goed ontwikkeld, toch zijn er ook risico’s binnen 

de organisatie die dit kunnen belemmeren (Nap, 2012; Van den Brink et. al. 2015). Hierbij 

gaat het onder meer om de beperkte bereidheid om zaken bespreekbaar te maken of elkaar aan 

te spreken en de houding van leidinggevenden bij het maken van fouten (Nap, 2012; Van 

Luijn, 2012). 

 

Politiemensen krijgen in hun werk op diverse manieren te maken met morele vragen, wat kan 

leiden tot spanningen. Maar wanneer kunnen we spreken van morele grenservaringen? In de 

volgende paragraaf wordt uiteengezet wat morele grenservaringen zijn en hoe deze naar voren 

komen in politiewerk. 

 

2.2 Morele grenservaringen binnen de politie 

In het leven krijgen we te maken met breuken, contrasten of grenzen van het leven. “Het zijn 

existentiële ervaringen waarbij we worden geconfronteerd met onze eigen kwetsbaarheid en 

nietigheid, met het niet-weten (hoe te leven) of juist met heelheid, dat het leven goed en mooi 

is” (Jacobs, 2020 p. 12). Doordat we grenzen tegenkomen worden we even stilgezet. Het 

dwingt ons om na te denken. Wat gaan we doen? De grens over (alleen of met anderen) naar 

een nieuwe levensfase? Stoppen of teruggaan (als dat mogelijk is)? Iemand anders de grens 

over laten gaan? Of komen we in actie? Vaak zijn we genoodzaakt om te kiezen en komt de 

vraag op: wat is belangrijk in dit leven? (Van Zanten – Van Hattum, 1994).  

 

Het gaat om ervaringen die verbonden zijn met de wezenlijke kenmerken van het menselijk 

bestaan: eindigheid, verantwoordelijkheid, falen, inzicht, goedheid, kwaad en lijden. Het is 

een confrontatie met onze eigen kwetsbaarheid, die wordt ervaren via het lichaam (gevoelens 

van pijn, angst, boosheid, genot, zwakte, schuld, schaamte). Deze ervaringen of ‘fatefull 

moments’ zoals Anthony Giddens (1991) deze noemt, vormen een bedreiging voor de 

zekerheid van ons bestaan. We kunnen ons ervoor afsluiten, door weg te vluchten of te 

ontkennen. Maar wanneer we deze ervaringen doorvoelen en delen, kan het ons openbreken. 

We gaan op zoek naar nieuwe mogelijkheden of krijgen nieuwe inzichten. Hierdoor kunnen 

we een diepe menselijke verbondenheid ervaren. Dit betekent niet dat mensen altijd zonder 

littekens uit de strijd komen. Kwetsbaarheid betekent ook leven met onmogelijkheden, verlies 

en onmacht, maar wel meer in contact met het ‘mens zijn’ (Jorna, 2008; Anbeek, 2013; Alma, 

2018; Jacobs, 2020). 
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Volgens Jacobs (2020) zijn morele spanningen en morele verwonding, moreel beladen 

grenservaringen, die vragen om ethische reflectie. Daarom zal in de volgende subparagrafen 

worden gekeken naar morele stress en morele verwonding binnen de politie.   

 

2.2.1 Morele stress 

Bij het maken van morele keuzes kunnen mensen spanningen ervaren. Als iemand weet wat 

juist is om te doen, maar zich niet in staat voelt om daarnaar te handelen (Jameton, 1984; 

Epstein & Delgado, 2010: Jacobs, 2020). Hierbij is men niet in staat om effectief te 

communiceren met degene die de verantwoordelijkheid heeft in deze situatie (Epstein & 

Delgado, 2010). Dit kan volgens Jameton worden ervaren op het moment dat het zich afspeelt 

(initial distress). Ook kan dit achteraf worden ervaren (reactive distress) door gevoelens van 

nalatig handelen (Rushton, Caldwell & Kurtz, 2016). 

 

Morele stress onderscheidt zich van gewone stress, doordat er sprake is van overschrijding 

van persoonlijke waarden of wanneer handelingen in strijd zijn met de moraal van de 

organisatie. Hierbij kunnen gevoelens van verdriet, frustratie, boosheid, schuld, schaamte, 

laag zelfvertrouwen, machteloosheid, depressie of angst ontstaan. Hierdoor kan iemand 

negatief of cynisch worden en zichzelf distantiëren van het werk (Van Reenen & Kaptein, 

1998; Weinzimmer, et. al. 2014; Hartman et. al. 2016; Papazoglou, 2020). Morele stress 

wordt vaak gekarakteriseerd door slachtofferschap, maar het kan ook mogelijkheden bieden 

voor het versterken van morele weerbaarheid (Rushton, Caldwell & Kurtz, 2016).  

 

Situaties waarin politiemensen niet handelen naar hun waarden, kunnen leiden tot morele 

stress. Dit wordt als volgt gedefinieerd: “a condition affecting police officers who, because of 

insurmountable circumstances (e.g., not being able to protect a civilian from a violent 

criminal) or bad judgement (e.g., crossfire between officers), believe that they did not do 

enough or did not do the “right thing” (Papazoglou et. al. 2020, p. 71). Hierbij gaat het erom 

dat politiemensen na een bepaalde situatie het idee hebben, dat zij niet ‘genoeg’ of ‘het juiste’ 

hebben gedaan. Zij hadden liever anders gedaan. Door onoverkomelijke omstandigheden 

hebben zij gehandeld in strijd met hun eigen waarden en daarmee hun idee van ‘goed’ 

politiewerk. Hierdoor worden gevoelens van schuld en/of schaamte opgeroepen. Dit kan ertoe 

leiden dat politiemensen zich gaan verzetten, medewerking weigeren of soms zelfs de dienst 

verlaten (Van Reenen & Kaptein, 1998).  
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Bij morele stress (moral distress) kan het gaan om een spanning tussen de persoon en de 

context waarin deze werkt. Dit kan worden veroorzaakt door werkdruk, machtsdynamiek, 

beperkte beschikbaarheid van middelen, maar ook door conflicten binnen een team (Jacobs, 

2020). Daarnaast kan het bij morele stress ook gaan om een innerlijke strijd (Molendijk, 

2020). Morele ontwikkeling wordt door het leven heen gevormd in verschillende sociale 

contexten en groepen. Hierdoor heeft ieder individu concurrerende morele overtuigingen, die 

ook met elkaar in conflict kunnen raken. Dit kan leiden tot spanningen (Molendijk, 2020).  

 

Politiemensen hebben een voorbeeldfunctie. Van hen wordt verwacht, dat zij de ‘goede’ 

keuze maken, ook als de opties niet helder zijn. Daarbij worden zij sterk gedreven door 

waarden als hulp bieden aan mensen in nood, werken aan een rechtvaardige samenleving en 

zorgen voor orde en veiligheid. Ook werken politiemensen vaak onder gespannen systemische 

condities (o.a. complexe kwesties, beperkte middelen). Hierdoor kan het handelen van 

politiemensen op gespannen voet komen te staan met hun persoonlijke moraal, 

maatschappelijke- of organisatiewaarden (Van Luijn, 2012; Papazoglou et. al. 2020). 

Ondanks de beste inzet en intenties, zijn politiemensen niet altijd in staat om een positieve 

impact te hebben op alle situaties, waar zij in terecht komen (Papazoglou et. al. 2020). Dit kan 

leiden tot morele stress.  

 

2.2.2 Morele verwonding 

De Amerikaanse psychiater Shay heeft een eerste basis gelegd voor onderzoek naar morele 

verwonding (moral injury) bij veteranen. Hierbij lag de focus op verraad van ‘het goede’, 

door een autoriteit en in een situatie waarbij veel op het spel staat. Litz et. al. (2009) heeft dit 

verder onderzocht. Hij vond de benadering van Shay te smal en met teveel focus op de 

‘autoriteit’. Dit leidde tot de volgende definitie van morele verwonding van Litz et. al. (2009): 

“the lasting psychological, biological, spiritual, behavioral, and social impact of 

perpetrating, failing to prevent, or bearing witness to acts that transgress deeply held moral 

beliefs and expectations” (p. 697). Hierbij gaat het zowel om hoe het ontstaat, als de impact 

die het heeft. Wat verder opvalt is, dat de beschrijving van moraal een subjectieve invulling 

krijgt. Het gaat niet om verraad van ‘het goede’, maar om overschrijding van ‘diepgewortelde 

morele overtuigingen’ (Vos, 2019). Volgens Muller & Kamp (2018) wordt de definitie van 

Litz et. al. tegenwoordig het meest gebruikt.  
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Een morele verwonding heeft dus een langdurige psychologische, biologische, spirituele, 

gedragsmatige en sociale impact. Dit wordt opgelopen bij een moreel conflicterende ervaring, 

waarbij morele leefregels en waarden worden overschreden. Bijvoorbeeld door het doden of 

ernstig verwonden van een ander, maar ook verraad of geweld binnen een team (Lievaart & 

Rodenburg, 2018, p. 43- 44). Hierdoor wordt iemands morele oriëntatiekader aangetast, wat 

zorgt voor gevoelens van zinloosheid, boosheid, demotivatie, schaamte en schuld (Zock & 

Van ’t Hoog 2014; Jacobs, 2020). Pieter Vos (2019) schrijft hierover dat moral injury niet van 

de persoon alleen is, maar samenhangt met het handelen van leidinggevenden. Daarnaast 

heeft het ook een politiek aspect. De verantwoordelijkheid van morele verwonding ligt dus op 

drie niveaus.  

 

Papazoglou et. al (2020) heeft recent onderzoek gedaan naar morele verwonding bij de politie. 

Daarin beschrijft hij dit als volgt: “Moral injury occurs when police officers perpetrate, fail to 

prevent, or bear witness to deaths or severe acts of violence that transgress deeply held moral 

beliefs (e.g., fatally shooting an allegedly armed criminal who is later proved to be unarmed). 

(p. 71). In deze definitie gaat het er dus, net als bij Litz et. al. (2009) om, dat diep gewortelde 

morele overtuigingen worden overschreden. Daarnaast wordt invulling gegeven aan situaties 

waarbij morele verwondingen ontstaan. Hierbij gaat het om situaties waarbij politiemensen 

(nalatig) handelen. Ook zijn er situaties waarbij politiemensen getuige zijn van ernstige 

gewelddaden of de dood. Politiemensen moeten tijdens hun werk soms kritische beslissingen 

nemen, bijvoorbeeld wel of niet schieten. Hierbij kan het voorkomen, dat een omstander of 

collega gewond raakt of overlijdt, doordat de uitvoering niet ging zoals gepland. Dit kan 

leiden tot morele verwonding bij politiemensen (Papazoglou et. al. 2020).  

 

Schietincidenten hebben een sterke morele impact, maar ook andere situaties kunnen leiden 

tot morele verwonding. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen geïnitieerde situaties (zoals 

excessief geweld tijdens een aanhouding, grofheid tijdens het opnemen van een verklaring 

van een slachtoffer) en geobserveerde situaties (als een agent ziet dat een supervisor of 

vertrouwde collega sociale normen, beleid of procedures overschrijden) (Papazoglou et. al. 

2020).  

 

2.2.3 Morele stress, morele verwonding & grenservaringen  

Morele stress en morele verwondingen zijn eigenlijk twee effecten die kunnen ontstaan door 

morele grenservaringen. In beide situaties gaat het om spanningen, waarbij waarden in het 
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geding zijn. Hierbij kan het gaan om waarden op individueel-, organisatie- of maatschappelijk 

niveau (Litz et. al. 2009; Huberts, 2019). Bij morele stress gaat het erom dat politiemensen het 

idee hebben dat zij niet ‘genoeg’ of ‘het juiste’ hebben gedaan. Dit kan zowel op het moment 

zelf als achteraf worden ervaren ((Rushton, Caldwell & Kurtz, 2016). Bij morele verwonding 

ligt de focus op het overschrijden van diepgewortelde morele overtuigingen. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen geïnitieerde en geobserveerde situaties. Beide situaties kunnen 

zorgen voor diverse gevoelens, waaronder schuld, schaamte en boosheid (Papazoglou et. al. 

2020). Mentale- of gezondheidsproblemen bij moreel beschadigende gebeurtenissen worden 

beïnvloed, door de betekenis die aan de situatie wordt gegeven door de persoon zelf. Maar 

ook de erkenning (of miskenning) vanuit de omgeving (Lievaart & Rodenburg, 2018; 

Molendijk, 2018; Papazoglou et. al. 2019). 

 

Politiemensen reageren verschillend op morele grenservaringen in het werk. Dit heeft ermee 

te maken dat iedereen een persoonlijk oriëntatiekader heeft van waaruit hij of zij werkt 

(Hartman et. al. 2016). Het verschil aan reacties tussen politiemensen die hetzelfde 

traumatische incident meemaken, heeft te maken met hoe sterk zij vasthouden aan hun 

waarden (Papazoglou et. al. 2019). Consequente blootstelling aan moreel schadelijke 

gebeurtenissen kan zorgen voor gevoelens van schuld, frustratie, depressie, zelfverwonding, 

schaamte, verlies van spiritualiteit/religiositeit of een gevoel van afwijzing. Dit kan leiden tot 

veranderingen in geloof (bijvoorbeeld het geloof dat de wereld een veilige plek is of dat 

mensen te vertrouwen zijn). Toch herstellen de meesten snel zonder problemen op lange 

termijn. Dit heeft te maken met verschillende factoren (persoonlijkheid, zelfeffectiviteit, 

familie en maatschappelijke hulp) die beïnvloeden in hoeverre de persoon hiermee om kan 

gaan (Papazoglou et. al. 2019).  

 

Uit onderzoek van Papazouglou et. al. (2020) blijkt dat politiemensen op de lange termijn 

(ophopende) morele stress en verwonding ervaren tijdens hun carrière. Hierdoor kunnen we 

stellen, dat politiemensen tijdens hun werk verschillende morele grenservaringen meemaken.  

In de volgende paragraaf wordt gekeken naar zingeving en de relatie met (de morele kant van) 

het politiewerk. 

 

2.3 Zingeving en de relatie met politiewerk 

Politiewerk kan staan voor avontuur, maar ook voor verveling. Daarbij gaat het regelmatig 

over de dood, dreiging en gruwelijkheden. Dit kan zorgen voor ervaringen van trots en 
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dankbaarheid, maar ook woede, onmacht en verdriet. Alleen intrinsiek gemotiveerde mensen 

kunnen dit werk volhouden (Smit, Slagmolen & Brepoels, 2015). Maar hoe verhoudt dit werk 

zich tot zingeving?  

 

In dit onderzoek wordt zingeving opgevat vanuit een levensbeschouwelijk perspectief, dan 

spreken we van existentiële zingeving. Het is een proces met een beweging naar binnen 

(aspiraties, waarden, hart en ziel) en naar buiten (contact met en zorg voor de wereld), waarin 

de mens zich tot de wereld verhoudt (Tronto, 1993; Smaling & Alma, 2010; Smit, 2015; 

Jacobs, 2020). Zingeving is een belangrijke menselijke behoefte, waar mensen actief 

betekenis aan kunnen geven en wat passief kan worden ervaren. Dit kan bestaan uit negen 

ervaringsaspecten, zoals beschreven door Smaling & Alma (2010):  

 

Doelgerichtheid:   Het hebben van een doel, richting of oriëntatie in het leven. 

Samenhang: Het ervaren van samenhang in het leven(sverhaal) en in de 

samenleving/wereld. 

Waardenvolheid: Een positieve waardering van iets in de wereld, ons handelen en 

onszelf als persoon.  

Verbondenheid: Het hebben en onderhouden van contacten en relaties, werken 

aan burgerschap en/of humanisering.  

Transcendentie: Overstijgen van het alledaagse, door het onderzoeken van en 

reiken naar het onbekende. 

Competentie: Het besef in staat te zijn om adequaat te handelen, voldoende 

controle te hebben over het leven, het gevoel ertoe te doen. 

Erkenning: De ervaring van erkenning van wie je bent en wat je doet door 

een ander, jezelf en de samenleving.  

Motiverende werking:  De motivatie om het leven vorm te geven en nieuwe 

mogelijkheden te onderzoeken, als gevolg van de bovenstaande 

aspecten.  

Welbevinden: Een gevoel van (relatief) welbevinden als resultaat van 

bovenstaande aspecten. (p. 19-23) 

  

Wanneer iemand één of meerdere van deze ervaringen heeft, dan heeft hij of zij ook de 

ervaring een zinvol leven te leiden (Smaling, 2010).  

 



22 
 

Als we kijken naar zingeving in relatie tot het politiewerk, gaat het om vragen als: wat maakt 

mijn werk zinvol? Wat is de toegevoegde waarde van wat ik doe in mijn werk? Waarom 

handel ik op de manier zoals ik dat doe? Iedereen geeft individueel invulling aan de zin van 

het politiewerk. Dit wordt beïnvloed door het persoonlijke oriëntatiekader. Hierbij gaat het 

om persoonlijke opvattingen over ‘goed handelen’. Politiemensen zijn waarden gedreven en 

hebben een sterke (morele) betrokkenheid bij hun werk. Dit komt naar voren in een sterk 

rechtvaardigheidsgevoel en de behoefte om mensen te helpen en te beschermen. Deze 

persoonlijke waarden, doelen en idealen geven richting aan de uitvoering van het politiewerk 

en beïnvloeden (soms onbewust) de keuzes die politiemensen maken (De Wit, 1998; Smit, 

Slagmolen & Brepoels, 2015). Wanneer politiemensen kunnen handelen in overeenstemming 

met hun waarden, doelen en idealen, zorgt dit voor motivatie en betrokkenheid (Nap, 2012; 

Van Luijn, 2012). Dit draagt bij aan de ervaring van zin. Moraal is in dit opzicht dus 

onlosmakelijk verbonden met zingeving (Zock & Van ’t Hoog, 2014). 

 

Zingeving vindt ook plaats in interactie met de omgeving. Hiermee wordt bedoeld dat de 

doelen, normen, waarden en idealen van de politieorganisatie mede de betekenis en zin van 

het politiewerk voor individuele politiemensen vormgeeft. Dit komt naar voren in de missie. 

Hierbij gaat het om de vraag waartoe dient deze organisatie, als rechtvaardiging voor het 

bestaan en leidraad van het handelen (Van Reenen & Kaptein, 1998). Daarom is het van 

belang dat politiemensen persoonlijke waarden (leren) verbinden met de organisatiewaarden 

en dit kunnen vertalen naar hun eigen handelen. Dit kan bijdragen aan de ervaring van 

samenhang en daarmee zin in het politiewerk (Nap, 2012; Zock & Van ’t Hoog, 2014).  

 

Daarnaast komt zingeving ook naar voren in de erkenning vanuit de organisatie of omgeving. 

Hierbij gaat het om erkenning van wie je bent en wat je doet (Smaling & Alma, 2010). 

Wanneer politiemensen een waardevolle bijdrage kunnen leveren door hun werk, is het van 

belang, dat dit erkend wordt. Dit kan bijdragen aan hun motivatie, een gevoel van 

welbevinden en daarmee de ervaring van zin (Lievaart & Rodenburg, 2018; Molendijk, 2018; 

Papazoglou et. al. 2019).  

 

Zingeving kan dus op verschillende manieren worden ervaren in het politiewerk. Het is een 

proces dat plaatsvindt in interactie met de omgeving. Op het individuele niveau gaat het om 

het nastreven van waarden, doelen en idealen. Daarnaast is het belangrijk dat er samenhang is 

met de missie en waarden van de politieorganisatie. Hierbij is het voor politiemensen ook 
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belangrijk om erkenning te krijgen voor het politiewerk, zowel vanuit de organisatie als de 

maatschappij. Dit alles kan bijdragen aan de motivatie van politiemensen en een gevoel van 

welbevinden. Hierdoor ervaren politiemensen zin in politiewerk.  

 

Maar hoe verhoudt zingeving zich tot morele grenservaringen? Zoals eerder beschreven zijn 

dit situaties, waarbij persoonlijke waarden en/of overtuigingen van ‘het goede’ worden 

geraakt. Hierbij komen waarden dus onder druk te staan. Dit kan te maken hebben met 

verschil in waarden tussen politiemensen. Ook kunnen persoonlijke waarden op gespannen 

voet staan met wat de organisatie of maatschappij van politiemensen verwacht. Hierbij 

kunnen ervaringsaspecten van zingeving (Smaling & Alma, 2010) zoals samenhang, 

waardenvolheid en verbondenheid onder druk komen te staan. Hierdoor kunnen politiemensen 

gedemotiveerd raken. Ook het gevoel van welbevinden kan hierdoor beïnvloed worden. Dit 

kan leiden tot verlies van zin. 

 

Als politiemensen worden geconfronteerd met morele grenservaringen, kunnen existentiële 

zingevingsvragen naar boven komen: wie ben ik en wat is belangrijk voor mij? Hoe leef ik 

een goed leven? Wat is goed politiewerk? (Van Zanten-Van Hattum, 1994; Anbeek, 2013; 

Zock & Van ’t Hoog 2014; Jacobs, 2020). Zingevingsvragen hebben betrekking op 

existentiële en morele vragen. Als mensen zich in een morele grenservaring bevinden, willen 

zij hier zo snel mogelijk betekenis aan geven. Voor het vinden van zin is meer tijd nodig. Het 

is een zoektocht, waarbij authenticiteit en subjectiviteit belangrijke richtingaanwijzers zijn. 

Het gaat hier om complexe, onoplosbare, ‘trage vragen’ over eindigheid, kwetsbaarheid en 

onmacht (Kunneman, 2005). Dit vraagt niet om een oplossing, maar het gaat om levensvisie, 

levenswijze, handelingsmogelijkheden om met deze situatie om te gaan. Ervaringen van 

zinloosheid horen bij dit proces. Er is ruimte nodig om (nieuwe) betekenis te vinden (Jorna, 

2008; Anbeek, 2013; Zock & Van ’t Hoog, 2014).  

 

2.4 Conclusie 

Politiewerk is moreel geladen. Hierbij gaat het om het maken van de juiste keuzes. Maar daar 

wordt het ook ingewikkeld. Moraal is namelijk gebaseerd op impliciete en expliciete regels, 

die veranderen in tijd en cultuur. Deze zijn vastgelegd op verschillende niveaus: individu, 

organisatie en maatschappij. In deze complexiteit kunnen morele grenservaringen ontstaan.  
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Een morele grenservaring is een existentiële ervaring, waarbij persoonlijke waarden en/of 

fundamentele overtuigingen over ‘het goede’ worden overschreden. Hierdoor kunnen 

politiemensen gevoelens van schuld, frustratie, depressie, zelfverwonding, schaamte, verlies 

van spiritualiteit/religiositeit of een gevoel van afwijzing ervaren.  

 

Politiemensen krijgen met verschillende morele grenservaringen te maken in hun werk. Dit 

kan zijn in het eigen handelen of het observeren van handelingen door collega’s, maar ook 

door bepaalde beleidslijnen binnen de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op 

het gebruik van bevoegdheden en de omgang met burgers of vertrouwelijke informatie. Deze 

grenzen worden beïnvloed door aspecten binnen de organisatie zoals werkdruk, 

machtsdynamiek, conflicten binnen teams. Morele grenservaringen kunnen leiden tot morele 

stress en morele verwonding.  

 

Morele grenservaringen kunnen ook invloed hebben op de zingeving aan het politiewerk. 

Zingeving is een proces waarin (politie)mensen zich, actief en passief, tot de wereld 

verhouden. Dit kan bestaan uit de volgende ervaringsaspecten: doelgerichtheid, samenhang, 

waardenvolheid, verbondenheid, transcendentie, competentie, erkenning, motiverende 

werking en welbevinden.  

 

Wanneer politiemensen één of meerdere van de bovenstaande aspecten ervaren, ervaren zij 

zin in het politiewerk. Zingeving wordt zowel op individueel niveau ervaren, als in interactie 

met de omgeving. Het individuele niveau is gekoppeld aan het persoonlijke oriëntatiekader. 

Hierbij gaat het om de waarden die politiemensen nastreven, de motivatie voor het politievak 

en het omgaan met ingrijpende gebeurtenissen. Als het gaat om de interactie met de 

omgeving, gaat het om de politieorganisatie. Dit komt naar voren in het bestaansrecht oftewel 

de missie. Ook komt zingeving naar voren in de erkenning vanuit de organisatie of omgeving.  

 

Als politiemensen morele grenservaringen meemaken, worden persoonlijke waarden of 

fundamentele aannamen over ‘goed politiewerk’ overschreden. Hierbij kan het gaan om 

spanningen tussen individuele waarden, in relatie met collega’s, de organisatie of de 

maatschappij. Hierdoor worden de ervaringsaspecten van zingeving geraakt. Hierbij gaat het 

om doelgerichtheid, samenhang, waardenvolheid, verbondenheid, transcendentie, competentie 

en erkenning. Dit heeft invloed op de motivatie en het welbevinden van politiemensen en kan 

leiden tot verlies van zin. Hierdoor kunnen zingevingsvragen worden opgeroepen. 



25 
 

3. Methodologie 

In dit hoofdstuk wordt de methodologie van dit onderzoek uitgewerkt. Hierbij gaat het 

achtereenvolgens om het onderzoeksdesign, respondenten, dataverzameling, dataverwerking 

en analysemethoden. Tot slot wordt gekeken naar de methodologische kwaliteit. Hierbij gaat 

het om de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek.  

 

3.1 Onderzoeksdesign 

Het betreft een empirisch sociaal wetenschappelijk onderzoek. De data is op kwalitatieve 

wijze verzameld. Met behulp van diepte-interviews is onderzocht welke morele 

grenservaringen politiemensen ervaren en hoe zingeving naar voren komt in het politiewerk. 

Door middel van kwalitatief onderzoek kan inzicht worden verkregen in de ervaringen van 

politiemensen en de betekenissen die zij hieraan geven (Boeije, 2014).  

 

3.2 Respondenten 

De deelnemers aan dit onderzoek zijn politiemensen met minimaal vijf jaar werkervaring op 

gebied van handhaving, openbare orde (noodhulp) en/of opsporing. Het is van belang dat zij 

werkervaring hebben, omdat de kans dan groot is, dat zij morele kwesties hebben kunnen 

ervaren in het politiewerk. Mijn onderzoek is aangesloten bij het project MENSenWERK. 

Hierdoor zijn respondenten geworven uit de groep politiemensen die aan de 

ervaringstentoonstelling MENSenWERK hebben deelgenomen. Doordat zij in deze 

rondleiding al bezig zijn geweest met de thematiek, hebben zij affiniteit met het onderwerp 

en wordt de kans op rijkere data vergroot.  

 

Het doel is om morele grenservaringen te onderzoeken binnen het politiewerk. Hierbij kan 

het gaan om ervaringen tijdens politiewerk (op straat) of binnen de politieorganisatie. 

Morele vragen of dilemma’s uit het privéleven worden niet in dit onderzoek meegenomen.  

 

De werving en selectie van respondenten voor dit onderzoek is gedaan door een doelgerichte 

en praktisch bruikbare steekproeftrekking (Verhoeven, 2011). Vanuit de projectgroep 

MENSenWERK zijn twee lijsten met in totaal 31 contactpersonen samengesteld. Dit waren 

politiemensen met werkervaring in de noodhulp en/of opsporing, die voor een rondgang 

MENSenWERK waren aangemeld. Deze personen zijn eerst per e-mail benaderd door de 

projectleden van MENSenWERK. Hierop volgde weinig tot geen respons. Vervolgens heb 

ik deze mensen persoonlijk gebeld. Toen bleek nog dat diverse mensen geen ‘straatervaring’ 
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hadden of toch niet bij MENSenWERK waren geweest. Uiteindelijk zijn er 10 mensen 

geselecteerd. Deze mensen voldeden aan de operationele doelgroep criteria en waren bereid 

om mee te werken aan dit onderzoek. Deze groep respondenten bestaat uit twee vrouwen en 

acht mannen. De gemiddelde leeftijd is 45 jaar. Vier personen in deze groep hebben een 

leidinggevende / coördinerende functie binnen de politie en zes respondenten zijn werkzaam 

bij de recherche. Alle respondenten hebben een Nederlandse culturele achtergrond.  

 

Zowel in de eerste uitnodigingsmail die de respondenten hebben ontvangen, als telefonisch, 

is uitgelegd waar het onderzoek over gaat. Voorafgaand aan het interview hebben de 

respondenten per e-mail een bevestiging van de afspraak ontvangen, met een korte 

beschrijving over de inhoud en onderwerpen van het interview.  

 

3.3 Dataverzameling en dataverwerking 

De dataverzameling is gedaan met behulp van kwalitatieve interviews. Het streven was om 

de interviews af te nemen in een rustige omgeving en zo mogelijk face-to-face. Hierdoor kan 

meer rapport worden opgebouwd, wat de kwaliteit van het interview vergroot (Gobo & 

Mauceri, 2014). In verband met de covid-19 maatregelen, is de keuze om face-to-face te 

worden geïnterviewd overgelaten aan de respondent. Eén respondent is telefonisch 

geïnterviewd. De andere negen zijn face-to-face geïnterviewd. Hierbij hebben zeven 

interviews plaatsgevonden op het politiebureau en twee bij de respondent thuis.  

De dataverzameling vond plaats tussen 24 februari en 31 maart 2021. Voorafgaand aan het 

interview hebben de respondenten allen een informed consent ondertekend (zie bijlage 1) . 

Hiermee gaven zij toestemming tot het anoniem verwerken van de interviewtranscripten. 

Daarnaast was dit een bevestiging dat zij het doel en de werkwijze van het onderzoek 

begrijpen en dat zij het recht hebben om op elk moment hun deelname te stoppen. De 10 

interviews zijn opgenomen met een voice recorder en duurden tussen de 68 en 97 minuten. 

De interviews zijn woordelijk getranscribeerd, aangezien de uitkomsten thematisch 

geanalyseerd worden. Vervolgens is alle informatie, die te herleiden is naar personen, 

weggehaald. Persoonsgegevens en getekende informed consent formulieren van 

respondenten zijn gearchiveerd volgens de ethische richtlijnen. De geanonimiseerde 

transcripten worden volgens de ethische code van de SVNU en het datamanagementplan op 

een beveiligde plek bewaard.  
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3.4 Analysemethoden 

De onderzoeksdata zijn op thematische wijze geanalyseerd. Dit betekent dat er in de data op 

zoek wordt gegaan naar patronen, die leiden naar belangrijke thema’s (Patton, 2015).  

In eerste instantie is de data op inductieve wijze geanalyseerd. Dit betekent dat er nieuwe 

informatie wordt gegenereerd vanuit de data. Hierbij gaat het om de specifieke ervaringen 

van politiemensen met zingeving en morele grenservaringen. Vervolgens is de data bekeken 

met behulp van een deductief analysekader (zie bijlage 4). Hierin zijn de belangrijkste 

onderwerpen die samenhangen met de drie hoofthema’s uit het onderzoek bij elkaar gezet. 

Hierbij is gekeken in hoeverre de onderzoeksdata overeenkomt of juist afwijkt van de 

concepten uit de theorie (Patton, 2015). 

 

De transcripten van de interviews zijn geanalyseerd met behulp van het programma atlas.ti. 

Dit is gedaan in drie fasen: open coderen, axiaal coderen en vervolgens selectief coderen. De 

eerste fase open coderen, is een proces van vergelijking, conceptualisering en categorisering 

van de data. Hierdoor wordt het materiaal verkend en worden de gegevens hanteerbaar 

(Boeije, 2014). Het open coderen resulteert in een overzicht van gelabelde fragmenten, die 

zijn voorzien van codes. Hierbij is het de bedoeling om zo dicht mogelijk bij de originele 

tekst te blijven. In de eerste codeerronde zijn er 771 codes toegekend. Vervolgens zijn de 

gegevens axiaal gecodeerd. Hierdoor werden codes samengevoegd en ondergebracht in 

groepen (hoofdcodes en subcodes), wat zorgt voor structuur in de bevindingen (Boeije, 

2014). Tot slot is de data selectief gecodeerd. Hierbij worden verbanden gelegd tussen 

bevindingen, de thema’s worden gegroepeerd en geselecteerd. In deze laatste fase is gebruik 

gemaakt van het deductieve analysekader. Uiteindelijk is met behulp van codering en 

analyse een definitieve codeboom opgesteld (zie bijlage 5). Dit proces heeft geleid tot 

antwoord op de onderzoeksvragen (Boeije, 2014).  

 

3.5 Methodologische kwaliteit 

Om kwalitatief goed onderzoek te doen, is het belangrijk om recht te doen aan het object van 

onderzoek. Hierbij is het van belang, dat de uitkomsten van het onderzoek de realiteit van de 

sociale werkelijkheid zo goed mogelijk representeert (Boeije, 2014). Hierbij gaat het om 

betrouwbaarheid en validiteit.  
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Betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid heeft te maken met de consistentie van het onderzoek. Hierbij gaat het om 

de manier van dataverzameling en het gebruik van meetinstrumenten. Het is van belang dat 

ernaar wordt gestreefd, dat herhaling van het onderzoek tot gelijke uitkomsten leidt (Boeije, 

2014).  

Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen, is bij alle tien de interviews 

dezelfde vragenlijst gebruikt. Ondanks dat de volgorde soms anders verliep door het 

gesprek, zijn alle vragen met alle respondenten behandeld. De interviews zijn door één 

onderzoeker uitgevoerd. Hierbij is getracht om de uitvoering van de interviews zoveel 

mogelijk op eenzelfde manier te doen. 

De betrouwbaarheid van de interviews is tevens versterkt, doordat de interviewer tijdens de 

gesprekken regelmatig de antwoorden van de respondent parafraseerde. Hierdoor krijgt de 

respondent de mogelijkheid om de antwoorden te controleren. Ook is er tijdens de 

interviews zoveel mogelijk ruimte gegeven aan het verhaal van de respondent. Hierbij was 

ook ruimte voor stiltes, zodat de respondent kon nadenken. Daarnaast was er binnen de 

interviewvorm ruimte om door te vragen, de vraag te herhalen. Aangezien de focus van dit 

onderzoek ligt op persoonlijke ervaringen, is doorgevraagd naar betekenissen en concrete 

voorbeelden. Dit draagt eraan bij, dat de respondent zo nauwkeurig mogelijk antwoord kan 

geven op de vragen.  

Het vastleggen van de transcripten en het gebruik van atlas.ti draagt bij aan de 

betrouwbaarheid, omdat hierdoor het analyseproces navolgbaar is. De analyse is door één 

onderzoeker uitgevoerd. Dit maakt de uitkomst van het onderzoek ook kwetsbaar. Doordat 

de analyse subjectief is en er niet met andere onderzoekers overlegd is over het toekennen 

van codes, wordt de interbeoordelaars betrouwbaarheid verlaagd. Dit had verhoogd kunnen 

worden door de analyse met meerdere onderzoekers uit te voeren en uitkomsten te 

kalibreren (Boeije, 2014).   

 

Validiteit 

Bij validiteit gaat het om de operationalisering van de theorie (Gobo & Mauceri, 2014). In 

dit geval gaat het om de concepten ‘zingeving’ en ‘morele grenservaring’. Deze zijn vertaald 

naar concrete vragen in de interviewguide. Zingeving is geoperationaliseerd door te vragen 

naar motivatie en drijfveren. Morele grenservaringen is geoperationaliseerd door te vragen 

naar ervaringen waarbij ‘goed politiewerk’ onder druk kwam te staan. Hierbij zijn de vragen 

zo open mogelijk gesteld. Daarnaast is rekening gehouden met de persoonlijke context van 
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de respondenten, door vragen te stellen die bij hen aansluiten. Toch is tijdens de uitvoering 

van de interviews een aantal keer naar voren gekomen dat de vragen als ‘te groot’ werden 

ervaren. Bijvoorbeeld de vraag: wat zijn belangrijke waarden. Enkele respondenten zeiden, 

als het ging om de vraag naar morele grenservaringen’, dat zij hier geen ervaringen mee 

hadden. In deze situaties heeft de onderzoeker de respondent geholpen. Dit werd gedaan 

door de vraag te verduidelijken of op een andere manier te stellen. Soms kon de onderzoeker 

een moreel dilemma herhalen, dat de respondent eerder had benoemd. Als dit niet hielp, 

werd de respondent met behulp van voorbeelden geholpen naar een antwoord. Kanttekening 

bij deze laatste optie is, dat de respondent door de voorbeelden mogelijk is beïnvloed in het 

geven van antwoorden.  
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4. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste thema’s beschreven, die in dit onderzoek naar voren 

komen. Hierbij gaat het om zingevingsbronnen en belangrijke waarden in het politiewerk. 

Vervolgens wordt ingegaan op morele uitdagingen in het politiewerk. Tot slot worden de 

ervaringen met MENSenWERK beschreven.  

 

4.1 Zingevingsbronnen in politiewerk 

Wanneer politiemensen worden gevraagd naar hun drijfveren of motivatie om het werk te 

doen, komt als belangrijkste antwoord naar voren: iets betekenen voor de maatschappij. Dit 

kan zijn in termen van rechtvaardigheid oftewel de zaak oplossen of in het helpen van 

mensen. De belangrijkste bronnen van zin die politiemensen ervaren in het politiewerk, 

worden hieronder weergegeven.  

 

Boeven vangen 

Politiemensen willen graag ‘boeven vangen’. R7: “Nou de motivatie ooit bij de politie was, 

omdat ik het gewoon mooi vond, als kind al eigenlijk, om boeven te vangen.” Hierbij gaat het 

om het bereiken van een bepaald resultaat. R1: “Ja, door toch steeds met vernieuwende 

manieren van benaderen van de boeven erachter te komen, wie ervoor verantwoordelijk 

zijn…. Om te komen tot uiteindelijk een aanhouding… En dus die zaak op te lossen.” Dit 

betekent een goed dossier opbouwen. Een verdachte aanhouden en zorgen dat deze op een 

gepaste manier wordt gestraft of veroordeeld. R8: “nou dat we in ieder geval op een juiste 

wijze, de bewijsmiddelen binnen halen en mensen daar ook veroordeeld voor kunnen krijgen. 

Dus pas als dat gelukt is, ja dan heb je die voldoening.” 

Hierdoor beschermen politiemensen de maatschappij. R3: "een boef die niet wil luisteren, 

jongen mwa dan moeten we de maatschappij maar beschermen… Dan moet je maar achter de 

dikke deur.” R6: En daarnaast hopen we natuurlijk dat we een boef achter een dikke deur 

kunnen krijgen, alsnog, na zoveel jaren. Ja, dat is wel mijn drijfveer ja.” R7: “dat geeft mij 

voldoening, ja. Nou, dat ie krijgt wat hem toebehoort en dat de maatschappij tegen diegene is 

beschermd.”  

 

Mensen helpen 

Daarnaast is het helpen van mensen een belangrijke drijfveer voor politiemensen. R2: “Want 

als wij bijvoorbeeld naar een eh een reanimatie moeten. Hoe mooi is het als we iemands leven 

redden, omdat wij als eerste er zijn.” Dit gaat echt om levensreddend handelen. Hierbij ligt de 
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focus op het helpen van nabestaanden en slachtoffers. R4: “ja, elke zaak die je hebt, geeft 

zoveel voldoening. Alleen maar het feit dat je hem oppakt, voor de slachtoffers of de 

nabestaanden.” Dus het oppakken van een zaak en daardoor mensen te kunnen helpen. R9: 

“om er toch voor de aangever of aangeefster er te zijn. En dan met een zedendelict denk ik, ja 

dat heeft veel impact op iemand. Dat houdt iemand zijn hele leven bij zich. En om daarin 

mensen te helpen, dat motiveert mij wel heel erg.” Daarbij is het niet altijd het belangrijkst om 

iemand te veroordelen, maar mensen antwoorden te kunnen geven. R6: “Antwoorden dat staat 

op de eerste plek. Mensen antwoorden geven.”  

 

Voor andere respondenten ligt de focus meer op het helpen van verdachten. Hierbij heeft een 

respondent ook een bepaalde verandering ervaren. R3: “maar het duurde niet lang, dat ik 

dacht van hé wacht effe, dan heb ik die boef gevangen en dan krijgt ie misschien een straf, 

maar wat zit er allemaal achter.” Door de casussen waar deze respondent mee geconfronteerd 

wordt, ligt de motivatie meer bij het onderzoeken en oplossen van de problematiek die 

erachter zit. Hierop aansluitend geeft een andere respondent aan, veel voldoening te halen uit 

het verhoren van verdachten. Daarbij is het opbouwen van een relatie belangrijk. R4: “Die 

band krijgen met, klinkt raar misschien, de band krijgen met die persoon. Wij willen iets 

halen bij jou. Ga in gesprek. Een werkrelatie bouwen met elkaar, ja dat vind ik mooi.” Hier 

komt naar voren dat iedere respondent een andere focus heeft in wat belangrijk is.  

 

Vanuit de leidinggevende respondenten komen er andere aspecten naar voren, als het gaat om 

drijfveren en motivatie voor het werk. Hierbij ervaren de respondenten voldoening als zij 

collega’s kunnen helpen in hun ontwikkeling. Dit kan zijn door met hen in gesprek te gaan. 

R2: “…en te verkennen van hé wat is jouw drijfveer nou? Waar word jij gelukkig van? Wat is 

jouw zingeving?” Ook gaat het om het organiseren en faciliteren van de juiste 

randvoorwaarden. R5: “ik vind het hartstikke mooi als mensen het beste uit zichzelf kunnen 

halen, doordat ik de goede randvoorwaarden schep.” R10: “Als ik daar mijn bijdrage aan heb 

kunnen leveren, dat iemand op welke manier dan ook een bepaalde groei heeft doorgemaakt. 

Nou ja dan is dat voor mij meer dan genoeg. Ja, dat ja.” Hierbij zie je nog steeds wel de 

behoefte om mensen te helpen of faciliteren, maar ligt de focus ‘binnen’ in plaats van 

‘buiten’.  
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Teamsamenwerking 

Voor een respondent is het team de belangrijkste motivatie voor het politiewerk. R1: “wat mij 

veel meer drijft, motiveert is natuurlijk de mensen, met wie ik het doe. Dus het team voor mij 

is vele malen belangrijker dan de werksoort.” Hierbij gaat het om het opbouwen van een 

relatie, van elkaar leren en elkaar helpen. Ook andere respondenten geven aan de 

teamsamenwerking belangrijk te vinden. R4: “vaak start je een onderzoek met z’n tweeën en 

dan ga je langzaam opschalen eh, naar gelang de, hoe snel het onderzoek gaat lopen. En dan 

eindig je soms met een mannetje of vijf tot tien. Ja dat is leuk. En dan heb je het toch weer met 

z’n allen gedaan.” R6: “We doen het echt met een heel team. En het is in dit geval echt een 

heel fijn team. Dus ja, daar word je ook wel door gedreven.” R9: “ik vind het leuker om het in 

teamverband op te pakken en de taken te verdelen en iedereen komt ook weer met ideeën.” 

Hier zien we naar voren komen dat het motiverend is voor respondenten om samen resultaat 

te bereiken. Ook zien we terugkomen dat het belangrijk is, dat er prettig wordt samengewerkt 

en dat respondenten worden gedreven door het team. In de vorm van ideeën, maar ook door 

de sfeer in het team.  

 

Aard van het politiewerk 

Ook de aard van het politiewerk wordt een aantal keer genoemd. Hierbij gaat het om de 

dynamiek van het werk. R1: “het is heel dynamisch werk waarin we zitten… Het zijn relatief 

kort lopende onderzoeken waarvan je vrij snel met de leuke slimme, tactische dingen kunt 

komen tot een resultaat.” Ook de veelzijdigheid van het vak wordt door respondenten 

genoemd. R5: “je kan binnen de politie gewoon veel verschillende dingen doen. Je kan een 

stukje openbare orde doen, dat doe ik er ook af en toe nog bij. Daar heb ik piket voor, de 

pieper zit nog in mijn zak. Je hebt met bestuur te maken, je hebt met interne processen te 

maken, je hebt met de waan van de dag te maken, je hebt met maatschappelijk relevante 

thema’s te maken.” R8: “het is gewoon een mooi vak. Het vak op zich met alle facetten die je 

hebt, binnen en buiten. Eh gewoon met je neus in de boeken zitten, maar ook gewoon lekker 

kunnen praten met mensen die dingen hebben gedaan.” Deze dynamiek zorgt voor uitdaging. 

Ook is een bepaalde mate van spanning motiverend. R9: “Ja weet je die spanning ook, van 

zelf misschien even een observatie doen. Of iemand op de tap zetten en daar informatie uit 

krijgen.” Daarnaast is vrijheid in het werk een belangrijke drijfveer. R8: “gewoon de vrijheid 

die je hebt. Natuurlijk zit er ook altijd wel een tijd aan verbonden, waarbinnen je iets af moet 

hebben. Maar, net zoals vandaag binnen ons onderzoek, moet je dan een doorzoeking doen. 

Nou ja, dat is nu niet meer alleen in je eigen gemeente, waar je werkt. Maar als je in zo’n 
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team zit, ja je gaat door het hele land heen. Je komt in het buitenland. Dat is niet heel 

relevant hoor. Maar het is wel het mooie van het vak.” Hierbij is het ook belangrijk om geen 

negen tot vijf mentaliteit te hebben en dat er vrijheid is in het eigen handelen. R8: “dat is ook 

het mooie van de politie, je kan ook een klein beetje… Wij hadden vroeger collega’s toen ik 

echt net bij de politie kwam. Dan was het bijvoorbeeld het Wetboek van …. of het Wetboek 

van …. De ene had een kort lontje…” Deze vrijheid geeft politiemensen een eigen manier van 

handelen.  

 

Erkenning 

Tot slot komt bij meerdere respondenten het aspect van erkenning terug. Hierbij gaat het 

zowel om erkenning vanuit de organisatie, door leidinggevenden en collega’s. Hierbij kan het 

gaan om het afleveren van een goed dossier. R2: “dat er een goed dossier is afgeleverd. Dat je 

daar complimenten over krijgt. Daar haal ik wel voldoening uit.” Maar het kan ook gaan om 

erkenning van een politiemedewerker, die door een leidinggevende is geholpen om weer met 

plezier naar het werk te gaan. R2: “nou daar word ik echt super blij van. Ook als je dat 

terugkrijgt als feedback of een compliment, ja dan weet ik dat ik iets goed heb gedaan voor 

iemand. En ik vind het zelf ook.” 

Externe erkenning wordt verschillende keren benoemd als iets wat politiemensen voldoening 

geeft. Hierbij kan het gaan om een bepaalde vorm van waardering vanuit de verdachte. R1: 

“En wat ik nog steeds fantastisch vind is… Ik heb in die periode, zat boeven opgepakt, 

waarvan ik de namen eigenlijk niet eens meer weet. Ik kom nog met regelmaat lui tegen, die 

zeker uit die periode zijn en dan zeggen ze: hé R1. Ik denk van wacht effe, als jij mij zo noemt, 

dan is dat waarschijnlijk van toen geweest… En dan denk ik van ja, dan heb je het toch goed 

gedaan... Je bent niet die klootzak geweest die tegenover ze gezeten heeft.” Hierin zien we een 

bepaalde bevestiging dat de respondent de verdachten op een juiste manier heeft behandeld. 

Een ander voorbeeld gaat over een jongen die af dreigde te glijden. De politie heeft samen 

met andere instaties begeleiding geboden en die jongen is er weer bovenop gekomen. R3: “Hij 

heeft destijds een filmpje gemaakt. Die was in beperkte kring te zien, waarin die eigenlijk 

iedereen bedankte, dus ook de politie. Van, nou jongens. Ik was altijd recalcitrant en ik was 

een moeilijke jongen, ik weet het. En misschien ben ik nog geen ideale modelburger, maar ik 

weet wel dat, dank zij jullie, ben ik weer zover zoals ik nu ben.” Maar het kan ook gaan om 

waardering vanuit slachtoffers of burgers die door politiemensen zijn geholpen: R6: “sommige 

mensen uiten die waardering natuurlijk ook. In woorden of in dingen die ze je aanbieden of 

wat dan ook. Maar ja, daar zit voor mij wel de motivatie. Juist voor de mensen die wél 
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waarderen.” In al deze voorbeelden komen positieve vormen van erkenning naar voren. 

Hierbij gaat het erom dat de respondenten goed werk hebben gedaan, of dat ze iemand hebben 

kunnen helpen.  

 

4.2 Belangrijke waarden in het politiewerk 

De waarden die politiemensen belangrijk vinden in hun werk, komen voor een deel overeen 

met de thema’s, die bij de zingevingsbronnen naar voren komen. De overlappende thema’s 

zijn rechtvaardigheid, mensen helpen, het faciliteren van collega’s en erkenning. Hierin is het 

soms ook lastig om een goed onderscheid te maken tussen de zingevingsbron en de waarde. 

Daarnaast komen er verschillende andere waarden naar voren. Hierbij gaat het om eerlijkheid, 

openheid en betrouwbaarheid, integriteit, veiligheid bieden, menswaardige behandeling, 

verbinding, vrijheid en flexibiliteit. Alle waarden staan hieronder uitgewerkt.  

 

Rechtvaardigheid 

Rechtvaardigheid is een belangrijke waarde waar politiemensen naar streven in de uitvoering 

van het werk. Dit komt vooral naar voren in het straffen van daders. Dit geeft een gevoel van 

gerechtigheid. R9: “Er wordt een zwaar delict gepleegd en ja, iemand wordt daar ook voor 

bestraft en veroordeeld. En die gerechtigheid dat geeft mij wel een bepaalde voldoening, 

waar je het voor doet.” R6: “dat we het gewoon bij het rechte eind hebben, volgens de 

Rechter. Ja, dat is natuurlijk het summum.”  

 

Daarnaast komt rechtvaardigheid naar voren in het eigen handelen. Hierbij kan het gaan om 

keuzes als wel of niet bekeuren? Maar ook wel of geen geweld gebruiken? Als politiemensen 

zelf worden belaagd is het gerechtvaardigd om geweld te gebruiken. Maar als iemand een 

klap krijgt wanneer hij al in de boeien zit, strookt dat niet met rechtvaardig handelen.  

 

Rechtvaardigheid als waarde, is ook iets wat politiemensen in de samenleving ruimte geven 

en bewaken. Hierbij gaat het om het bieden van ruimte voor iedereen, om zijn of haar stem te 

laten horen: R5: “Natuurlijk heel veel demonstraties hebben we de laatste tijd mee te maken. 

Ik vind ook oprecht, dat ieder z’n stem daarin gehoord mag worden. Wel binnen de grenzen 

van het redelijke en betamelijke.” Dit dient dus wel binnen bepaalde grenzen te gebeuren. Als 

deze worden overschreden, moet de orde gehandhaafd worden. Een andere respondent ziet 

rechtvaardigheid als het bewaken van de heersende waarden en normen. R2: “soms krijgen we 

casussen of incidenten waar die dingen uitéén liggen met die we hebben afgesproken. En dan 
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zie ik het wel als een morele taak ook om mee te nemen van, hé dit is niet wat we hebben 

afgesproken. Je valt nu buiten de toon. Ik wil je graag meenemen in hoe we, hoe het wel 

geaccepteerd wordt.” Rechtvaardigheid in de samenleving is dus iets wat politiemensen 

ruimte geven en bijsturen als dat nodig is.  

 

Veiligheid bieden 

Het handhaven van de openbare orde is één van de taken van de politie. R2: “als je kijkt naar 

onze taak van de politie hè... hoort daar orde handhaven en hulp geven aan hen die behoeven. 

Ja, dát vind ik dan heel belangrijk.” Om veiligheid te kunnen waarborgen dient de politie 

grenzen te bewaken. R5: “daarnaast dat wij er ook voor zijn, die grenzen dan te bewaken dus 

op het moment dat de mensen een grens overgaan. Ja dan vind ik het ook gerechtvaardigd dat 

de politie het is, die daarin redelijk en gematigd optreedt.” Dit betekent soms ook gepast 

geweld gebruiken, als dat nodig is.  

 

Daarnaast is het belangrijk om bij te dragen aan het veiligheidsgevoel van burgers. R2: “dan 

hebben we het over veiligheidsgevoel hè, dat is heel belangrijk voor de mens. Want gaat ze 

nog graag haar hondje uitlaten over straat. Daar hebben wij ook onze taak in om dat 

veiligheidsgevoel te geven.” Dit heeft ook te maken met de zichtbaarheid en benaderbaarheid 

als politie. Er zijn als het nodig is, met een betrokken en gemotiveerde houding. R5: “En 

betrokkenheid daarbij dus echt gewoon van nou, een motivatie om dat te willen aanpakken net 

zoals ik dat heb.” 

 

Mensen helpen 

Voor de ene respondent is het belangrijk dat daders gestraft worden, maar bij anderen ligt de 

focus op het helpen van mensen. R1: “maar als je toch kans ziet om lui, ja, ervan af te 

krijgen... dan heeft dat veel meer waarde dan nog een keer drie maanden of factor vier of vijf 

keer die drie maanden periode aan zijn broek te geven.” Er moet een balans zitten tussen het 

leren en straffen. R2: “We hebben niet voor niks ook de hulpverlenende kant. Als Nederland 

zijnde. Niet alleen de politie want wij adviseren daarin alleen maar. Maar, sommige mensen 

hebben ook gewoon hulp nodig. En ons doel is niet alleen maar iemand straffen en dat daar 

sancties aan zitten. Daar moet de balans in zitten.” Een andere respondent benoemt hierbij 

dat de zwakkeren beschermd moeten worden. Degenen die de wet overtreden of een grote 

mond hebben moeten gestraft worden. R5: “Mensen helpen…, zorgen dat het recht zegenviert. 

Dus waar ik een beetje mee begon. Dat de zwakkeren beschermd worden en dat diegene met 
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de grootste mond of diegene die denkt weg te kunnen komen met diefstal of anderszins dat die 

daar weg mee kan komen.” 

 

Collega’s faciliteren 

Voor respondenten met een leidinggevende rol, is de binnenwereld van de politie erg 

belangrijk. Als dat goed gaat, gaat de rest vanzelf. R2: “dan hebben we het vooral over de 

mentale kracht en hoe weerbaar zijn ze nou, wat leeft er eigenlijk op de werkvloer en hoe 

kunnen we ze in de kracht zetten. Maar ook dat ze met plezier naar hun werk gaan. Want als 

dat zo is, dan gaan de andere dingen vanzelf.” 

 

Een andere respondent geeft aan dat eigen verantwoordelijkheid hierbij belangrijk is. Mensen 

moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen, in plaats van de slachtofferrol aannemen. 

Hierin probeert deze respondent mensen te begeleiden. R5: “Ik vind het wel belangrijk dat 

mensen zelf verantwoordelijkheid nemen. Zowel intern als extern. Ik vind dat je mensen moet 

helpen, maar mensen moeten ook zelf hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Een soort 

slachtofferrol past niemand denk ik dan.” Daarbij heeft de respondent zelf ook een bepaalde 

verantwoordelijkheid. In het faciliteren en begeleiden van collega’s. R5: “ik vind het ook 

belangrijk, zeker in mijn rol, om gewoon te zorgen dat de organisatie goed loopt. Er zit ook 

gewoon een management kant aan onze organisatie. Waar ik me mede verantwoordelijk voor 

voel, die gewoon goed moet lopen. Dus, een stukje bedrijfsvoering die gewoon op orde moet 

zijn… Dan zie ik mezelf een beetje als faciliteerder voor alle collega’s.” 

 

Erkenning en waardering 

Als het gaat om de interne organisatie, geeft een respondent aan dat het belangrijk is om 

gewaardeerd te worden. R6: “dat ik gewaardeerd word om wie ik ben. Ja, dat hoeft niet eens 

met woorden te zijn, maar dat kan ook gewoon een gevoel zijn, wat erbij komt kijken. Dus je 

voelt dat er geen druk op ligt, geen spanning op ligt. Maar ook dingen die dus wél gezegd 

worden. En dat het gewoon echt uitgesproken wordt, van, wat fijn dat jij daar aan denkt of, 

wat fijn dat je dit doet, wat fijn dat je dat doet.” Door waardering te geven voelen mensen 

zich erkend in wie ze zijn en wat ze doen. De andere kant hierbij is, dat het belangrijk is om 

waardering te uiten. Een respondent geeft aan dat dit iets is, wat binnen de politie te weinig 

gedaan wordt. De respondent probeert dit nu zelf anders te doen. R10: “Ja, waardering is een 

groot gebrek, vind ik bij de politie. En dat heb ik in het verleden ook ervaren. Het is makkelijk 

om overal tegenaan te trappen. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb ook wel gezegd, als ik later 
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leidinggevende word, dan doe ik dat anders. Dus ik denk daar ook wel vaak aan terug en dat 

probeer ik ook echt anders te doen. Het gebrek wat ik heb ervaren, dat ik dat probeer op te 

vullen.”  

 

Eerlijk, open & betrouwbaar 

Eerlijkheid, openheid en betrouwbaarheid, zijn waarden die bij vrijwel alle respondenten 

terugkomen. R1: “Ik vind het heel belangrijk, hoe, wat draag je uit, wat vertel je, hoe eerlijk 

ben je, hoe open ben je. Je gaat met respect met elkaar om. Ik ben er niet op uit om beter te 

worden van jou. Op het moment dat ik mensen meemaak dat dat wel zo is, ja daar heb ik niks 

mee.” Hierbij gaat het om respectvol met elkaar omgaan binnen de organisatie. Bij eerlijkheid 

en openheid, gaat het ook om het kunnen delen van een persoonlijke mening. Daarbij is het 

van belang om kwetsbaarheid te tonen en constructief feedback te geven binnen de 

organisatie. R3: “dat is uiteindelijk, de beste manier om met elkaar samen te werken en te 

leven.” 

 

Deze waarden gaan ook over het omgaan met verdachten en burgers. R4: “goed politiewerk 

en dat klinkt misschien heel cliché, voor mij betekent dat open, eerlijk en transparant. 

Gewoon het feit, naar de burger, naar de verdachtes. Open, eerlijk zijn, altijd. Geen 

bedriegen, geen beloftes maken, die je niet waar kan maken. Transparant in wat we doen.” 

Als politiemensen open, eerlijk en transparant zijn, draagt dat bij aan de betrouwbaarheid. R4: 

“Open, eerlijk en transparant. Dat is voor mij belangrijk, ja. Dat maakt je betrouwbaar. Als 

je weet, wat je aan me hebt, of wat je aan de politie hebt, dan doe je je werk goed.” 

Eerlijkheid is ook van belang, omdat de politie een bepaalde machtspositie heeft. R3: “ja, 

eerlijkheid, ik bedoel omdat we zo’n machtspositie hebben, het woord van een 

politieambtenaar nou, dat eh dat is bijna heilig zeg maar. En dat we, in mijn ogen, dat moet je 

niet verloochenen.” Daarom is het ook van belang dat politiemensen hun bevindingen op een 

eerlijke manier vastleggen en rapporteren.  

 

Integriteit 

Eerlijkheid, openheid en betrouwbaarheid staan dicht bij integriteit. R2: “het gaat dan over 

eerlijkheid, integer, dat wat ik ook aan het begin zei, dat heb ik echt wel hoog staan.” Een 

respondent geeft aan dit de belangrijkste waarde te vinden: R10: “kenmerken van goed 

politiewerk… Jeetje… in ieder geval integriteit, dat vind ik de allerbelangrijkste.” Een andere 

respondent koppelt integriteit aan professioneel handelen en het handelen volgens de wet. R4: 
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“Ik ben altijd professioneel geweest. Of nog steeds eigenlijk. En vooral wáárom doe je dit. En 

als ik maar enigszins het gevoel heb, dat ik de wet moet gaan buigen, creatief moet zijn met de 

wet, ja dan doe ik dat niet.” Dit komt ook bij een andere respondent naar voren. R8: “in ieder 

geval dat je je aan je bevoegdheden houdt... Hoe moeilijk dat soms ook is. Eh… eerlijkheid in 

het vak.” Aan de andere kant wordt ook genoemd, dat er een grijs gebied is, waarin de politie 

een discretionaire bevoegdheid heeft. Hierbij moeten politiemensen zelf nadenken en een 

keuze maken in wat goed handelen is. R5: “maar ik denk ook dat de Nederlandse politie en 

ikzelf zeker ook, blijft nadenken van wat is het redelijke en het normatieve hier. Ik bedoel, 

regel is niet altijd regel. Ja, discretionaire bevoegdheid noemen we dat en ik vind dat een 

groot goed.” Deze ruimte is dus belangrijk, maar hierin kunnen ook verschillen ontstaan in 

het handelen tussen politiemensen.  

 

In het kader hiervan, komt ook naar voren dat politiemensen in een glazen huis leven. Alles is 

zichtbaar. Politiemensen moeten altijd het goede voorbeeld geven. R4: “ja er wordt altijd 

gezegd hè we leven in een glazen huis, maar we leven in een glazen huis. Dat is echt zo 

fragiel. Ik kan het me niet permitteren om m’n auto hier niet netjes op de parkeerplaats te 

zetten. En niet te hard door de straat heen te scheuren. Want de buurt weet altijd waar je 

werkt.” Wie bij de politie werkt, moet handelen volgens de regels. Ook buiten diensttijd. 

 

Menswaardige behandeling 

Menswaardige behandeling heeft te maken met gelijkwaardigheid. R2: “Ik heb altijd wel de 

regel, ik behandel ieder gelijk. Of hij nou heel iets ernstigs heeft gedaan of niet. Of dat het een 

simpele winkeldiefstal is.” Een andere respondent sluit hierbij aan. Het is belangrijk om 

verdachten als mens te blijven zien. R4: “hij blijft vooralsnog verdachte, ja goed, doordat ie 

natuurlijk een verklaring afgeeft, wat ook plausibel is. Ja dan zal ie daar op veroordeeld 

worden. Maar het zijn mensen. En dat vind ik, dat is het meest belangrijkste wat er is.” Een 

andere respondent zegt hierover, dat het belangrijk is om anderen te behandelen zoals je zelf 

behandeld wilt worden. R6: “ja goed politiewerk, dan vind ik en dat vind ik ook op straat. 

Maar waar ik echt voor probeer te staan is, integriteit, respect, mensen behandelen zoals je 

zelf ook behandeld zou willen worden.” 

Als er naar de mens wordt gekeken, heeft dat invloed op de positieve resultaten, die behaald 

kunnen worden. R1: “ik denk als je naar de mens kijkt, dan kun je het beste uit mensen halen, 

waardoor je misschien zelfs nog wel sneller en nog mooiere resultaten zou kunnen behalen.” 
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Hierbij gaat het om wederzijds respect van de politie naar burger, maar ook andersom. R3: 

“Om de ideale balans te vinden, laat ik het zo zeggen, dat mensen ook gezag en respect 

hebben voor wat wij doen. En vice versa. Hoe groot de boef ook is… Het is gewoon een mens, 

ook al heeft hij hele slecht dingen gedaan. Het blijft een mens. De waarde van mij is om dát 

altijd voorop te stellen. Probeer en dat is niet makkelijk. En zeker niet als je heel veel in de 

frontlinie werkt.” Verdachten als mens blijven zien is dus niet altijd makkelijk. Vooral bij 

politiemensen die veel op straat werken en regelmatig met geweld geconfronteerd worden.  

 

Verbinding 

De waarde verbinding, komt naar voren in het contact met de buitenwereld (slachtoffers, 

burgers) en de binnenwereld (collega’s).  

In de buitenwereld is het volgens een respondent belangrijk om in contact te zijn met de 

maatschappij. Weten wat er leeft. R2: “Vooral om te proeven en te voelen… wat leeft er nou 

op de straat. Wat is er nou, hoe is het hier. Wij zijn toch de ogen en oren buiten. En om ergere 

dingen te voorkomen. Dan moeten we er wel zijn en zichtbaar.” Daarvoor is het ook 

belangrijk om zichtbaar te zijn. Een andere respondent onderschrijft dit. R5: “en wij moeten in 

gesprek blijven met die mensen. Dat vind ik wel belangrijk… Dat je met iedereen in contact 

blijft en dat de politie ook echt een functie heeft in het dempen van extreme uitingen of 

misschien soms vroeg signaleren van mensen die tóch uit de band springen of die toch gekke 

dingen van plan zijn.” Hier is de rol van de wijkagent ook erg belangrijk.  

Daarnaast geven een aantal respondenten aan, dat het belangrijk is om echt aandacht te geven 

aan slachtoffers en burgers. Te luisteren naar het verhaal. R6: “Oprecht luisteren en echt 

aandacht geven. Dus ook echt horen wat er gezegd wordt, maar ook wat er niet gezegd wordt. 

Want dat is vaak ook wel belangrijk..” Daarnaast wordt benoemd dat inlevingsvermogen 

belangrijk is in het contact met slachtoffers. R5: “dat je je kan inleven en verplaatsen in, nou 

wat een slachtoffer meemaakt van een straatroof bij wijze van spreken en dat je ook in je 

vezels voelt.” Dit draagt bij aan de verbinding met mensen.  

 

Teamsamenwerking 

Bijna de helft van de respondenten geeft aan, dat een goede samenwerking en sfeer binnen het 

team belangrijk is. Voor één van de respondenten is het belangrijk om zichzelf te kunnen zijn 

op een afdeling. R8: “als ik mezelf niet kan zijn, op een afdeling, dan ben ik weg. Dat heb ik 

één keer meegemaakt. Heb ik ergens een jaar gewerkt, waar ik niet op m’n gemak zat. Niet 

mezelf kon zijn.” Dit heeft ook te maken met een veilige werksfeer. Hierbij gaat het om 
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openheid en luisteren naar elkaar. En andere respondent geeft aan dat samenwerking heel 

belangrijk is. Dit betekent respectvol met elkaar omgaan en vertrouwen in elkaar hebben. R1: 

“Vertrouwen in elkaar hebben en respectvol met elkaar omgaan. We hoeven het niet eens te 

zijn, of we links- of rechtsaf gaan, daar kun je verschillende inzichten in hebben. Maar je 

moet er wel respect voor hebben, als er toch een beslissing de andere kant op genomen wordt. 

En die ruimte moet er ook zijn.” Vertrouwen is ook belangrijk in het werk waar politiemensen 

voor komen te staan. Dat is van belang om op collega’s te kunnen rekenen. R3: “Dienders die 

worden vanzelf heel kritisch, van wie staat er naast me als ik in dat incident zit, of als er wat 

gebeurt… Want je maakt best wel behoorlijke dingen mee en dan wil je op je maatje kunnen 

rekenen.” Als het gaan om samenwerking, sfeer en vertrouwen, is waardering ook van belang. 

Hierbij gaat het erom dat uitgesproken wordt, wanneer iets goed gaat. R10: “Ik verwacht ook 

dat mijn chef aangeeft wanneer ik iets goed doe. Dat vind ik ook heel belangrijk. Want dat 

maakt ook onderdeel, die vertrouwensband en die relatie eh, ja dat ik mijn werk heel leuk 

vind.” Dit draagt bij aan plezier in het werk.  

 

4.3 Morele uitdagingen in het politiewerk   

Allereerst is het belangrijk om te benoemen, dat wanneer tijdens de interviews gevraagd 

wordt naar morele spanningen of dilemma’s, dit niet altijd direct gemakkelijk beantwoord kan 

worden. R10: “nee ik kan me niet herinneren, dat ik iets heb nagelaten, waarvan ik later 

dacht, oh daar had ik anders op in moeten grijpen, denk ik. Tenminste niet, dat me héél erg 

direct bijstaat.” Hierbij komt naar voren, dat het wordt gezien als een beslissing die moet 

worden genomen. R1: “nee, nee, als ik dan voor hier ga kijken, dat zijn gewoon tactische 

beslissingen die je moet nemen… Daar ga ik niet over inzitten, achteraf van: zie je wel dat 

hadden we toch moeten doen. Nee”. Ook is het iets waardoor politiemensen niet in strijd 

komen met zichzelf. R6: … ik kan me zo niet herinneren dat ik daar ooit in zo’n situatie. Dat 

ik daarmee in strijd met mezelf bent gekomen. Dat kan ik me niet herinneren.” 

 

Het lijkt erop dat politiemensen hierin een sterk vertrouwen hebben in hun eigen handelen. 

R4: “ik ben van mening dat mijn moreel kompas wel oké is. En ik heb mijn moreel kompas 

nog nooit opzij hoeven zetten.” Toch komen er in alle interviews wel degelijk meerdere 

morele grenservaringen naar voren. Wellicht dat politiemensen zich hier niet altijd bewust van 

zijn of dit niet op deze manier ervaren.  
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Wanneer politiemensen morele grenservaringen delen, komt aspect van vertrouwelijkheid ook 

sterk naar voren. Bij de introductie werd benoemd, dat het gesprek vertrouwelijk is. Toch 

werd bij meerdere interviews, voor het geven van een voorbeeld nogmaals gevraagd of het 

gesprek persoonlijk en/of vertrouwelijk was. Dit is blijkbaar belangrijk.  

 

Tijdens de analyse zijn drie hoofdthema’s naar voren gekomen, waarin politiemensen 

spanningen ervaren. Deze zijn: omgaan met burgers en (kwetsbare) verdachten, omgaan met 

informatie, middelen & beleid en omgaan met jezelf, collega’s & de organisatie. Deze 

thema’s worden hieronder achtereenvolgens beschreven en geïllustreerd met voorbeelden uit 

de onderzoeksdata.   

 

4.3.1 Omgaan met burgers en (kwetsbare) verdachten 

 

Grensoverschrijdend geweld 

De helft van alle respondenten heeft een morele grenservaring als het gaat om 

geweldsgebruik. Politiemensen ervaren een morele grens als collega’s geweld toepassen, wat 

in de beleving van de respondent ongepast of niet noodzakelijk is. R8: Ik heb ook wel eens 

een collega gehad die ging gewoon iemand slaan.” R3: “ik heb wel situaties meegemaakt en 

dat is best wel behoorlijk lang geleden, dat ik een collega had die best wel, ja ik zou bijna 

zeggen van nature gewelddadig was.” R9: “we hadden een aanhouding verricht. De 

verdachte was ook helemaal onder controle en de hondengeleider kwam er aan. En die wilde 

gewoon nog eventjes zijn hond laten oefenen op de verdachte. Ja toen ging ik wel in de 

weerstand.” Dit zijn enkele voorbeelden van geweldsgebruik door collega’s, die niet 

aansluiten bij de manier van werken van de respondent.  

 

Hierbij komt naar voren dat er verschillende type mensen bij de politie werken. Het ene type 

gaat eerder over tot geweld en het andere type gaat eerst in gesprek. R3: “…er waren 

meerdere collega’s ter plaatse, nou, daar waren een paar collega’s die wilden eigenlijk al 

meteen op de vuist om hem in de boeien te slaan. Maar er waren ook een aantal collega’s die 

dachten van, effe pas op de plaats hè…” Hierbij wordt ook wel gesproken over een harde en 

softe aanpak. Een andere respondent geeft aan dat op de eerste werkplek als student, een 

cultuur heerste waarbij veel geweld werd toegepast. R9: “daar kreeg je dan af en toe niet echt 

het goede voorbeeld, zeg maar… Ook door de dienders in de pleindiensten, horecadiensten 

werd best wel veel geweld toegepast.”  
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Er worden diverse verklaringen benoemd, als het gaat om geweldsgebruik. Zo komt 

verschillende keren naar voren, dat het soms gebeurt onder invloed van emoties, hectiek en 

adrenaline. R2: “Dat is ook met hectiek als je een achtervolging hebt gehad en iemand uit de 

auto trekt. Dan zit de adrenaline tot aan het plafond natuurlijk en dan willen we allemaal die 

boeven uit die auto trekken.” R5: “nou ja het besef dat mensen ook gewoon al drie uur lang 

geprovoceerd zijn en ook gewoon er klaar mee zijn… En dat is ook mega ingewikkeld hè, ik 

bedoel, het zijn mensen, geen robots.” De reactie op geweld wordt ook beïnvloed, door hoe 

politiemensen op dat moment in hun vel zitten en wat zij aan recente ervaringen hebben. R3: 

“maar de collega die, in dit geval de verdachte mishandelde, die had een persoonlijke, ja 

vendetta zou ik bijna zeggen, maar die verdachte had hém persoonlijk bedreigd”.  

 

Er zijn meerdere verklaringen voor te geven. Toch zien we verschillen tussen politiemensen 

als het gaat om het idee van ‘goed handelen’. Hierbij gaat het énerzijds om het 

rechtsvaardigheidsgevoel: de verdachte moet gepakt en gestraft worden. Maar ook, hoe 

handel je op een juiste manier: eerst in gesprek of ‘gelijk er bovenop’? En als 

geweldsmiddelen worden ingezet: wat is acceptabel en noodzakelijk? Dit botst in 

bovenstaande voorbeelden tussen politiemensen, wat tot spanningen kan leiden.  

 

Enkele respondenten hebben ervaringen gedeeld met geweld bij de Mobiele Eenheid (ME). 

Hierbij kan het zijn dat een leidinggevende geconfronteerd wordt met mensen die echt over de 

grens gaan. R5: “nou gewoon een beetje in die linie staan en dan iemand op de grond hebben 

en dan nog een klap geven, weet je wel. Terwijl voor mij…, ja dat is niet passend geweld. Dat 

draagt niks meer bij aan de opdracht die je hebt.” Ook is het als leidinggevende bij de ME 

soms lastig om een keuze te maken, om tijdens een inzet mensen terug te trekken. Het is niet 

zeker of dat de juiste keuze is. R5: “Dan krijg je wel collega’s die dat ingewikkeld vinden… 

Ja, omdat ze zien dat daar nog jongens lopen die hebben lopen gooien, maar die niet 

aangehouden zijn... Dus dat is natuurlijk rechtvaardigheidsgevoel bij collega’s, die vinden 

dat je, nou oog om oog, tand om tand, bijna, weet je wel.” Deze situatie is lastig, omdat er 

onzekerheid is over de juistheid van de keuze. Daarnaast wordt hierbij het 

rechtvaardigheidsgevoel van collega’s geraakt.   

Aan de andere kant wordt door iemand die bij de ME heeft gezeten benoemd, dat het lastig is 

om ‘door te pakken’. Dit betreft een inzet bij een voetbalwedstrijd. De situatie was aardig uit 

de hand gelopen. Er waren hooligans en er werd veel geweld tegen de politie gebruikt. R9:  
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“Op een gegeven moment werden we zo erg belaagd en bekogeld, toen gaf de commandant 

van de ME de opdracht zeg maar, trek je wapen nú. Dus toen stond ik daar met m´n 

vuurwapen in m´n hand. Toen ja dat waren wel veel zeg maar ééncellige relschoppers die 

daar met stenen stonden. Maar er stonden ook gewoon vaders met kinderen van 4, 5, 6 jaar 

oud. En ja dat was wel een bizarre situatie opeens… We stonden echt met de rug tegen de 

muur en of het was dat, of helemaal aan gort geslagen worden...” Hierbij heeft het vooral 

impact dat er onschuldige mensen gewond kunnen raken.  

 

Gebruik van geweld kan leiden tot spanningen onder collega’s. Deze spanning komt vaak 

achteraf pas naar voren. Op het moment zelf gaan politiemensen meestal handelen en vallen 

ze hun collega’s niet af. R2: “ja, uiteindelijk dan ga je handelen en dan ga je hem helpen 

zodat het niet zo eruit gaat zien zoals de collega voor ogen heeft hè, dat hij naar buiten wordt 

gesleept.” In dergelijke situaties ervaren politiemensen een gevoel van boosheid. R3: “ja, 

eigenlijk ben je boos op die collega”. R9: “ja, ik was gewoon echt pissed off, ik was gewoon 

hartstikke boos. Van hoe kun je dat doen om je hond even te laten oefenen.” Dit gevoel wordt 

opgeroepen door de heftigheid van het geweld, maar ook doordat het in de beleving van de 

respondent niet noodzakelijk was.  

 

Niet (kunnen) helpen 

Politiemensen krijgen ook regelmatig te maken met situaties, waarbij mensen met psychische 

problemen betrokken zijn. Hierbij zetten zij zich in, soms met gevaar voor eigen leven. 

Terwijl dit geen politietaak is en ze deze persoon ook niet echt kunnen helpen. R6: “Ik heb 

een keer letterlijk op de snelweg gestaan, levensgevaarlijk, maar goed. Om iemand daar 

vanaf te plukken… Dan denk ik, dit mag toch niet gebeuren. Bescherm iemand tegen zichzelf. 

Want er kan nog zoveel meer aan gevolgen uit voortvloeien. Kijk en vervolgens hebben wij 

haar dan met z’n tweeën te pakken en brengen haar weer terug. Waarop ze letterlijk plat 

gespoten wordt. Ja dan denk ik, ja dat stuk daar mag nog wel…” Het lastige aan dit soort 

situaties is dat politiemensen hulp willen bieden aan anderen, maar die hulp blijkt niet 

beschikbaar. R6: “En waar ik dan wel tegenaan liep, is dat mensen héél vaak, wat ik zeg, die 

mensen waar ik in huis kwam, die echt letterlijk aan het vechten waren met hun kind. Ja, dan 

ben je zó aan het knokken, letterlijk en figuurlijk om de juiste hulp voor je kind te krijgen. 

Maar dat geldt ook heel vaak voor volwassenen. Dat ze niet de juiste hulp kunnen krijgen. En 

dat vind ik nog wel eens zorgelijk.” 
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Daarnaast hebben politiemensen er moeite mee, wanneer zij problemen in de maatschappij 

niet (op een juiste manier) kunnen oplossen. Hierbij kan het gaan om de confrontatie met 

daders die weer op vrije voeten komen. R7: “nou als je gewoon het leed van zo’n slachtoffer 

weer hoort. Die wordt gewoon echt direct geconfronteerd met wat diegene veroorzaakt.” 

Nadat een dader is veroordeeld, hebben politiemensen geen grip meer op de zaak. Op een 

slachtoffer heeft het grote emotionele impact, als de dader weer vrij rondloopt. Maar de 

politie kan hier niets mee doen, want de daders zijn al gestraft.   

 

Aan de andere kant zijn politiemensen hierin ook heel realistisch. Niet iedereen kan geholpen 

worden en de politie heeft een beperkte invloed. R6: Ik nam het gelukkig nooit mee naar huis 

of zo. Maar wel dat ik bij mezelf dacht, van tjonge tjonge, weet je wel. En nu hebben we die, 

eh, die verwarde persoon weer mee naar binnen genomen, dus die zit dan weer even op het 

politiebureau in de cel, waar ze eigenlijk helemaal niet horen… En de volgende dag heb ik 

weer een late dienst en dan staan we er weer. En dan denk ik jongens, jongens, weet je. Dat 

vind ik dan wel lastig. Maar niet in die zin dat ik daar mee heb gestruggeld met mezelf. Ik 

weet dat ik daar niks aan kan veranderen.” Toch ervaren politiemensen hierin wel een 

bepaalde machteloosheid. In het feit dat zij continue met bepaalde problematiek worden 

geconfronteerd. Terwijl hier (aan de voorkant) niets in verandert. 

 

Respectloze bejegening 

Politiemensen hebben ook morele grenservaringen als het gaat om de bejegening van mensen 

op straat. Hierbij gaat het over de volgende onderwerpen: hoe ga je respectvol met mensen 

om als politie? Wat is rechtvaardig optreden en hoe ga je om met diversiteit? 

 

Wanneer het gaat om respect naar burgers, geeft één respondent een voorbeeld over een 

collega, die weigert een andere taal te spreken. R8: Dan ga je een Duitse auto op de snelweg 

aan de kant zetten. En dan bleef ie Nederlands praten. Nou daar kon ik niet tegen hè. En dan 

zei ik door het raampje: Die Führerschein. Ik denk bij me eigen, waarom moet je dit doen… 

Ik vond dat zo raar.” De respondent heeft hier een ander beeld over hoe met mensen om te 

gaan, dan de betreffende collega.  

Een ander voorbeeld gaat ook over hoe er verschil is in het omgaan met mensen. R9: “Dan 

liep ik met die man op het plein. Dan liepen er wel wat leuke meiden voor je. Echt bijna tegen 

je aan, zeg maar. Dan gaf ie zo’n klap op de billetjes en dan keek ie mij aan van: “nou, wat 

doe jij nu joh, dit moet je niet doen, doe eens even normaal joh”. Dus ja, die meiden 
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natuurlijk naar mij kijken van wat doet hij nou. Maar goed hij kwam altijd weg met zulke 

dingen, zeg maar.” Aan de ene kant is het grappig, maar in de beleving van de respondent 

ging dit wel te ver. R9: “Toen dacht ik later ook van ja nu is het allemaal lachen, gieren, 

brullen. Maar als je de verkeerde treft ja dan ja…”  

 

Politiemensen ervaren ook een dilemma, als het gaat om straffen of leren. Sommige 

politiemensen willen het onrecht bestrijden en daders of verdachten straffen. Terwijl andere 

politiemensen de intentie hebben om mensen (en ook verdachten) te willen helpen of iets 

willen leren. Het eerste voorbeeld gaat over een team waar doelloos mensen worden 

aangehouden. R3: “het was de A04 bokaal, dat was de code die stond voor aanhoudingen. 

Dat het een soort, onder sommige collega’s, een soort wedstrijdje was, hoeveel aanhoudingen 

je had, haha.” Het stuit deze respondent tegen de borst, dat er een bepaald doel mist in het 

handelen. Hierbij is het de vraag of deze handelingswijze de juiste manier is om het 

betreffende gedrag te stoppen. Dit ging voor deze respondent over de grens van goed 

politiewerk. R3: “Nou ja, dat was op een gegeven moment wel een beetje over de grens vond 

ik van, je hebt het over goed politiewerk. Dan werd er met het verkeerde doel, om de 

verkeerde redenen iemand aanhouden. Wat is je doel. Weet je wel.” Lastig hierbij is dat de 

collega formeel in zijn recht stond, omdat de verdachte wel iets verkeerds had gedaan. Het 

gaat dus vooral om verschillende doelen en manieren waarop dat te bereiken is.  

Een ander voorbeeld gaat over een grote verkeerscontrole. Hierbij zegt degene die wordt 

aangehouden dat er sprake is van een sterfgeval. De regel is dat iedereen een bekeuring krijgt. 

R7: “Ja, dus of spreekt ie de waarheid of neemt ie mij in de maling om onder z’n bekeuring 

uit te komen. Dat was wel een dilemma.” De respondent geeft zelf aan, om diverse redenen, 

niet zo van het ‘bonnen schrijven’ te zijn. Hierbij heeft de persoonlijke moraal een belangrijke 

invloed, als er ruimte is voor eigen handelen.  

Als het gaat om rechtvaardig optreden door politiemensen, wordt dit ook beïnvloed door het 

handelen van de verdachte. Als deze respectvol en meewerkend is, zal dat een positieve 

invloed hebben op het handelen van politiemensen. Maar wanneer de verdachte beledigend of 

respectloos is, dan raakt dit het rechtvaardigheidsgevoel. In dit geval zullen politiemensen 

eerder een bekeuring geven of aanhouding verrichten. R2: “omdat het onacceptabel is, wat hij 

heeft gezegd. Dus het k-woord naar ons, dat we NSB’ers zijn. Dat Rutte, allemaal andere 

uitlatingen, extreem, eh, het is gewoon onacceptabel. En dan is het eh… Ja wat is de grens 

een rechtvaardigheidsgevoel dit tolereren en accepteren wij niet.”  
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Bij een respondent komt het thema diversiteit naar voren, als het gaat om de bejegening van 

burgers. R7: “een bepaalde bevolkingsgroep, waar an sich misschien niks mis mee is. Maar 

waar wij in ons werk dagelijks mee geconfronteerd worden. Ja, dat is ook lastig. Dat is ook 

een spanningsveld… Nou, omdat de maatschappij het niet wil zien, omdat het allemaal 

gevoelig ligt. En het niet benoemd mag worden.” Hier zien we een spanning tussen het open 

of vooringenomen benaderen van burgers. Politiemensen worden door hun ervaringen 

gekleurd. Hoe is het mogelijk om mensen open te blijven benaderen? Ook zit er een moeite in 

dat het niet benoemd mag worden. Er zijn dus verschillen tussen de belevingswereld van 

burgers en politiemensen. Deze komen niet altijd met elkaar overeen.  

 

4.3.2 Omgaan met informatie, regels & beleid 

 

Ondermijning van vertrouwen 

Een eerste morele grenservaring met betrekking tot informatie gaat over misbruik van politie 

informatie. R10: “ja, ik moet altijd denken aan eh… zoals een collega van ons, die is 

aangehouden, over dat ie informatie verkocht heeft.” Hierbij is de morele grens dat iemand de 

integriteit van de politie ondermijnt, maar het zorgt ook voor een gevoel van boosheid en een 

breuk in het vertrouwen. R10: “ja dat maakt mij heel erg boos. Want dat is álles waar ik voor 

sta. Want ik ben van de politie en je kunt mij vertrouwen. En hij maakt daar gewoon misbruik 

van, omdat ie geld wil hebben. Ja, dat vind ik echt een schande.” 

 

Een ander voorbeeld gaat over het vastleggen van informatie. Politiemensen hebben een idee 

over hoe je op een juiste manier informatie vastlegt. R7: “nou, een vrij recente ervaring is dat, 

dat wij nú, in mijn ogen, zaken niet of veel te laat op papier gaan zetten. Terwijl ik vind, als je 

iets hebt bevonden, dat ben ik zo gewend, dat is me zo geleerd, dan maak je daar een proces-

verbaal van bevindingen van.” Wanneer de respondent de afgelopen tijd documenten heeft 

moeten ondertekenen, die niet goed zijn onderbouwd, is dat een spanningsveld. R7: “dat voelt 

dan niet goed.” Wanneer wordt gevraagd wat hierin lastig is, komt naar voren dat het 

belangrijk is, een goede onderbouwing te hebben voor een aanvraag om bijvoorbeeld een 

telefoon af te luisteren. Dit moet niet worden gebaseerd op dingen die mondeling zijn 

gedeeld, maar op vastgelegde documentatie. Dat is belangrijk om een goed dossier op te 

bouwen en een verdachte uiteindelijk aan te kunnen houden.  
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Als we het hebben over het vastleggen van informatie, raakt dit ook aan het ‘geweldsgebruik’. 

R3: “iemand die gewoon gewelddadig is en dat niet altijd, zo verwoordde in z’n PV of dat aan 

zijn meerdere vertelde.” Wanneer politiecollega’s bewust informatie over geweldsgebruik 

weglaten in een proces-verbaal of dit niet bespreken met een meerdere, kan dit tot spanningen 

leiden. Dan gaat het er vervolgens om, wordt dit aangekaart bij de collega of een 

leidinggevende? Of wordt de collega in bescherming genomen? Daarbij bestaat de kans dat 

het slachtoffer van het geweld hier aangifte van doet. Hierbij kan ook degene die hiervan wist 

en dit niet bespreekbaar heeft gemaakt, daarop worden aangesproken.  R8: “die heeft er 

waarschijnlijk nooit werk van gemaakt. En dat is dan je mazzel… Anders ga je de bietenbrug 

op.”9 

 

Frustraties en worstelingen 

Politiemensen worden dagelijks geconfronteerd met diverse problematiek. Toch wordt er 

vanuit de organisatie een keuze gemaakt waar de prioriteit ligt en waar op ingezet moet 

worden. R8: “En dan liep ik tegen beleid aan, want drugs was niet een prioriteit van het 

Openbaar Ministerie. En alles wat je wilde doen op het gebied van drugs, was bijna geen 

animo voor te krijgen… Ja, kon er bij mij in die tijd niet in, omdat ik toen dacht, van jongens, 

mensen gaan eraan kapot. Mensen gaan er voor stelen. Jouw huis wordt er voor 

leeggehaald.” Deze problematiek raakt het rechtvaardigheidsgevoel van de betreffende 

respondent. De behoefte om dit aan te pakken wordt beperkt door beleidskeuzes.  

 

Daarnaast lopen politiemensen tegen capaciteitsproblemen aan. Hier worden verschillende 

voorbeelden van gegeven. Zo geeft een respondent aan dat er teveel zaken zijn en te weinig 

mensen om de zaken af te handelen. R9: “Ja, eigenlijk is het binnenkomende werk zó veel. Er 

zijn ongeveer 5400 plankzaken momenteel. Dat je eigenlijk alleen maar toekomt aan het 

voortraject. En de opsporing van de verdachte, daar kom je gewoon niet aan toe. Dat komt 

gewoon… Wij maken na het informatieve gesprek of aangifte, een plan van aanpak voor de 

Officier van Justitie. En dan komt het gewoon op de plank, een zaak. En voordat dat pas 

wordt opgepakt, ben je één jaar of anderhalf jaar verder. En dat oppakken, ja daar is 

momenteel ook gewoon helemaal geen tijd voor, geen capaciteit.” Deze realiteit komt op 

gespannen voet te staan met de behoefte om zaken op te lossen en/of boeven te vangen. Dit 

ervaart de respondent als demotiverend. R9: “om alleen maar aan het voortraject te zitten. En 

 
9 Deze uitdrukking ‘de bietenbrug opgaan’, betekent dat je hierdoor in de problemen kunt komen.  
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niet op te sporen, de verdachte aan te houden en de zaak compleet te maken. Dat demotiveert 

mij nu ook wel.” 

 

Een andere respondent schetst een situatie waarbij een onderzoek wordt verlengd, omdat een 

bepaald team niet beschikbaar is. R1: Maar op een gegeven moment wordt in een bepaald 

onderzoek, besloten om nog een keer een week alle tabs te verlengen. Omdat een 

observatieteam niet kan. Nou. Dan heb je een tig aantal lijnen lopen en dan is het puur... dan 

ga je die lijnen verder uitluisteren. Los van de enorme capaciteit die dat met zich mee brengt. 

Maar ook uit de privacy wat je doet, weet je wel. Je zit echt wel in mensen hun privé te 

roeren… Ah, dit kan niet waar zijn. Dit kan écht niet waar zijn.” Hier zitten verschillende 

aspecten aan wat het lastig maakt. Zo is het frustrerend dat de zaak niet sneller afgerond 

wordt, maar ook dat er niet wordt geluisterd naar de respondent. Ook is er een gevoel van 

zinloosheid over het werk, dat gedaan moet worden, terwijl de zaak eigenlijk al rond is. 

  

Daarnaast worden er voorbeelden gegeven van situaties, waarin een onderzoek wordt 

begrensd door de leiding. R8: “dat ze een onderzoek gewoon heel magertjes wilden doen. 

Terwijl de diepgang net iets beter was. Want met die diepgang ging je dingen bewijzen. En 

dat mag je dan niet. En dan kun je dat twee keer zeggen, maar die leidinggevende die zegt 

gewoon nee.” Hierin komt ook een bepaalde starheid naar voren vanuit de leiding/organisatie 

en het gebrek aan openheid over de betreffende keuze.  

Een ander voorbeeld gaat over een vermissing. Op een gegeven moment werd door de leiding 

besloten om te stoppen met het onderzoek. R8: Dan denk je bij jezelf, ja wij willen nog vérder 

met dat onderzoek. Het is nog niet helemaal klaar. Je hebt een vrouw, die haar man kwijt is. 

Ik bedoel, wat ga je hier nog doen. Ja en dan moet ik, omdat mijn baas zegt van, je mag niet 

verder, moet je stoppen met je onderzoek. Want ja, hè er zijn regels waardoor wij eigenlijk 

geen onderzoek meer mogen doen. Of kunnen doen. Ja dat vind ik soms moeilijk te 

verkroppen.” Dit is lastig door de confrontatie met het leed van mensen. Twee collega’s zijn 

toch nog even doorgegaan met het onderzoek, maar uiteindelijk werden zij teruggefloten door 

de leiding. R8: “En daar moet je je dan op een gegeven moment bij neerleggen. Dat doe ik 

dan ook wel, maar het knaagt wel.”  

 

Ook vanuit een leidinggevende rol is het capaciteitsprobleem een worsteling. Bijvoorbeeld als 

het gaat om de inzet van de wijkagent, die ook voor 60% is vrijgemaakt voor 

assistentiediensten. De eerste prioriteit is het vullen van de auto’s en nachtdiensten, maar aan 
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de andere kant is aanwezigheid in de wijk ook belangrijk. R5: “Je ziet zowel de wijkagenten 

worstelen als nou ja, het bestuur die roept van we zien de wijkagenten te weinig, burgers die 

dat roepen. Ja dat vind ik wel een worsteling.” Hierdoor is het elke keer weer puzzelen om 

alle diensten te vullen en te zorgen voor de behoefte aan politie in de wijk. Hierbij gaat het om 

balans tussen wat collega’s willen, de behoefte van de burger en wensen van het bestuur.  

 

Ruimte binnen de regels 

Er zijn vanuit de politie wetten en regels waar iedereen zich aan dient te houden. Toch zijn 

deze regels niet altijd zwart-wit. Er zit een bepaalde ruimte in. Politiemensen hebben een 

discretionaire bevoegdheid om naar eigen inzicht besluiten te nemen. Hierin kunnen 

politiemensen ook morele grenservaringen hebben, omdat deze inzichten onderling kunnen 

verschillen. Of omdat hier op een later moment anders naar wordt gekeken.  

 

Een eerste voorbeeld gaat over een principieel verschil in inzicht, als het gaat om het 

bekeuren van auto’s die te hard rijden. De ene collega wilde de radar op 56 zetten, terwijl de 

respondent het pas noodzakelijk vond om te verbaliseren vanaf 60 km/u. R8: “daar schreef ik 

écht niet voor. En dan zei ik wel van tevoren, zet hem niet op 56, want die schrijf ik niet. 

Onder de 60 schrijf ik niet… Ik heb daar wel ruzie over gekregen met die collega.” In dit 

voorbeeld staan beide politiemensen in hun recht. Toch hebben zij allebei een verschillend 

idee van ‘goed handelen’.  

 

Ook kunnen politiemensen in een situatie komen, waar zij zelf regels overschrijden om een 

verdachte aan te kunnen houden. Hierbij kan het gaan om het rijden zonder specifieke 

rijopleiding of veel te hard rijden. R7: “je mag daar niet te hard rijden. Maar die boef die 

rijdt natuurlijk te hard. Nou dan kan je zeggen over je porto, sorry ik raak hem kwijt, hij rijdt 

160 en ik mag maar 130. Nou dat gaat natuurlijk niet werken… Je gaat natuurlijk ook 160 

rijden. En het kan ook prima. Stel dat het mis gaat, ja dan heb jij niet conform regelgeving 

gehandeld… En als je maar zo een beetje logisch nadenkt, dan hoeft er volgens mij niet zo 

heel veel te gebeuren. Maar dat zijn wel dilemma’s ja. Ga je op je strepen staan en doe je het 

niet omdat je die opleiding niet hebt gehad.” Het is een dilemma om niet volgens de regels te 

handelen. Er is namelijk een risico dat er iets mis gaat, waardoor politiemensen onderwerp 

van onderzoek worden. Daarbij komt naar voren dat de leiding hierin ondersteuning biedt, 

totdat het misgaat. R7: “nou dan, nee, hoe heb je dat nou kunnen doen, je wéét dat dat niet 

mag. Ben je ervoor opgeleid. Dan weet je toch dat je dat niet moet doen. Serieus, zo gaat het. 
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Dan gaan ze hun snor drukken. Maar zolang het goed gaat, willen ze wel eigenlijk heel graag 

dat je het allemaal maar doet. Want er moeten wel resultaten geboekt worden.”  

 

Ook kunnen politiemensen soms ‘creatief’ zijn met bevindingen om een bepaald resultaat te 

bereiken. Hierbij kan het zijn dat er een paar plusjes bij worden “verzonnen” of dat dingen net 

iets groter of anders worden gemaakt in het proces-verbaal. R3: “We hadden wel de goeie. 

Alleen in het proces-verbaal werd het een beetje verspijkerd, om te zorgen dat we wel de 

goeie reden hadden om hem aan te houden.” Hierbij staat de behoefte om de verdachte aan te 

houden bovenaan. Maar er zijn ook collega’s waarbij het handelen volgens de regels hierbij 

bovenaan staat. Dit was een situatie waarbij een verdachte zou worden aangehouden. De 

woning werd doorzocht voor vuurwapens. Vervolgens werden er geen wapens, maar drugs 

gevonden. R4: “En toen werd er gezegd van oh nou ja, dan nemen we die ook in beslag en 

dan gaat het in één rits mee. En toen zei ik, maar ja dat kunnen wij niet doen. Hier moeten wij 

eerst de Rechter-Commissaris van verwittigen, dus die boel bevriezen en dán gaan we de 

drugs..” Dit is dan een dilemma binnen een team collega’s, waarbij de één de regels wat 

ruimer interpreteert dan de ander. R4: “Het is niet altijd wat ze willen, want dan is het altijd 

van ja, waarom val je me af. Ik zeg, nee, ik val je niet af. Ik zeg, ik doe gewoon mijn werk.” 

  

Tot slot zijn er situaties waarbij politiemensen zich niet aan de regels houden of de regels 

ombuigen, juist om verdachten te kunnen helpen. Zo heeft een respondent een situatie 

meegemaakt waarbij een verdachte werd aangehouden voor diefstal, waarbij de zaak volledig 

werd opgepakt. Terwijl de respondent (en de naaste collega) wel zeker wisten dat de 

verdachte naïef had gehandeld en geen echte ‘boef’ was. Dit werd aangegeven, maar hier 

werd geen gehoor aan gegeven door de Hulpofficier van Justitie. R1: “dan heb je te maken 

met de organisatie die dan anders is. En dan heb je een Hulpofficier van Justitie op afstand, 

een Officier van Justitie, die daar niet in mee wil gaan, het risico te groot vinden. Ik denk, ja 

jongens, durf eens even. Wijk eens af van het..... De respondent geeft aan dit liever anders te 

hadden aangepakt. R1: “ik baal er nog steeds van. Ik heb toentertijd had ik gewoon burgerlijk 

ongehoorzaam moeten zijn, van flikker toch op. Laf gedrag van mezelf. Die man had ik 

gewoon naar huis moeten sturen. Van joh morgenochtend om 8 uur ben je er of om 10 uur.” 

Hierbij gaat het echt om een spanning tussen de regels/procedures die gevolgd moeten worden 

en de in de ogen van de respondent ‘juiste’ behandeling van de verdachte. Maar ook een 

frustratie over het eigen handelen, tekortschieten in het helpen van de verdachte ten opzichte 

van het systeem.  



51 
 

4.3.3 Omgaan met jezelf, collega’s & organisatie 

 

Persoonlijke grenzen bewaken 

Tijdens de interviews komen twee morele grenservaringen naar voren als het gaat om 

zelfzorg. Beide voorbeelden hebben te maken met het kennen en aangeven van eigen grenzen. 

In de eerste situatie wordt een respondent geconfronteerd met een casus die persoonlijk heel 

dichtbij komt. Hierbij moest de respondent een verdachte verhoren die een kind had 

mishandeld. De respondent had op dat moment ook een kind in dezelfde leeftijd en was 

daardoor niet in staat om met deze persoon in gesprek te gaan. R4: “Ja morele grens, 

natuurlijk van wat hij dat kind heeft aangedaan, maar óók dat, als hij gaat uitleggen, 

waarom, hij…, ik wist toen al hij kan van mij niet een plausibel antwoord geven, een 

menselijk antwoord geven, dat zal ie niet kunnen op dit moment. Want ik zie m’n dochter aan 

de verwarming hangen. Dus nee.” Hierbij gaat het vooral om het aangeven van eigen grenzen. 

In situaties waarbij politiemensen zich ervan bewust zijn dat zij niet in staat zijn om op een 

‘goede’ manier uitvoering te geven aan het werk. In dit geval iemand open en menswaardig 

benaderen.  

 

Een ander voorbeeld gaat over de gedrevenheid voor het vak. Politiemensen zijn vaak heel 

gemotiveerd om hun werk goed te doen. Dit heeft ermee te maken dat zij sterk waarden 

gedreven zijn. Ze willen mensen helpen en bijdragen aan rechtvaardigheid. Hierdoor is het 

soms lastig om grenzen te stellen en ook rust te nemen of voor jezelf te zorgen. R8: “Vroeger 

wilde je voor een tien gaan, dat heb m’n kop gekost. Ja zo zie ik het. Daar heb ik een tia van 

gekregen. Ik had veel te veel stress in m’n donder. En ik zie nu alleen maar jonge 

politiemensen omvallen…Krijgen ze hartkrampen, dan krijgen ze ‘t in hun hoofd, of ze gaan 

dood. Ja zeg het maar. Ik zie veel te veel dienders, jonge dienders dood gaan. En dan ook 

jongens van mijn leeftijd. Daar heb ik echt geen zin in. Deze ervaring gaat om zorgen voor 

jezelf versus de toewijding aan je werk en de organisatie. Hierin geeft de respondent aan dat 

het belangrijk is om hierin voor jezelf te kiezen, maar dat is niet altijd gemakkelijk. R8: “Op 

tijd stoppen. Op tijd afstand nemen. Op tijd korter gaan werken. Daar ben ik wel mee 

begonnen. Soms is het ook wel lastig hoor want… Dan ben je met dingen bezig en daar heb je 

eigenlijk meer tijd voor nodig en je bent er dan maar zoveel dagen”.  
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Personele dilemma’s  

Een eerste voorbeeld wat hierin wordt gegeven, is dat het soms lastig is vanuit een 

leidinggevende rol om de aandacht te verdelen. Leidinggevenden hebben de behoefte om alle 

medewerkers goed te faciliteren. In de praktijk blijkt dat de meeste tijd opgaat aan mensen die 

langdurig ziek zijn of tegen hun pensioen aanzitten. R5: “je hebt altijd te weinig tijd. Je hebt 

rond de 50 mensen te managen. En, je bent 80% van je tijd kwijt aan tien van dit soort 

gevallen. Dat is ook een dilemma soms… Die andere 40 verdienen ook je aandacht en tijd”. 

Het is een spanningsveld als het gaat om de verdeling van aandacht onder medewerkers en 

iedereen hierbij goed te kunnen faciliteren.  

Een ander voorbeeld gaat over verlofaanvragen in de zomer. Dit leidt elk jaar tot flinke 

discussies. R10: “En wij mogen maar een bepaald aantal percentage tegelijkertijd verlof 

geven, om de waterlijn nog wel vol te krijgen. Ja en dan moet je dus gesprekken met mensen 

gaan voeren, omdat je hun verlof af moet keuren.” Hierbij schiet de respondent tekort als het 

gaat om het faciliteren van alle medewerkers. R10: “En ja dat is heel hard, maar het is wel 

eerlijk en ik probeer het natuurlijk altijd zo goed mogelijk uit te leggen en dan kom je soms 

echt wel eens tot conflicten, dat mensen zeggen van: ja, maar dan ga ik de Vakbond erbij 

halen en dan zien we wel wie de strijd wint.” Dit kan soms tot conflicten leiden. 

 

Ook komen er verschillende voorbeelden naar voren als het gaat om het begeleiden van 

mensen die niet (goed) op hun plek zitten. R5: “iemand functioneert gewoon 50%. Maar je 

voelt ook dat het komt door omstandigheden, waar iemand ook niks aan kan doen. Dat zijn 

wel menselijke dilemma’s, in personeelszorg waar we dagelijks mee te maken hebben. Hoe ga 

je daar mee om? Of een oude collega die toch nog zeven jaar moet werken, maar het eigenlijk 

niet meer aankan… Hoe ga je op een respectvolle manier zorgen, dat hij het gevoel heeft dat 

ie nog van waarde is. Maar je hebt ook een team. Een poppetje dat minder werkt, drukt op de 

last van anderen. Dus ja, dat zijn wel, vind ik wel dilemma’s, hoe bedien je beide zeg maar.” 

In deze voorbeelden zit er een spanning tussen de zakelijke en de menselijke kant. Het werk 

moet gedaan worden. Leidinggevenden hebben een verantwoordelijkheid voor het team, het 

welzijn en de gezondheid van alle collega’s. Daarnaast is er een menselijk aspect: hoe kunnen 

deze mensen op een respectvolle manier begeleid worden naar een andere functie, waarbij zij 

iets kunnen doen wat haalbaar is en zinvol? Hierbij is het voor de respondent zoeken naar een 

manier om zakelijk te zijn, maar ook in verbinding te blijven met mensen.  
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(On)collegiale sfeer 

Meerdere respondenten hebben ervaringen gedeeld, waarbij zij zich niet prettig hebben 

gevoeld, als het gaat om de werksfeer. Een collega heeft te maken gehad met pestgedrag. 

Hierdoor kreeg de respondent de ervaring niet zichzelf te kunnen zijn en niet te worden 

gewaardeerd als persoon. In deze situatie komen verschillende dilemma’s naar voren die 

hebben te maken met bespreekbaarheid, wie is te vertrouwen? R6: “dus dan waag je de gok 

van nou we proberen het maar. En dat heeft toen goed uitgepakt hoor, dus dat scheelt. Maar 

in die zin goed uitgepakt, dat ik m’n verhaal daar kwijt kon. En dat er naar geluisterd werd. 

En dat het ook onderkend werd. Dus dat is ook wel héél fijn. En vervolgens kwam er geen 

vervolg aan dus dat is dan wel heel lastig.” Vervolgens is het de vraag: hoe verder? De 

respondent heeft verschillende dingen gedaan om dit te veranderen, maar op een gegeven 

moment was de grens bereikt. R6: “dan ga je al zólang met een steen in je maag naar het 

werk. Op een gegeven moment was mijn grens bereikt. En toen heb ik gezegd, ik ga niet meer 

terug achter dat bureau. Ik doe het niet meer.” 

 

Een respondent heeft een situatie meegemaakt waarbij een collega werd belaagd door andere 

collega’s. R8: “die collega’s hadden hele foute bewoordingen uitgesproken in verband met de 

PVV, die partij die net op kwam zetten. Dus dat is al jaren geleden… En die jongen die komt 

dan een dag later of een paar dagen later bij mij thuis. En zegt, ik kan er niet van slapen… 

Die jongen was gewoon, ja gewoon in zijn geloofs… omdat hij moslim is. Was ie belaagd zeg 

maar.” Hierbij stond de respondent voor een dilemma om daar iets mee te doen. R8: “omdat 

je twee kanten hebt natuurlijk. En ik wilde er voor hém zijn, maar en ook eigenlijk ook wil je 

je andere collega’s niet afvallen. Maar ik kon me eigen niet vinden in wat waar zij 

achterstonden…” Uiteindelijk heeft de respondent er werk van gemaakt, wat ook leidde tot 

een reactie. R8: “En vervolgens krijg je te horen van die andere gasten van joh, je bent een 

Farizeeër. Nou een NSB’er was ik, want ik had er werk van gemaakt. Ik had hun verraden. Ja 

dat soort dingen.” Dit dilemma zit vooral in waar ligt de grens van respectvol gedrag en hoe 

daarmee om te gaan zonder anderen af te vallen. Want een kant kiezen, leidt tot een reactie 

aan de andere kant.  

 

Een respondent deelt een voorbeeld, waarbij deze aanloopt tegen de bureaucratie binnen de 

organisatie. Hierbij heeft de respondent behoefte om zaken efficiënter op te pakken, maar de 

respondent wordt geconfronteerd met een organisatie die niet open staat voor verandering. 

R7: nou, bureaucratie eh…. er is geen winstoogmerk. Dat is ook lastig hè, dus niemand wordt 
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ergens op afgerekend. Mensen worden misschien een beetje de hand boven het hoofd 

gehouden. Ons kent ons. Een beetje dat.” Hierbij botst de manier van werken in het team met 

hoe deze respondent dat zou willen zien. Dit kan te maken hebben met werkprocessen binnen 

de organisatie. Er is een drempel om dit bespreekbaar te maken, omdat het in de beleving van 

de respondent niet gaat veranderen. Daarbij kan het een negatieve invloed hebben op de 

collegiale sfeer.  R7: “ik kan dat gaan benoemen. Maar het gaat niet veranderen. En ik maak 

er geen vrienden mee natuurlijk.” 

 

Tegenwerking / oneerlijke behandeling 

Een respondent deelt een ervaring waarbij deze werd geconfronteerd met oneerlijke 

behandeling binnen de organisatie. Hierbij ging het niet om het voldoen aan de eisen, maar of 

iemand past binnen het team. In dit geval paste de respondent niet binnen het team, hierdoor 

slaagde deze niet voor de rijopleiding. R1: “En daarover was ik zo verbaasd, ik denk, dit kan 

niet waar zijn… En ik krijg opdrachten die ik naar alle behoren uitvoer… Ja, ik voelde me zo 

ongelukkig”. De respondent ervaarde te worden tegengewerkt, maar dat wordt ontkend binnen 

de organisatie: R1: “Die krachten zijn er gewoon. Die R1 nee, die gaat niet slagen.”. Daarbij 

werden mensen ook niet op een gelijke manier behandeld. R1: “Er waren twee dames, nou die 

hadden beiden nog niet de kans gezien in drie jaar tijd om een rijexamen binnen te halen. 

Laat ik het zo uitdrukken. En die konden wél blijven… Dan wordt er met twee maten gemeten. 

En daar kan ik slecht tegen.”  

 

Een ander voorbeeld komt naar voren in een verhoorsituatie. Het ging om een 

zedendelinquent in verhoor. De respondent heeft al drie dagen geïnvesteerd in de relatie met 

deze persoon om een goed verhaal op papier te krijgen. Vervolgens komt er een speciale 

verhoorder van Zeden, die maakt een opmerking, waardoor de verdachte het verhaal aanpast. 

Met als effect dat een deel van het strafbare gedeelte komt te vervallen. R4: “En dat is nooit 

meer veranderd. Het hele proces niet. En wat doet dat met mij, ja dan ben ik de relatie kwijt. 

En dan denk ik van ja, zo eerlijk en zo open en zo transparant, als dat ik naar jou ben 

geweest. Hè, dan ben je eigenlijk een beetje respectloos nu naar mij toe.” Dit zorgde voor een 

gevoel van frustratie en boosheid bij de respondent. Omdat de investering die is gedaan in de 

verdachte, door één opmerking van de betreffende collega onderuit gehaald wordt.  

 

Tot slot nog een voorbeeld van een respondent die samen met een collega een loods moet 

bewaken. Hierbij werd de respondent door een collega in de steek gelaten. R1: “ Hij zegt ga 
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jij maar eventjes, ik kom je zo wel aflossen. Maar hij loste me helemaal niet af. Want hij bleef 

gewoon weg. En vervolgens pikt hij ook nog een keer een meid op... En later hoor je, die 

collega was wel meer van dat soort dingen. Die had zo zijn eigen agenda wel. Ik denk van ja, 

dit kán niet waar zijn… Ik kan niet eens de deur uit om te eten. En jij gaat gewoon volstrekt je 

eigen gang.” Hierbij speelde ook een machtsdynamiek. De respondent werkte nog maar net 

bij de politie en was op een bepaalde manier ook afhankelijk van deze collega.  

 

Moeite met bespreekbaarheid  

Verschillende respondenten geven aan dat het lastig kan zijn om in gesprek te gaan met 

collega’s, die geweld hebben gebruikt. Wanneer politiemensen jong, onervaren zijn, is het 

vaak lastiger om dit bespreekbaar te maken. R9: “Maar hij was eigenlijk een beetje 

verontwaardigd, dat ik in de weerstand ging en wie ik wel niet was met mijn één streepje en 

etc. etc.” R3: eh, ja.., toch iemand aanspreken op z’n gedrag. Dat vond ik toen heel, heel 

lastig. Ja… Een soort machtsverhouding, hoe zeg je dat.” Het wel of niet bespreekbaar maken 

wordt beïnvloed door een bepaalde machtsdynamiek. R1: “Ik was de jongste bediende op dat 

moment, ook het kortste bij de club. Dus dan ben je eigenlijk .... toentertijd heerste, als je de 

jongste van de club bent dan ga je de koffie halen. Weet je wel. Jij ruimt de rotzooi op.” 

Daarbij is het soms lastig om zaken aan te kaarten of bespreekbaar te maken. Dit wordt vooral 

ervaren, als politiemensen nog niet lang binnen een team of de organisatie werken. R3: “Er 

zat best wel een verschil in status. Een collega die er al héél lang werkt en een bepaalde 

status heeft binnen de politie. En jij als diender die eigenlijk nog niet zolang meeloopt.” 

 

Wel is het zo, dat het tegenwoordig makkelijker is om geweldsgebruik te melden. R3: “We 

hebben het nu véél meer bespreekbaar gemaakt om te beginnen. Collega’s zijn véél minder 

bang om te vertellen, dát ze inderdaad geweld hebben toegepast, wat misschien iets over die 

grens ging. Het wordt veel eerlijker opgepakt, of eerlijker, hoe moet ik het zeggen, meer… ja 

er wordt ook gewoon echt naar de collega gekeken van nou ja, misschien eh.., ook al heb je 

het gedaan uit frustratie hè, ik bedoel, je meldt het. En dan wordt er een oordeel over geveld, 

mogelijk, of het wordt gewoon afgedaan met een melding van, nou jongen het kan gebeuren, 

maar niet meer doen.” Hierbij gaat het natuurlijk om het rapporteren van geweldsgebruik en 

dat dit bekend wordt bij de leiding. Het gaat niet over aanspreken van elkaar als collega’s.   
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Impact van intern onderzoek 

Wanneer buitenproportioneel geweld is gebruikt of niet volgens regels is gehandeld, kan dit 

leiden tot een intern onderzoek naar politiemensen. Hierbij zit een spanning tussen 

eerlijkheid/integriteit en de loyaliteit naar collega’s. R3: “…Dus wij werden gehoord als 

getuigen eh… ja, ik heb een belastende verklaring afgelegd. Dat wil zeggen, ik heb het niet 

mooier gemaakt dan het is. En toen hadden wij het gedaan. Die collega hè, die collega had 

een aardig netwerk hier op het bureau en toen waren wij de gebeten hond.” In deze situatie 

heeft eerlijk zijn toch een grote impact. R3: “ja, dat, echt slapeloze nachten van gehad. Dat 

was echt verschrikkelijk.” 

 

Tot slot kan het zijn dat politiemensen vanuit de organisatie aan een VIK (Veiligheid 

Integriteit en Klachten) onderzoek worden onderworpen. Dit kan gebeuren doordat op een 

onjuiste manier met informatie is omgaan. Bijvoorbeeld door het onnodig bekijken of 

verkopen van politie informatie. Daarnaast wordt een onderzoek gestart als er door handelen 

van politiemensen een verdachte is verwond of gedood. Dit is énerzijds lastig voor de 

politiemensen die bij VIK werken en daardoor een collega moeten aanhouden: R4: “kijk het is 

natuurlijk niet leuk als je een politiemedewerker moet gaan aanhouden. Dat is heel, als we het 

dan hebben over een morele botsing….” 

De politiemensen die worden aangehouden, kunnen dit ervaren alsof de organisatie zich tegen 

hen keert. R7: “Dat is ook trouwens wel een beetje verneukeratief van deze organisatie hoor. 

Want ik heb wel het gevoel, dat ze je vrij makkelijk wel laten vallen.” Dan ervaren 

politiemensen een gebrek aan steun en vertrouwen vanuit de organisatie. Dit kan ook een 

behoorlijke impact hebben op politiemensen. R2: “en daar heb ik wel een flinke deuk aan 

opgelopen. Dat gaat dan over vertrouwen. En ja, dat is wel eens lastig… Maar goed het heeft 

wel wat met mij gedaan als zijnde persoon, van hoe doe ik nu mijn werk. Ik ben nu nog meer 

voorzichtiger dan dat ik al was.” Wat in dit opzicht ook meerdere keren naar voren komt, is 

dat politiemensen leven in een ‘glazen huis’. R2: “er hoeft maar iets te gebeuren, wat buiten 

de lijntjes is, dan word je, dan wordt dat groot uitgemeten en dan missen we soms ook de 

essentie." Dat maakt politiewerk soms ook wel ingewikkeld. Politiemensen hebben een 

voorbeeldfunctie, zij moeten altijd het ‘juiste doen’. Maar het zijn ook mensen en die kunnen 

soms ook fouten maken. Binnen de politie kan dat grote gevolgen hebben, gezien de positie 

die politiemensen hebben in de maatschappij.  
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Frustratie in samenwerking met Openbaar Ministerie 

Als het gaat om de samenwerking met het Openbaar Ministerie (OM), kunnen politiemensen 

morele grenservaringen hebben. Dit kan te maken hebben met het rechtssysteem. 

Politiemensen zetten zich met toewijding in om een verdachte aan te houden en een dossier op 

te bouwen, zodat deze veroordeeld wordt. Hierin hebben politiemensen zelf ook een idee over 

wat een gepaste straf is. Dit komt niet altijd overeen met de straf die de verdachte opgelegd 

krijgt, wat leidt tot frustratie bij de respondent: R7: “En ik krijg dan vaak wel het idee, ja 

waar ben ik gvd…. nou voor aan het werk, weet je. Zijn we negen maanden bezig met een 

onderzoek en hij loopt alweer drie maanden vrij rond, in afwachting van een eventuele 

veroordeling.” 

 

Een ander voorbeeld gaat over een verdachte met schizofrenie die is aangehouden en vanaf 

zes uur ’s ochtends in de cel zit. R10: “hij was om 11 uur was het verhoor al klaar die 

ochtend. En ik vind daar wat van… En ze moeten dan een sepo tikken of een dagvaarding of 

weet ik veel wat. Ja, dan kan ie net zo goed weer terug naar die instelling, want die mijnheer 

is gewoon ziek. Die heeft gewoon zorg nodig.” Hierbij ervaart de respondent een gevoel van 

irritatie en frustratie, omdat er door anderen, in dit geval het OM, niet werd geluisterd naar 

wat er gezegd werd. Verschillende collega’s hadden aangegeven dat de verdachte niet te 

horen was door zijn schizofrenie. R10: “En dat ik dan vervolgens ook nog bel: “die mijnheer 

moet hier weg”. En dat ze dat dus bij het OM niet aannemen. Dat ze je daarin dus niet, dat ze 

je niet die waarde geven, dat ze je daarin vertrouwen. Dat brengt absoluut extra irritatie met 

zich mee.” Hierbij wil de respondent de verdachte helpen, maar wordt hierin niet gehoord en 

bijgestaan door een partner organisatie, in dit geval het Openbaar Ministerie (OM).  

 

4.3.4 Morele grenservaringen & ingrijpende gebeurtenissen 

Onder de politiemensen die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, heeft niemand een 

morele grenservaring gedeeld als het gaat om een schietincident. Er zijn wel gebeurtenissen 

gedeeld waarbij geschoten is, of politiemensen in gevaar waren. Dit is niet ervaren als een 

morele grens. R9: “Ik heb één keer wel een keertje gericht geschoten. Maar dat was mis. 

Maar goed daardoor was die verdachte eigenlijk zo geschrokken, dat we hem wel konden 

aanhouden en overmeesteren. Maar ja dat doet eigenlijk vrij weinig met mij”. 

Eén van de respondenten deelt een ervaring van een confrontatie met een zelfdoding. R9: 

“Toen keek ik zo en toen zag ik, hij leek ook een beetje op mij. En toen ´s avonds heb ik daar 

gewoon wel wakker van gelegen. En toen ´s morgens weer nog even gezeten met mijn groeps 
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operationeel expert. En ja toen was het eigenlijk wel uitgesproken. Nooit meer echt mee bezig 

geweest of zo, of aan gedacht, nee. Toen was het ook wel gelijk uit de wereld”. Hierin komt 

ook de dubbelheid wel naar voren. Op het ene moment heeft het heel veel impact, maar na het 

uitspreken was het gelijk uit de wereld.  

 

Wanneer politiemensen tijdens de interviews spreken over ingrijpende gebeurtenissen komt 

naar voren dat dit op een bepaalde manier ‘normaal’ voor hen is. R3: “Maar het wordt wel 

soort normaal omdat je het…. Ja, beroepsdeformatie, afstompen... Want ga gewoon maar na, 

een zelfdoding of iemand ligt in staat van ontbinding in een woning, of…. Het is nu af en toe 

aan de koffietafel… Já dat incident dit en dat, en dan zeg je, oh já, daar was ik ook nog bij... 

Als een mens dat gewoon één keer in zijn leven meemaakt, nou die vergeet het nooit meer.” 

Door de veelheid aan ingrijpende gebeurtenissen, wordt dit ook weer snel vergeten.  

Een andere respondent geeft aan, het werk te zien als een product. Op die manier is het 

mogelijk om afstand te houden: R4: “dat gedeelte daar, het gruwelijke gezicht, weet je wel, 

dat opengesneden is. Het feit dat ie voor z’n leven aan het vechten is. Op de één of andere 

manier sluit ik dat af, als zijnde dat is het product en daarna gaan we verder. En dat werkt 

voor mij, ja. Ja, gek.” 

Politiemensen geven ook aan dat het belangrijk is, om dingen los te kunnen laten. Het niet 

mee te nemen naar volgende situaties. “ik heb er nooit, last bij gehad in vervolg situaties. 

Daarna zijn nóg wel dingen gebeurd, dat je dacht van mmmm. Nee ik heb nooit dat weer 

meegenomen naar andere situaties. Kon het altijd wel, ja of ik was het alweer vergeten, of 

weet je wel, niet dat ik daar bang van bleef.” Daarnaast hebben politiemensen een bepaalde 

manier om hiermee om te gaan. Hierbij gaat het om humor. R8: “echt gekke humor… En daar 

kon je soms heel veel dingen mee weg lachen.” Ook gaat het over een hobby of iets anders om 

naast het werk te doen. R8: “Dat is wél altijd mijn uitlaatklep geweest. Effe nergens aan 

denken. En dat heb ik altijd gedaan tijdens mijn werk. Dus je moet er denk ik wel iets naast 

hebben, een hobby waar jij gewoon ook even niet aan dat werk hoeft te denken.”  

Als het gaat om ingrijpende gebeurtenissen, wordt er meerdere keren gesproken over het 

hebben van laatjes of vakjes in het hoofd. Hier krijgen deze situaties een plekje. Hierbij zijn 

politiemensen zich ook wel bewust van het feit, dat ze niet weten wanneer het mis kan gaan 

(het teveel wordt) en de laatjes openvallen. R3: “Er kan altijd een punt komen, waarop je al 

dan niet privé gerelateerd, maar privé en werk dat dat allemaal nét iets teveel wordt. En dan 

vallen ook de laatjes van tien jaar geleden open. Van alle rot ervaringen die je hebt 

meegemaakt. Het is niet normaal wat je ziet.” 
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4.4 Wat doen morele uitdagingen met politiemensen 

In de vorige paragraaf zijn alle morele grenservaringen beschreven, die politiemensen hebben 

gedeeld. Hierbij is ook ingegaan op de gevoelens die politiemensen hierbij ervaren. Maar hoe 

gaan ze hier verder mee om en welke effecten hebben deze ervaringen op politiemensen? 

 

Gevormd door ervaringen 

De eerste ervaringen bij de politie hebben invloed op het beeld, over wat goed handelen is. 

Ten eerste worden politiemensen met een andere kant van de maatschappij geconfronteerd. 

R9: “ik zat echt een beetje in een soort vertekend beeld van de maatschappij, zeg maar. 

Omdat je eigenlijk best wel in heftige geweldsincidenten stapte. Van de ene week naar de 

andere week. Ja was dat toch eigenlijk een beetje soort van normaal. Maar ja. Later kwam ik 

er toch wel achter, dat dat niet echt normaal is.” Hierin komt eigenlijk naar voren, dat het 

beeld van wat normaal is verandert, door de situaties waarmee politiemensen geconfronteerd 

worden.  

 

Daarnaast worden politiemensen gevormd door de manier waarop collega’s met situaties 

omgaan. R9: “Als student kreeg je dan een beetje het verkeerde voorbeeld en eh ja ga je 

misschien ook een beetje te veel in mee misschien.” En dit beïnvloedt vervolgens ook het 

eigen handelen.  

 

Een ander voorbeeld gaat over respondenten die te maken hebben gehad met pestgedrag en 

oneerlijke behandeling binnen de organisatie. Daarbij komt naar voren, dat door die 

ervaringen, bepaalde waarden belangrijk(er) zijn (geworden). Bij de ervaring met pestgedrag 

komt naar voren hoe belangrijk het is om jezelf te kunnen zijn, gewaardeerd te worden om 

wie je bent. R8: “ik heb altijd geprobeerd mezelf te zijn. Als ik mezelf niet kan zijn op een 

afdeling, dan ben ik weg.” Door de ervaring belazerd en oneerlijk behandeld te zijn, is het 

voor de andere respondent ontzettend belangrijk, om een goede en gelijkwaardige werksfeer 

te hebben. R1: “Wat ik ook heel belangrijk vind is... we eten samen en dan heb je het ook over 

andere dingen. Vaak ook over het werk, mensen die een stukje inbrengen, hé, heb je dit 

gezien, oh kijk dat past ook bij mij. En zo bouw je met elkaar steeds verder. En het moet geen 

competitie voor mij zijn. Op het moment dat er bij wijze van spreken iemand zou zijn, die heel 

erg van, kijk, dat heb ik gedaan, dat heb ik gedaan.... Nee dat heb jij niet gedaan, dat hebben 

WIJ gedaan.” 

 



60 
 

De respondent die een intern onderzoek heeft gehad, is geconfronteerd met een andere kant 

van de organisatie. Hierbij komt naar voren dat een morele grenservaring invloed heeft op de 

morele gesteldheid en het vertrouwen van een respondent. R2: “en daar heb ik wel een flinke 

deuk aan opgelopen... En dat gaat dan over vertrouwen. En ja, dat is wel eens lastig.” 

 

Ge(de)motiveerd 

Soms kan een morele grenservaring, als het op een goede manier afloopt, bijdragen aan de 

motivatie van de respondent. Bijvoorbeeld in de begeleiding van een collega. R5: “Dat hij me 

na een jaar nog, hij was hartstikke dik en eh hij was hartstikke afgevallen helemaal fit en 

gezond. Hij zegt, ik ben helemaal happy joh, ik zit veel beter in balans. Toen voelde ik me een 

beetje, dan denk ik, dan heb ik wel het goeie gedaan.” 

 

Ook een andere respondent geeft aan door de ervaring beïnvloed te zijn. Hierbij gaat het om 

een terughoudendheid in het handelen naar persoonlijke waarden. R7: “Maar toen had ik wel 

zoiets van ja, misschien moet je voortaan gewoon iets langer effe de kat uit de boom kijken.” 

De respondent heeft behoefte om bepaalde zaken te veranderen binnen het werkproces van de 

politie. Wanneer hier niets mee gedaan wordt, kan dit ook demotiverend werken. Wellicht kan 

dit op langere termijn leiden tot ‘laisser faire’ of het zoeken naar een andere plek.  

 

Daarnaast kan de motivatie en drive voor het werk worden beïnvloed, door terugkerende 

confrontatie met onoplosbare problematiek. Of wanneer het handelen door de organisatie 

(beleid, capaciteit of regels) wordt beperkt. Dit komt bijvoorbeeld naar voren in het verhaal 

van de respondent die teveel zaken heeft en te weinig capaciteit om dit op te pakken. R9: “om 

alleen maar aan het voortraject te zitten. En niet zeg maar op te sporen en de verdachte aan 

te houden en ja de zaak compleet te maken. Dat demotiveert mij nu ook wel. “ Dit is een 

worsteling tussen de behoefte om mensen te helpen en de beperkingen die daarin worden 

ervaren.  

 

Stress 

Een respondent geeft aan, dat de ervaring van een intern onderzoek altijd bijblijft. R2: “het 

doet me nog steeds wat, als collega’s, als ik dan in een casus van mij terecht komt door de 

teamchef en daar actie op ondernomen moet worden. Of je hoort het op de werkvloer, dit is 

mij overkomen, dan krijg ik nog steeds kriebels in mijn buik.” Deze ervaring heeft invloed op 

het lichamelijk welbevinden. R2: het kost mij meer energie, omdat ik dit heb meegemaakt zeg 
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maar. Dat je dit met je meedraagt dat de organisatie ook een hele andere kant heeft. Eh en 

dat dat ook soms heel zwart/wit kan zijn.“  

 

Bij een respondent komt duidelijk naar voren, dat morele grenservaringen invloed kunnen 

hebben op de persoonlijke gezondheid. Hierbij heeft de drive om goed werk te willen leveren 

een grote lichamelijke impact gehad. R8: “Vroeger wilde je voor een tien gaan, dat heb m’n 

kop gekost. Ja zo zie ik het. Daar heb ik een tia van gekregen. Ik had veel te veel stress in m’n 

donder.” Dit heeft er wel in geresulteerd, dat de respondent beter op eigen grenzen is gaan 

letten. Al blijft dat lastig.  

 

Leerervaring 

Bij vrijwel alle respondenten komt naar voren, dat de morele grenservaring een leerervaring is 

geweest. R9: “ja, dat was één grote leerweg”. Dit komt op verschillende manieren naar voren. 

Zo geeft een respondent aan te stoppen, als deze weer in een negatieve werksfeer terecht 

komt. R1: “Nee, dan trek ik de stekker eruit. Ik ga niet in een sfeer zitten.... dat doe ik niet 

meer. Dat heb ik ervan geleerd.” Een andere respondent geeft aan geleerd te hebben om er 

echt even te zijn voor mensen. R6: “wat je daaruit leert, dat het dus heel belangrijk is dat je 

echt een luisterend oor biedt en even, als het kan, het kan natuurlijk niet altijd. Maar dat je 

ook gewoon tijd neemt voor mensen. Dat je er echt even bent.” Een andere respondent geeft 

aan, dat door deze ervaring de nadruk nog meer is komen te liggen op eerlijkheid, in dit geval 

ging het om geweldsgebruik en het melden daarvan. R3: “Wees wel eerlijk in wat je gedaan 

hebt… want anders dan, kun je er gewoon last van krijgen, collega’s kunnen er last van 

krijgen.” 

Een andere respondent geeft aan in het vervolg meer kritisch te zijn bij de overdracht. R10: 

“ik zeg altijd, ook van de nare dingen kun je heel veel leren. Dus ja weet je, dát heb ik er wel 

echt van geleerd. Dat ik meer alert moet zijn bij de overdracht en meer kritische vragen moet 

stellen, om ook zo dus een soort van vanzelfsprekend overkomt.” 

Een leerervaring geeft ook de mogelijkheid om anderen te behoeden diezelfde fouten te 

maken. R2: “en dat neem ik mee als persoon, maar ook nu hier bijvoorbeeld in het basis 

team. Van jongens weet dat het zo werkt. Wees voorzichtig.” Daarnaast heeft de morele 

grenservaring ervoor gezorgd, dat de respondent voorzichtiger is geworden in het eigen 

handelen.  

Als het gaat om de collegiale omgang, heeft een respondent geleerd meer balans te zoeken 

tussen de zakelijke en menselijke kant. R5: “je schiet wel eens aan de ene kant te ver door en 
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aan de andere kant. En dan zie je ook wel door schade en schande word je ook wel wijs, zeg 

maar. Dus uiteindelijk probeer je daar wat meer balans in te zoeken.”  

 

4.5 Ervaringen van deelnemers met MENSenWERK  

Allereerst is het belangrijk om op te merken, dat MENSenWERK morele dilemma’s oproept. 

Bij sommige interviews kwamen in het begin een beperkt aantal morele grenservaringen naar 

voren. Toen het gesprek over MENSenWERK ging, kwamen er soms opeens nog veel meer 

dilemma’s boven. Deze tentoonstelling sluit dus aan bij de belevingswereld van politiemensen 

en roept, door de thema’s morele dilemma’s op.  

 

Wanneer we kijken naar de algemene ervaring vinden vrijwel alle respondenten de 

tentoonstelling MENSenWERK mooi opgezet en herkenbaar. R6: “Het gaat echt over 

politiewerk. Waar je vóór kan komen te staan. Een autowrak, inderdaad een ontzettend 

verwaarloosd huis. De zwerver. Precies de dingen die je tegenkomt. De gemiddelde diender 

op straat heeft dat allemaal gezien.” Enkele respondenten geven aan, dat de 

ervaringstentoonstelling hen geen nieuwe inzichten heeft gegeven en dat zij niets nieuws 

geleerd hebben. R5: het is niet dat ik daar nu anders naar gaan kijken ben of zo.” R7: “Mooi 

opgezet. Veel tijd aan besteed. Over nagedacht. Maar voor mij op dit moment geen bijdrage.” 

R10: “in alle eerlijkheid, ik heb niks extra geleerd over mijn collega’s.” 

 

Als we kijken naar wat deze tentoonstelling voor politiemensen betekent, gaat het over 

bewustwording van de impact van het politiewerk en aandacht voor de politieMENS. Deze 

onderwerpen staan in de volgende paragrafen uitgewerkt.  

 

4.5.1 Bewustwording impact politiewerk  

Ten eerste draagt de tentoonstelling bij aan bewustwording. R3: “Ja een stukje 

bewustwording, een stukje stilstaan bij wat we nou eigenlijk allemaal meemaken. En wat we 

allemaal normáál zijn gaan vinden.” Hierbij gaat het erom, dat er in een andere omgeving stil 

wordt gestaan bij de impact van het politiewerk. R2: “dan word je nog eens een keer even met 

beide benen op de grond gezet hé. Dit is hetzelfde werk wat wij óók doen en dit kan ons óók 

overkomen.” Maar ook een stukje bewustwording van de morele kant van het werk. R5: “ dat 

er heel veel morele aspecten aan politiewerk zitten of zo… Vaak ren je ook maar door en sta 

je er niet bij stil. En soms is het goed om daar af en toe bij stil te staan. Dat helpt in de 

nuance zoeken en jezelf bewust worden van de keuzes die je maakt.” Tijdens de 
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tentoonstelling komt alles even samen. R6: “en dan is alles opeens, komt even samen van oké 

dit is eigenlijk, waar we voor komen te staan. En de heftigheid dan ook daarvan.” Dit draagt 

bij aan bewustzijn over hoe kwetsbaar politiemensen zijn. R4: “ja, hoe kwetsbaar we zijn. 

Hoe fragiel we eigenlijk zijn.” 

Hierbij wordt opgemerkt dat dit mogelijk interessant is voor politie-studenten, burgers en 

politiemensen die re-integreren. Als het gaat om studenten, is het belangrijk om ze bewust te 

maken van de mogelijke impact van het politiewerk. R10: “En ik denk dat dat wel heel 

waardevol is, ook dat je mensen er alert op maakt, van ja je weet niet wat je nog gaat zien, 

dus wees ook bewust, ga bewust om met de keuzes, die je maakt op straat.” Bij burgers zou 

het hen wellicht meer begrip en mildheid kunnen geven naar de politie. R10: Ik heb méér op 

bepaalde momenten gehad, dat ik dacht, eigenlijk moeten gewone burgers dit ook eens zien… 

Dan denk ik, dit zou mensen misschien wat milder naar ons toe laten zijn. Als je ziet wat er 

allemaal over ons heen komt.” Meerdere respondenten hadden een sterke associatie met 

PTSS, sommige dachten dat het speciaal voor politiemensen met PTSS gemaakt is. Hierdoor 

komt ook naar voren dat de tentoonstelling waardevol kan zijn voor politiemensen die na 

uitval re-integreren. R8: “Alle facetten komen hier langs, waardoor je, denk ik als politieman, 

dit als heel fijn kan ervaren, ook als jij problemen hebt en je moet er weer doorheen, dan zou 

dit ook een heel mooi middel kunnen zijn, om er weer een beetje aan te ruiken.” 

 

4.5.2 Aandacht voor de politieMENS 

Aandacht voor de politieMENS gaat over ruimte voor emoties en persoonlijke verhalen.  

Een respondent geeft aan geschokt te zijn door de emoties en wat situaties met mensen doen. 

R2: “de emoties en wat het met mensen doet. Waar het toe kan leiden. Ja, je gaat daar wel 

met een apart gevoel weg.” Bij verschillende respondenten werden ook emoties opgeroepen 

door de confrontatie met verschillende situaties, waar politiemensen voor komen te staan. Zo 

gaf een respondent aan, dat de confrontatie met de situatie in ‘Hoek van Holland’ herkenbare 

gevoelens van stress en angst opriep. Dit raakte aan situaties die de respondent zelf had 

meegemaakt: R8: “omdat je daar ziet, waar je zelf ook in gestaan hebt. De stress, de angst, 

hopen dat het goed gaat. Kom ik hier…, mijn doelstelling was ook altijd, om ’s ochtends weer 

thuis te komen. Na een nachtdienst. Alle diensten trouwens. Hoeveel risico’s zelf we ook 

genomen hebben met snelheid, met aanrijden, hele gekke dingen meegemaakt. Dat het 

allemaal goed ging.” Daarbij komt ook een bepaalde opluchting naar voren. Dat het altijd 

goed is gegaan. Een andere respondent geeft aan veel boosheid en verdriet te voelen bij de 

confrontatie met geweldsituaties. R10: “nou ik word boos op die collega, die zo op iemand in 
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aan het beuken is, terwijl die al onderuit ligt. Daar word ik écht heel boos van. En ik voel heel 

veel boosheid en verdriet bij die collega’s, waarvan ik zie, dat die belaagd worden.”  

 

Wanneer het gaat om emoties, geven verschillende respondenten aan dat dit belangrijk is. 

Toch is dat iets wat niet altijd even veel ruimte krijgt binnen de organisatie. Vroeger heerste 

binnen de politie wel een bepaalde machocultuur, waardoor dit een bepaalde schaamte opriep. 

R3: “Het is ook schaamte, van ik ben toch verdorie politieman… Daar moet ik toch tegen 

kunnen.” Hier komt ook een soort dubbelheid in naar voren. De ene respondent geeft aan dat 

dit aspect te weinig aandacht heeft binnen de organisatie. R1: “Iedereen heeft zat in zijn 

rugzakje zitten als het gaat om dingen die gebeurd zijn. Dus laat dat gaan. En dat was iets 

wat ik zeker dan hier weer eens terug zag. En dan denk ik van hé zie je wel. Het is gewoon 

hetgeen wat deze organisatie gemist heeft.” Een andere respondent geeft aan dat er wel 

aandacht voor is, maar dat het niet op een juiste manier gedaan wordt. Blijkbaar is er nog wel 

een drempel om hier open over te kunnen zijn: R4: “Wij moeten niet lullen maar poetsen. En 

de emotie mag er niet zijn of heel kort… Als je mij vraagt, ja wat heeft dit met je gedaan, dan 

vind ik het soms ook lastig om antwoord te geven. Ja wat doet het dan met je. Wat voor gevoel 

heb je daar dan bij. Maar dan ga je het hebben over ingrijpende gebeurtenissen, dan moet je 

ook de ruimte geven daarvoor”. De ruimte voor emoties en de manier waarop daarmee wordt 

omgegaan is nog wel een aandachtspunt binnen de organisatie.  

 

De setting van MENSenWERK geeft ruimte voor persoonlijke ervaringen en morele 

dilemma’s van politiemensen. Hierdoor wordt dieper ingegaan op situaties dan normaal 

gesproken wordt gedaan. R3: Je ziet die zwerver zo op die grond liggen, weet je wel, hoe zou 

je hem aanspreken? En door die andere setting, want negen van de tien keer, als we zo’n 

situatie hebben, wordt dat afgedaan met een mutatie.... En nu ga je daar toch een beetje 

dieper op in.” Hierdoor ontstaat inzicht in verschillende manieren van handelen en verschillen 

in moraal tussen politiemensen. R3: “dan krijg je ook verschillende verhalen te horen. Dan 

krijg je ook verschillende inzichten, van eh zó zou ik het doen”. De tentoonstelling haalt 

herinneringen naar boven en het geeft ruimte om dit te delen. R1: “het triggert mensen om met 

hun verhaal te komen. En dat er ruimte is om dat te vertellen en dat er ook op een fatsoenlijke 

manier mee omgegaan wordt.” Hierbij is het ook van belang dat er op een respectvolle manier 

mee wordt omgegaan. Dit is iets wat vaker terugkwam. Er is vertrouwen nodig om een 

persoonlijk verhaal te kunnen delen. R9: “ja het was voor mij een heel vertrouwde groep 

waar ik toen in zat. Daar werkte ik al ruim een jaar mee samen. Dus het waren ook geen 
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vreemden voor mij. Dus ik kon daar volledig m´n verhaal doen en eh ja. We wisten precies 

wat we aan elkaar hadden en je kon je ook zelf kwetsbaar opstellen. Was helemaal niet gek en 

heel prettig eigenlijk.” Als er vertrouwen is, is er ruimte om kwetsbaarheid te tonen en 

persoonlijke verhalen te delen. Het delen van een ervaring geeft ook voldoening, omdat 

politiemensen hierdoor iets kunnen betekenen voor collega’s. R2: “als ik mijn casus heb 

gedeeld dan haal ik ook wel voldoening uit. Want ik kan nu de collega’s daar ook voor 

behoeden.” Een andere respondent geeft aan, dat het belangrijk is om ervaringen een plek te 

kunnen geven. R9: “om het een plekje te geven zeg maar. In dat rugzakje. En eigenlijk om ja 

weer door te gaan met de dagelijkse leven, door te gaan met je dagelijkse werk. Ja je  moet 

het nooit vergeten natuurlijk, maar het is wel belangrijk om het een plekje te geven.” Een 

respondent geeft aan, dat het ook wel een bepaalde opluchting geeft om een ervaring te delen. 

R2: “ja, het is geen geheim. Dat geeft wel een stukje verlichting zeg maar.” Daarnaast is in het 

dagelijks werk blijkbaar niet altijd de ruimte voor emoties en het delen van persoonlijke 

ervaringen. Ook is er nog een bepaalde drempel in het laten zien van een kwetsbare kant. Dit 

wordt ook beïnvloed door de manier, hoe daarop wordt gereageerd. R1: “De ruimte voor 

elkaars emoties dat je dan niet reageert van ach, joh man ik heb er al 26 gehad…. Nee, jij 

komt met een verhaal binnen over iets wat je meegemaakt hebt, dat je dat niet wegpoetst met 

oh ik dit… oh ik dat.” 

 

De tentoonstelling laat zien waar politiemensen voor komen te staan en benadrukt het belang 

om in verbinding te blijven. R2: “wat mensen dus kunnen meemaken. En dat het, als ik kijk 

vanuit mijn functie, dat ik vooral in de verbinding moet blijven.” Daarnaast kan de ruimte 

voor emoties en gesprekken bijdragen aan de verbinding tussen politiemensen. R1: “Volgens 

mij belichten ze dat en ik hoop dat er uitkomt om op die manier een stukje meer verbinding 

met elkaar te krijgen.”  
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5. Conclusie & discussie 

In paragraaf 5.1 wordt antwoord gegeven op de deelvragen. Dit loopt over in de 

beantwoording van de hoofdvraag van dit onderzoek. Vervolgens worden de uitkomsten in 

paragraaf 5.2 bediscussieerd in relatie met de literatuur. 

 

5.1 Conclusie 

Welke morele grenservaringen komen politiemensen tegen in hun werk en hoe gaan ze 

hiermee om?  

Politiemensen maken in hun werk diverse morele grenservaringen mee. In dit onderzoek 

komen drie belangrijke thema’s naar voren. Het eerste thema gaat over het omgaan met 

burgers en (kwetsbare) verdachten. Dit betreft situaties die te maken hebben met het 

toepassen van geweld, confrontatie met en bejegening van (kwetsbare) personen. Hierbij 

ervaren de respondenten gevoelens van boosheid, frustratie en/of machteloosheid. Dit wordt 

veroorzaakt door collega’s die handelen in strijd met persoonlijke waarden. Ook kan dit het 

gevoelens van machteloosheid geven, als politiemensen niet in staat zijn om anderen te 

helpen. Hierbij worden waarden als rechtvaardigheid, respect en menswaardige behandeling 

overschreden.  

 

Het tweede thema gaat over het omgaan met informatie, regels en beleid. Dit heeft te maken 

met misbruik, verkeerd gebruik of het niet goed vastleggen van politie informatie. Ook gaat 

het over het wel of niet starten of doorgaan met onderzoek in relatie tot capaciteit en 

beleidskeuzes binnen de organisatie. Daarnaast gaat het over het al dan niet naleven van 

regels om verdachten te helpen of juist aan te houden. Waarden die bij het omgaan met 

informatie onder druk komen zijn voornamelijk: integriteit, betrouwbaarheid en/of eerlijkheid. 

Ook worden rechtvaardigheid en menswaardige behandeling geraakt, in het omgaan met 

regels en beleid. Hierdoor ervaren de respondenten en gevoelens van boosheid, frustratie, 

tekortschieten en/of demotivatie.  

 

Omgaan met jezelf, collega’s en de organisatie is het derde en laatste thema. Hierbij gaat het 

om het aangeven van persoonlijke grenzen en het omgaan met elkaar. Daarnaast gaat het over 

bureaucratie, bespreekbaarheid, machtsdynamiek en de impact van intern onderzoek. Hierbij 

ervaren de respondenten spanningen, frustratie en/of boosheid. Er zijn binnen deze thema’s 

verschillende waarden in het geding. Hierbij gaat het om menswaardige behandeling en 

toewijding aan het werk versus zelfzorg. Als het gaat om morele grenservaringen in de 
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collegiale sfeer worden waarden zoals menswaardige behandeling en verbinding 

overschreden. Deze waarden worden ook geraakt bij situaties van tegenwerking en oneerlijke 

behandeling. Hierbij komen ook de waarden integriteit, loyaliteit, rechtvaardigheid en/of 

vertrouwen onder druk te staan.  

 

Morele grenservaringen hebben op diverse manieren invloed op politiemensen. Door morele 

grenservaringen kunnen persoonlijke waarden worden beïnvloed of veranderd. Dit kan 

vervolgens doorwerken in het handelen. Zo geven respondenten aan voorzichtiger of 

kritischer te zijn geworden. Daarnaast kunnen deze situaties het (lichamelijk) welbevinden en 

de motivatie voor het politiewerk beïnvloeden. Toch is dit bij geen van de respondenten zo 

ingrijpend, dat zij niet meer bij de politie willen werken. Tot slot geven vrijwel alle 

respondenten aan te hebben geleerd van de morele grenservaringen, die zij hebben 

meegemaakt. Hierbij kan het gaan om meer inzicht in de persoonlijke grenzen, wat voor hen 

belangrijk in. Ook kunnen deze ervaringen worden ingezet om collega’s te kunnen helpen in 

soortgelijke situaties.  

 

Hoe komt zingeving naar voren in het politiewerk?  

Zingeving is onderzocht door te kijken naar de motivatie en waarden van politiemensen. 

Sommige respondenten worden gedreven door de aard van het werk: dynamiek, spanning, 

veelzijdigheid en vrijheid. Bij anderen is de samenwerking in het team een belangrijke 

motivatie. Bijna alle respondenten worden voor het politiewerk gemotiveerd om iets te 

betekenen voor de maatschappij. Dit kan zijn door het helpen van mensen of door boeven te 

vangen. Het helpen van mensen kan betrekking hebben op slachtoffers, maar ook op daders. 

Voor leidinggevenden betekent dit vooral het ontwikkelen en faciliteren van medewerkers. 

Hier komt naar voren dat de motivatie bij verschillende respondenten een andere focus heeft. 

Tot slot kan erkenning, zowel intern als extern, bijdragen aan de motivatie van de 

respondenten.  

 

Als we kijken naar de waarden die uit dit onderzoek naar voren komen zijn dat eerlijkheid, 

openheid, betrouwbaarheid, menswaardige behandeling, verbinding, teamsamenwerking, 

veiligheid, rechtvaardigheid, integriteit, mensen helpen en het faciliteren van collega’s. Deze 

waarden komen voor een deel overeen met de motivatie.  

Uit dit onderzoek komt naar voren dat iedere respondent een persoonlijke waardenkader heeft. 

Bij de één staat boeven vangen bovenaan, bij de ander juist het helpen van mensen en bij een 
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ander weer de samenwerking in het team. Daarnaast kunnen waarden op een verschillende 

manier invulling krijgen. Zo streven alle respondenten naar rechtvaardigheid, maar hoe dat 

vorm krijgt in het handelen kan per individu verschillen. Zo willen alle respondenten dat 

daders worden opgepakt en gestraft. Echter hoe dit uitvoering krijgt, bijvoorbeeld met of 

zonder geweld, verschilt. Doordat waarden een persoonlijke invulling krijgen in het handelen, 

kunnen fricties of spanningen ontstaan.   

 

Als we deze uitkomsten leggen naast de ervaringsaspecten van zingeving, zien we naast 

waardenvolheid en motivatie, verschillende aspecten terugkomen. Hierbij gaat het om 

doelgerichtheid in het uitvoeren van politiewerk, zoals boeven vangen, collega’s faciliteren. 

De ervaring van verbondenheid komt naar voren in de teamsamenwerking, maar ook in het 

contact met burgers en verdachten. Tot slot komt erkenning (en waardering) terug in de 

motivatie en waarden van respondenten. Hierbij kan het gaan om erkenning vanuit de 

organisatie, maar ook van burgers en verdachten. Dit draagt ook bij aan de ervaring van 

competentie, het idee dat zij ‘het juiste’ hebben gedaan.  

 

Op welke manier raken morele grenservaringen de zingeving aan het politiewerk? 

Morele grenservaringen raken de zingeving, omdat het in beide concepten gaat om waarden. 

Wanneer de respondenten kunnen handelen naar persoonlijke waarden, draagt dit bij aan de 

ervaring van zin(geving). Als deze waarden worden overschreden, kunnen morele 

grenservaringen ontstaan. Hierbij kan het gaan om een botsing met het handelen van 

collega’s, beleidskeuzes vanuit de organisatie of met partner organisaties. Hierdoor worden de 

respondenten soms belemmerd of begrensd in het handelen naar hun waarden. Of zij worden 

geconfronteerd met collega’s of organisaties die handelen op basis van andere waarden.  

 

Morele grenservaringen kunnen vervolgens invloed hebben op de ervaringsaspecten van 

zingeving. Dit zullen we per thema bekijken. Het eerste thema gaat over het omgaan met 

burgers en (kwetsbare verdachten). Als het gaat om situaties met grensoverschrijdend geweld 

en respectloze bejegening heeft dit invloed op de ervaring van samenhang en/of 

doelgerichtheid. Ook kan het de verbondenheid met collega’s beïnvloeden. Wanneer de 

respondenten machteloosheid ervaren kan dit het gevoel van doelgerichtheid, waardenvolheid, 

verbondenheid en/of competentie beïnvloeden. 

Het tweede thema gaat over het omgaan met informatie, regels en beleid. Wanneer de 

respondenten worden beperkt in hun handelen of als collega’s op een onjuiste manier omgaan 
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met informatie, heeft dit invloed op de ervaring van waardenvolheid, verbondenheid en/of 

motivatie. Ook de ervaring van competentie wordt hier geraakt, als het gaat om het 

tekortschieten in het helpen van een verdachte.  

Het derde thema gaat over het omgaan met jezelf, collega’s en de organisatie. Hierbij komt de 

ervaring van competentie in het geding, als het gaat om persoonlijke grenzen aangeven. 

Wanneer leidinggevenden medewerkers niet goed kunnen faciliteren, kan dit invloed hebben 

op de ervaring van competentie en verbondenheid. Ook de waardenvolheid kan hierbij 

worden geraakt. Als er sprake is van pestgedrag of tegenwerking kan dit meerdere aspecten 

van zingeving raken. Hierbij gaat het om samenhang, waardenvolheid, verbondenheid, 

competentie, erkenning, motivatie en welbevinden. Als respondenten aanlopen tegen aspecten 

van de eigen organisatie of partner organisaties kan dat invloed hebben op de doelgerichtheid, 

waardenvolheid, competentie en erkenning. De ervaring van competentie kan ook geraakt 

worden als het gaat om het aanspreken van collega’s. Tot slot heeft de ervaring met een intern 

onderzoek grote impact. Hierbij worden vrijwel alle aspecten van zinervaring geraakt: 

doelgerichtheid, waardenvolheid, verbondenheid, competentie, erkenning. Ook heeft dit 

invloed op de motivatie in het welbevinden van respondenten.  

 

In hoeverre komen de concepten morele grenservaring en zingeving terug in de ervaring van 

deelnemers aan MENSenWERK? 

De thema’s in de ervaringstentoonstelling MENSenWERK gaan over de morele kant van het 

politiewerk. Bijvoorbeeld in het omgaan met mensen op straat, het gebruik van geweld. De 

setting van MENSenWERK geeft ruimte om dieper op morele keuzes in te gaan dan hoe dit 

normaal gesproken gaat. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten in morele grenzen waar 

politiemensen voor komen te staan en hoe hierin gehandeld wordt. Zoals in dit onderzoek naar 

voren komt, is MENSenWERK een duidelijk trigger om morele grenservaringen naar boven 

te halen bij de respondenten.  

Door de thema’s die bij MENSenWERK naar voren komen, worden de respondenten 

geconfronteerd met de impact van het politiewerk. Het is voor hen een moment van stilstaan 

bij situaties waar zij voor komen te staan. Alles komt hier even samen. Dit overstijgt het 

alledaagse en kan bijdragen aan een gevoel van transcendentie.  

Daarnaast is MENSenWERK een ervaring, waarbij aandacht is voor de politieMENS. Hierbij 

ontstaat voor de respondenten ruimte om persoonlijke verhalen en emoties te delen. Hierdoor 

kan een gevoel van samenhang worden ervaren. Door verhalen te delen, kunnen ervaringen 

een plek krijgen. Hierdoor kan ook een gevoel van verbondenheid ontstaan. 
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Doordat de respondenten zich herkennen in de situaties die bij MENSenWERK naar voren 

komen, kan dit ook bijdragen aan de erkenning voor het politiewerk. Hierbij gaat het om wat 

politiemensen betekenen voor de maatschappij. Aan de andere kant wordt ook miskenning 

zichtbaar. Bijvoorbeeld in het geweld naar de politie. Eigenlijk komt hier de dubbelheid van 

het werk naar voren. Het kan ontzettend zinvol zijn, maar door ingrijpende (morele) 

grenservaringen, kan dit ook omslaan naar gevoelens van zinloosheid.  

 

De antwoorden op bovenstaande deelvragen resulteren in het antwoord op de hoofdvraag van 

dit onderzoek: Wat is de relatie tussen morele grenservaringen van politiemensen en hun 

zingeving aan het politiewerk? 

Zingeving komt naar voren in de motivatie en waarden van politiemensen. Wanneer 

politiemensen in overeenstemming met hun waarden handelen, draagt dat bij aan de 

voldoening en motivatie die politiemensen ervaren in hun werk. Wanneer zij zelf of anderen 

niet (in staat zijn om te) handelen volgens deze waarden kan dit zorgen voor morele 

spanningen oftewel morele grenservaringen. Hierbij gaat het voornamelijk om morele 

botsingen tussen collega’s over wat ‘goed’ politiewerk is, als het gaat om geweldsgebruik, 

respectvol omgaan met mensen en rechtvaardig handelen. Ook kan het gaan om botsingen 

binnen de eigen organisatie of een partnerorganisatie. Dit kan zijn door beleid, regels of 

andere zaken die hierin kunnen belemmeren. Daarnaast kan het voorkomen dat politiemensen 

een interne spanning ervaren. Bijvoorbeeld het dilemma: ga ik eerlijk zijn over het 

geweldgebruik of ben ik loyaal aan mijn collega?  

 

Morele grenservaringen beïnvloeden de ervaring van zin(geving) aan het politiewerk. Zo leidt 

dit regelmatig tot ervaringen van doelloosheid, demotivatie of zinloosheid. Wanneer dit het 

eigen handelen betreft, wordt het gevoel van competentie beïnvloed. In relatie met anderen, 

wordt het gevoel van verbondenheid aangetast. Ook beïnvloeden sommige morele 

grenservaringen het (lichamelijk) welbevinden. Zo zorgt dit voor blijvende spanningen bij 

ervaringen met soortgelijke situaties. Ook kan dit leiden tot gezondheidsproblemen. Morele 

grenservaringen hebben daarom invloed op de ervaring van zingeving aan het politiewerk. 

Wanneer de impact van deze morele grenservaring groter is, kan dit ook grotere gevolgen 

hebben. Ook kan het voorkomen dat waarden worden beïnvloed door morele grenservaringen. 

Zo kunnen bepaalde waarden hierdoor juiste belangrijker worden. Dit komt bijvoorbeeld naar 

voren in de situaties waarbij respondenten te maken hebben met pestgedrag, tegenwerking 

vanuit de organisatie.  
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Politiemensen hebben een sterke moraal en worden in hun werk gedreven door waarden. Deze 

waarden kunnen worden overschreden bij morele grenservaringen. Hierdoor worden 

verschillende aspecten van zingeving geraakt en beïnvloed. Er is dus een verband tussen 

waarden, morele grenservaringen en de zingeving aan het politiewerk. Hiertussen is ook een 

wisselwerking zichtbaar.  

 

5.2 Discussie  

Politiewerk en morele grenservaringen 

Zowel in de literatuur (Van Luijn, 2012; Zock & Van ’t Hoog, 2014; Van den Brink et. al. 

2015; Smit, Slagmolen & Brepoels, 2015) als in dit onderzoek komt naar voren dat waarden 

een belangrijke basis zijn voor politiewerk. Hoe politiemensen dienen te handelen is 

vastgelegd in wet- en regelgeving. Ook is er een waardenkader voor de politie: ‘code blauw’. 

Daarnaast heeft iedereen een persoonlijk waardenkader wat het handelen beïnvloed. Dit 

waardenkader verschilt per individu. Dit komt naar voren in de literatuur (Van Reenen & 

Kaptein 1998; Denkers, 2000; Zock & Van ’t Hoog 2012; Drenth, Van Steden & Wagenaar, 

2016) en in de uitkomsten van dit onderzoek. 

 

Bij morele grenservaringen worden waarden overschreden. Soms zijn er morele 

grenservaringen, waarbij ook echt de grenzen van de wet worden overtreden, bijvoorbeeld als 

het gaat om misbruik van informatie en buitenproportioneel geweldsgebruik. Dit wordt 

complex bij situaties waarin beide manieren van handelen binnen de wet zijn. Dan is er 

spraken van een verschil in het idee van ‘goed handelen’. Hierbij gaat het om voorbeelden als: 

omgang met burgers en verdachten? Doel van het handelen: bekeuren of iemand iets leren? 

Hierin worden politiemensen geconfronteerd met een bepaalde (discretionaire) ruimte in 

handelen, waarbij verschillen zichtbaar worden.  

 

Morele grenservaringen kunnen worden ervaren tussen een persoon en de context, maar ook 

door interne spanningen (Jacobs, 2020; Molendijk, 2020). In dit onderzoek geven 

respondenten voornamelijk voorbeelden van waardenoverschrijding in relatie met de context. 

Dit kan op verschillende niveaus gebeuren. De meeste botsingen vinden plaats in relatie met 

het handelen van collega’s. Bijvoorbeeld als het gaat om menswaardige behandeling.  

Soms botsen waarden met de organisatie, bijvoorbeeld als een onderzoek wordt gestopt. Ook 

kan er een maatschappelijke botsing plaatsvinden, bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik 
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van geweld. Geweldsincidenten worden tegenwoordig breed uitgemeten in de media. Hierin 

komt ook een politiek aspect naar voren (Vos, 2019). 

In deze botsingen zien we ook aspecten van een persoonlijke strijd. Respondenten geven niet 

letterlijk aan te hebben ervaren dat zij in strijd waren met zichzelf, maar wel dat zij in situaties 

dilemma’s hebben ervaren. Dit betekent dat ze voor een moeilijke keuze stonden. 

Bijvoorbeeld als het gaat om het bespreekbaar maken van geweldsgebruik. Of het opkomen 

voor een verdachte, burger of collega die op een respectloze manier wordt behandeld? Dit zijn 

enkele dilemma’s waar respondenten voor komen te staan, die zorgen voor een interne strijd.  

 

Wat opvalt in de morele grenservaringen van de respondenten, is dat er een verschil is in 

impact. Zo heeft de situaties waarbij intern onderzoek gedaan naar een respondent een grote 

impact. Dit geldt ook voor situaties waarbij politiemensen te maken hebben met pestgedrag of 

oneerlijke behandeling binnen de organisatie. Sommige grenzen zijn dan ook duidelijker dan 

anderen. Wellicht speelt de intentie hierbij ook een rol. Als politiemensen zonder noodzaak, 

ongepast geweld gebruiken, wordt hier overduidelijk een morele grens overschreden. Terwijl 

als dit gebeurt met de intentie om naar waarden te handelen, wordt deze handeling 

gerechtvaardigd. Wellicht wordt dit ook beïnvloed door de niveaus waarop de morele grenzen 

worden overschreden. Bij grensoverschrijdend geweld of misbruik van informatie, wordt de 

moraal op meerdere niveaus overschreden. Dit is zowel persoonlijk, maar ook binnen de 

organisatie en maatschappij wordt dit afgekeurd.  Terwijl als het gaat om situaties waarbij een 

collega iets minder respectvol met burgers omgaat, lijkt de morele grens en ook de impact 

minder groot.  

 

Morele stress of morele verwonding 

De morele grenservaringen die in dit onderzoek naar voren komen raken meer aan morele 

stress ervaringen dan aan morele verwonding. Het zijn veelal situaties waarbij persoonlijke 

waarden worden overschreden, waardoor gevoelens van boosheid, frustratie en 

machteloosheid worden opgeroepen. De stress en gevoelens kwamen veelal achteraf, dus er is 

meestal sprake van reactive distress (Jameton, 1984; Rushton, Caldwell & Kurtz, 2016). In 

het moment zelf ligt de focus vaak op handelen, anderen niet afvallen. 

 

Het lijkt erop dat de impact van de meeste morele grenservaringen, niet zo groot is als bij 

morele verwonding, zoals deze worden beschreven door Litz et. al. (2009). Hierbij kan het 

meehelpen dat respondenten goed lijken te zijn in relativeren en ervaringen makkelijk los 
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kunnen laten. Toch zien we ook dat bepaalde morele grenservaringen wel degelijk invloed 

hebben op de persoonlijke gesteldheid. Dit komt terug bij het aangeven van persoonlijke 

grenzen, de ervaring met een intern onderzoek en situaties waarbij respondenten geen goede 

werksfeer ervaren.  

  

In de theorie (Papazoglou, 2020) lijkt de focus te liggen op situaties waarbij sprake is van 

geweld en/of de dood. De morele grenservaringen van de respondenten in dit onderzoek raken 

wel aan geweld, en dan met name ongepast gebruik daarvan door collega’s, maar de dood 

komt eigenlijk niet ter sprake. Wanneer het gaat om ingrijpende ervaringen, waarbij de dood 

soms een rol speelt, geven respondenten aan dat dit eigenlijk geen morele worsteling oplevert. 

Deze situaties zorgen dus niet per definitie voor morele spanningen.  

 

Ook komt in de theorie (Papazoglou, 2020) naar voren, dat morele grenservaringen vooral te 

doen hebben met het idee dat men zelf niet het goede heeft gedaan. In de praktijk blijkt dat 

veel morele grenservaringen te maken hebben met (nalatig) handelen van collega’s. De 

situaties waarin wordt ervaren zelf niet juist gehandeld te hebben, komen enkele keren naar 

voren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het ingaan tegen regels en daarbij opkomen voor 

menswaardige behandeling van verdachten. Ook wanneer beleid of regels zorgen voor 

beperkingen in het helpen van slachtoffers, kan dit een gevoel van tekortschieten oproepen. 

Want eigenlijk hebben politiemensen de behoefte om te helpen.  

 

Zingeving 

Politiemensen zijn sterk waarden gedreven. In de theorie (Smit, Slagmolen & Brepoels, 2015) 

ligt de focus rechtvaardigheid, eerlijkheid, bescherming en veiligheid. In dit onderzoek heeft 

dit meer kleuring gekregen. Wat bedoelen politiemensen hier precies mee? Daarin komt dus 

ook naar voren dat er persoonlijke verschillen zijn in bijvoorbeeld rechtvaardig handelen. 

Tijdens de interviews is zingeving vooral bevraagd als het gaat om de waarden en motivatie. 

Hierin komt, net als in de theorie (Nap, 2012, Van Luijn, 2012) naar voren, dat er een 

samenhang is tussen motivatie waarden en zinvolheid van het werk. Wanneer politiemensen 

volgens hun waarden kunnen werken, en hun doelen in dat opzicht kunnen nastreven, zorgt 

dit voor motivatie en voldoening. Wanneer dit wordt beperkt, draagt dit bij aan demotivatie, 

zinloosheid. Uit dit onderzoek blijkt ook dat dit gevoel van zinloosheid invloed kan hebben op 

het welbevinden van politiemensen. Daarnaast komt in dit onderzoek naar voren dat 

verbondenheid met collega’s een belangrijke waarde is. Dit kan bijdragen aan een gevoel van 
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welbevinden en motivatie voor het werk. Tot slot is erkenning een belangrijk aspect wat 

bijdraagt aan een gevoel van voldoening en motivatie. Dit komt naar voren in de theorie 

(Lievaart & Rodenburg, 2018; Molendijk, 2018; Papazoglou et. al. 2019), maar zien we ook 

terug in de resultaten van dit onderzoek.   

 

 

 

  



75 
 

6. Beperkingen & aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de beperkingen van het onderzoek besproken, waarna aanbevelingen 

worden gedaan voor vervolgonderzoek en de beroepspraktijk. 

 

6.1 Beperkingen van het onderzoek 

Er zat een bepaalde moeilijkheid in het begrip morele grenservaring. Aan de ene kant is het 

groots, als we kijken naar de concepten ‘grenservaring’ en ‘morele verwonding’, maar het kan 

ook klein zijn in de ervaring van morele stress. Door in te gaan op morele grenservaringen 

werd het onderwerp breed benaderd. Toch lijkt dit woord te duiden, dat het om iets groots 

gaat. Dit gevoel had ik zelf en wellicht de respondenten ook, aangezien zij regelmatig 

aangaven geen morele grenservaringen te hebben. Dit heeft ertoe geleid, dat er een heel divers 

scala aan morele grenservaringen naar voren komt, waarbij de vraag gesteld kan worden: is 

het wel echt een morele grenservaring of is het gewoon een moreel dilemma? En wat is het 

verschil eigenlijk? De ervaringen die beschreven worden, liggen vooral in het verlengde van 

morele dilemma’s. Dit raakt vooral aan ervaringen van morele dilemma’s of morele stress en 

minder aan morele verwonding. Voor mij als onderzoeker was het ook lastig, om dit begrip 

goed uit te leggen als respondenten hier niet direct een beeld bij hadden. Soms heb ik enkele 

voorbeelden genoemd, om de respondent op weg te helpen. Dit heeft mogelijk sturing 

gegeven aan de antwoorden. Hierdoor kan het zijn dat bepaalde morele grenservaringen 

buiten beeld zijn gebleven.  

 

Een tweede beperking zit in de selectie van respondenten. De respondenten zijn geworven uit 

een groep deelnemers aan de ervaringstentoonstelling MENSenWERK. Tijdens het werven 

van respondenten heb ik ook iemand gesproken die aangaf geen affiniteit te hebben met het 

onderwerp. Hierdoor werd ik getriggerd. Het leek mij juist interessant om deze persoon te 

spreken, om erachter te komen welke ervaringen deze persoon heeft. Dit zou goed tegenwicht 

kunnen bieden aan de huidige uitkomsten. Daarnaast heb ik een persoon gesproken, die eerst 

mee wilde doen, maar vervolgens toch afhaakte. Dit had te maken met het PTSS traject waar 

deze persoon in zat. Wellicht dat deze persoon wel ervaringen heeft met morele verwonding. 

Dus dat dit onderzoek weinig tot geen ervaring met morele verwondingen bevat, kan dus ook 

te maken hebben met het feit dat een dergelijk onderzoek te pijnlijk is voor politiemensen die 

midden in een ziekte- of hersteltraject zitten. Dus wanneer de deelnemers uit een bredere 

groep zouden worden geworven, had dit de data wellicht kunnen verrijken.   
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Een derde beperking zit in de onderzoeker. De analyse in het geheel uitgevoerd door één 

onderzoeker. Hierdoor was het niet mogelijk om codes en uitkomsten te bediscussiëren met 

andere onderzoekers. Dit geeft een bepaalde kwetsbaarheid in de uitkomsten van dit 

onderzoek. Daarnaast bemerkte ik een bepaalde terughoudendheid als het gaat om het delen 

van gevoelens en emoties. Dit ervaarde ik bij respondenten, maar ook bij mijzelf. Wellicht zat 

hier een wisselwerking in. Dit had als effect, dat ik een bepaalde voorzichtigheid had in het 

doorvragen op deze onderwerpen. Misschien werden de respondenten hierdoor niet voldoende 

uitgenodigd om hun gevoelens en emoties te delen.  

Tot slot word ik als onderzoeker beïnvloed door mijn eigen referentiekader en moraal. Tijdens 

de analyse heb het schrijven van deze scriptie heb ik gepoogd om zo neutraal mogelijk te 

blijven. Toch zal mijn persoonlijke moraal dit onderzoek op een bepaalde manier gekleurd 

hebben.  

 

6.2 Aanbevelingen  

 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Dit onderzoek biedt een eerste inzicht in morele grenservaringen van politiemensen. Toch is 

het, gezien de beperkte omvang van respondenten aan dit onderzoek, aan te bevelen om een 

grotere groep politiemensen hierover te bevragen. Wellicht dat hier nog nieuwe inzichten uit 

naar voren komen. Hierbij wordt aanbevolen om collega’s die op straat werken te 

interviewen. De respondenten in dit onderzoek zijn namelijk werkzaam bij de recherche of 

hebben een leidinggevende rol. Mogelijk dat bij politiemensen die op straat werken nieuwe 

aspecten naar voren komen. Ook kan hieruit blijken dat de thema’s verzadigd zijn. Hierbij 

kunnen deelnemers vanuit de gehele politieorganisatie worden geworven. Dit kan de data 

aanvullen en verbreden. Daarnaast is het aan te bevelen om onderzoek te doen naar morele 

verwonding bij politiemensen. In dit onderzoek komt dat eigenlijk weinig tot niet naar voren. 

Dus dat is een gebied wat nog onderzoek behoeft.  

 

In eerste instantie was het de intentie om een mixed methods onderzoek te doen. Dit is door 

gebrek aan tijd en voortschrijdend inzicht uiteindelijk beperkt tot kwalitatief onderzoek. 

Wellicht is het interessant om dit onderwerp ook kwantitatief te onderzoeken, omdat op die 

manier een breder beeld ontstaat. Dit onderzoek geeft een rijk beeld door het uitvragen van 

ervaringen, maar het is beperkt als we kijken naar de verhouding van politiemensen, die 
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betrokken zijn bij dit onderzoek, ten opzichte van het aantal politiemensen dat werkzaam is in 

Nederland. Dus in dat opzicht zou onderzoek naar dit onderwerp kunnen worden voortgezet.  

 

Aanbevelingen voor de beroepspraktijk 

Politiemensen hebben een sterke moraal en een bepaalde manier van omgaan met morele 

grenservaringen. De een heeft behoefte om hier over te praten en de ander juist niet. Binnen 

de politie werken macho’s en handhavers, maar ook hulpverleners en maatschappelijk 

werkers. Verschillen in het handelen tussen politiemensen zijn er en zullen er altijd blijven. 

Deze zijn ook belangrijk om met diverse mensen en situaties in de maatschappij om te gaan.  

Wel is het belangrijk om deze verschillen bij elkaar te (er)kennen en te waarderen. Soms heb 

je iemand nodig met de sterke hand en soms juist een vriend. Deze kanten kunnen elkaar 

helpen en versterken. Daarom is het belangrijk om verbinding te houden tussen deze 

verschillende mensen. Dit kan door gesprekken over (morele grens)ervaringen, waarbij ruimte 

is voor het bespreken van ongewenst gedrag, gevoelens en emoties. Dit is belangrijk in de 

ontwikkeling van jonge en onervaren politiemensen. Ook politiemensen in leidinggevende 

posities en met meer ervaring moeten hierin meegenomen worden. Door het bespreken van 

praktijkervaringen kan de politie (nieuwe) moresprudentie ontwikkelen.  

 

MENSenWERK is een project waarin ruimte is voor morele keuzes, en verbinding tussen 

politiemensen. Dit is ook wat door verschillende respondenten wordt gewaardeerd. De 

situaties zijn heel herkenbaar. Daarnaast zet het politiemensen even stil bij waar je als politie 

voor komt te staan tijdens het werk. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn, dat er vertrouwen is 

onder de deelnemers en dat er respectvol mee wordt omgegaan. Een aanbeveling is, om hier 

aandacht aan te blijven besteden binnen de organisatie door projecten als MENSenWERK.  
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Bijlage 1: Toestemmingsverklaringformulier (informed consent) 

 

Titel onderzoek: morele grenservaringen en zingeving bij de politie  

Doel onderzoek: inzicht verkrijgen in de ervaringen van politiemensen met zingeving 

(waarden & motivatie/drijfveren) en morele grenservaringen (spanningen/dilemma’s). 

Onderzoeksmethode:    Diepte-interview  

Verantwoordelijke onderzoeker:  Marieke Nap  

Contactgegevens:   E-mail marieke.nap@student.uvh.nl 

 

In te vullen door de deelnemer: 

 Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard en 

methode van het onderzoek.  

 Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ik behoud daarbij het 

recht deze instemming weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef op te 

geven en besef dat ik op elk moment mag stoppen. 

 Indien mijn onderzoeksresultaten gebruikt zullen worden in wetenschappelijke 

publicaties, dan wel op een andere manier openbaar worden gemaakt, zal dit volledig 

geanonimiseerd gebeuren. Mijn persoonsgegevens zullen niet door derden worden 

ingezien zonder mijn uitdrukkelijke toestemming.  

 Als ik nog verdere informatie over het onderzoek zou willen krijgen, nu of in de 

toekomst, kan ik me wenden tot de onderzoeker.  

 

Naam deelnemer:……………………………   Datum:……………………………  

 

Handtekening deelnemer:…………………………………  

 

In te vullen door de onderzoeker: 

Ik heb toelichting verstrekt op het onderzoek. Ik verklaar mij bereid nog opkomende vragen 

over het onderzoek naar vermogen te beantwoorden. 

 

Naam onderzoeker:……………………………   Datum:……………………………  

 

Handtekening onderzoeker:…………………………………  
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Bijlage 2: datamanagementplan 

 

1 Administratieve informatie  

1.a Werktitel Ma-thesis,  

student,  

begeleider,  

meelezer,  

eventuele externe opdrachtgever(s),  

 

datum van dit plan en van eerdere versies  

Morele impact politiewerk 

M. Nap 

G. Jacobs 

C. Stalpers 

A. Smit en H. Heitkönig 

(Politieacademie) 

25-5-2021 

27-01-2021 

1.b Wie is de eerstverantwoordelijke voor het 

datamanagement? 

Begeleider 

2 Beschrijving van de data 

2.a Worden bestaande data hergebruikt of nieuwe 

data gegenereerd? 

Nieuwe data  

2.b Om welke soort(en) data gaat het; omvang van 

de bestanden; groeitempo? 

Interviewdata in de vorm van 

audio-opname en transcripties (10 

respondenten) 

 

3 Standaarden en metadata, ofwel alles wat nodig is om de data te vinden en te 

benutten 

3.a Welke metadatastandaarden worden gebruikt 

(vindbaarheid)? 

n.v.t. 

3.b Welke coderingen e.d. worden gebruikt die 

toekomstige koppeling met andere data 

mogelijk maken (duiding, interoperabiliteit)? 

n.v.t. 

3.c Welke software en eventueel hardware wordt 

er gebruikt (duiding, bruikbaarheid)? 

Atlas.ti 

3.d Wat wordt er gedocumenteerd en bewaard om 

replicatie mogelijk te maken? Wat zijn de 

afspraken als betrokkenen (voortijdig) 

vertrekken? 

Interviewguide, codeerschema 
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4 Ethisch en juridisch 

4.a Hoe wordt bij het verwerven of genereren van 

de data de hiervoor eventueel benodigde 

toestemming verkregen van dataleverancier/ 

proefpersonen/ …? Welke beperkingen gelden 

er eventueel tijdens het onderzoek? 

Informed consent formulier  

4.b Hoe worden gevoelige gegevens beschermd 

tijdens en na het project? 

(Persoons)gegevens op beveiligde 

schijf (verwijderd na afloop 

project). Geluidsopnames zijn 

verwijderd na transcriptie. 

Transcripten zijn geanonimiseerd.  

4.c Zijn de data na het project – eventueel na een 

embargoperiode – als Open Access 

beschikbaar? Zo nee, welke voorwaarden 

gelden er? 

Nee (volgt) 

5 Opslag en archivering 

5.a Hoe wordt voldoende opslag- en back-

upcapaciteit tijdens het project geregeld, 

inclusief versiebeheer? Zijn de kosten hiervoor 

gedekt; zo nee…? 

Volgens UvH-protocol opgeslagen 

op R-schijf 

5.b Waar en hoe lang worden de data na afloop 

van het project beschikbaar gesteld voor 

vervolgonderzoek en verificatie? Is dit een 

Trusted Digital Repository, dus met een 

internationale certificering? Zo niet, hoe 

worden de data dan vindbaar (denk aan 

metadata en aan persistent identifiers zoals 

DOI, Handle en URN) en duurzaam 

toegankelijk en bruikbaar? 

N.v.t. 

5.c Zijn de kosten voor (het voorbereiden van de 

data voor) archivering gedekt 

UvH: Ja.  
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Bijlage 3: interviewguide ‘morele grenservaring & zingeving bij de politie’ 

 

Introductie 

- Kort mezelf voorstellen 

- Je en jij zeggen?  

- Opname 

- Vertrouwelijkheid, anonimiteit, vrijwillige deelname (informed consent tekenen!) 

- Ruimte voor vragen (verheldering) / korte pauze als dat nodig is 

 

Doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de manier waarop zingeving naar voren 

komt in het politiewerk. Hierbij gaat het om de motivatie voor het werk en belangrijke 

waarden die hierbij een rol spelen. Daarnaast gaat het om morele grenservaringen, dit zijn 

gebeurtenissen waarin je als politiemens een dilemma of spanning hebt ervaren in te maken 

keuzes, waarbij jouw beeld van ‘goed’ politiewerk onder druk kwam te staan.  

 

Algemeen (5-10 min) 

 Man/vrouw 

 Leeftijd 

 Hoe lang ben je werkzaam bij de politie?  

 Kun je kort iets vertellen over je huidige functie en werkzaamheden?  

 

Zingeving (20-30 min) 

Motivatie 

 Wat motiveert of drijft jou op dit moment om bij de politie te werken? Hoe wordt dit 

zichtbaar in je werk?  

 Wat geeft jou voldoening in het werk? Voorbeelden waarin dit ervaren wordt? 

Waarden 

 Wat vind je belangrijk in je werk? Voorbeelden? Wat betekent dat voor jou? 

 Waar sta je voor als het gaat om je werk bij de politie? Voorbeelden? Wat betekent dat 

voor jou? 

 Wat zijn voor jou kenmerken van ‘goed politiewerk’? Voorbeelden? Wat betekent dat 

voor jou? 
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Morele grenservaring (30-40 min) 

 Kun je situaties beschrijven waarbij je een spanning of dilemma hebt ervaren omtrent 

een keuze (waarbij jouw beeld van ‘goed politiewerk’ onder druk kwam te staan)? 

Hierbij kan het zowel gaan om grote als kleine gebeurtenissen. 

1 concrete situatie laten kiezen en uitdiepen (daarna eventueel nog 1, die ‘anders’ is). 

Doorvragen: 

Kun je teruggaan naar die ervaring (wat gebeurde er, wat voelde je daarbij?) Waarom was het 

ingewikkeld? Waar zat de moeite? Wat was de morele grens voor jou? Hoe heb je gehandeld / 

wat was jou rol? Wat was het effect?  

 Wat heeft deze ervaring met jou gedaan als politiemens en hoe je nu in je werk staat?  

Hoe werkt het door? Was je er later nog mee bezig? Is er nog iets mee gedaan binnen de 

organisatie? Hoe kijk je terug op die situatie en je eigen handelen? Heeft deze situatie invloed 

op de manier waarop je nu je werk uitvoert?  

 

Afsluiting (5-10 min) 

Enige tijd geleden ben je naar de tentoonstelling MENSenWERK geweest in Soest.  

 Wat is je daarvan bijgebleven?  

 Wat heeft het deze tentoonstelling voor jou betekend als je kijkt naar je motivatie, 

ervaringen en hoe je in je nu werk staat?  

 

Bedanken 

 Is er nog iets wat je nog wilt toevoegen aan het gesprek? Of zijn er nog dingen die jij 

belangrijk vindt om te benoemen maar niet aan bod zijn gekomen in het gesprek?  

 Hoe heb je dit interview ervaren? 

 Bedankt voor je medewerking (tijd en openheid). 
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Checklist 

Zingeving is een proces waarin politiemensen zich, actief en passief, tot de wereld verhouden. 

Dit kan bestaan uit de volgende ervaringsaspecten:  

 

Doelgerichtheid: doel, richting of oriëntatie in het leven. 

Samenhang: ervaring van samenhang in het leven(sverhaal) en in de samenleving/wereld. 

Waardenvolheid: positieve waardering van iets in de wereld, ons handelen en onszelf.  

Verbondenheid: hebben/onderhouden van contacten/relaties, werken aan humanisering.  

Transcendentie: overstijgen van het alledaagse, door onderzoeken/reiken naar het onbekende. 

Competentie: adequaat kunnen handelen, controle hebben over je leven en ertoe doen.  

Erkenning: van wie je bent en wat je doet door een ander, jezelf en de samenleving.  

Motiverende werking: om je leven vorm te geven en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. 

Welbevinden: Een gevoel van (relatief) welbevinden. 

 

Individueel (persoonlijk oriëntatiekader) versus organisatie (missie/waarden/erkenning)  

 

Morele grenservaring is een existentiële ervaring met de eigen kwetsbaarheid, waarbij 

persoonlijke waarden en/of fundamentele overtuigingen over ‘het goede’ worden geraakt.  

 

Gevoelens: verdriet, boosheid, demotivatie, zinloosheid, schuld, frustratie, depressie, 

zelfverwonding, schaamte, angst, laag zelfvertrouwen, verlies van spiritualiteit/religiositeit of 

een gevoel van afwijzing.  

 

Eigen (nalatig) handelen versus (nalatig) handelen van anderen (geïnitieerd – geobserveerd) 

Initial distress versus reactive distress 

Situatie binnen de organisatie versus straatwerk 

Spanningen persoon met zichzelf/organisatie/politiek/collega/burgers/maatschappelijke 

verwachtingen? 
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Bijlage 4: deductief analysekader 

 

Categorie Subcategorie Code 
1. Zingeving Motivatie / drijfveer ZM: Rechtvaardigheid  

  ZM: Hulpvaardigheid 
  ZM: Orde en veiligheid 

   
 Waarden ZW: Verbindend 
  ZW: Betrouwbaar 
  ZW: Moedig 
  ZW: Integer  
  ZW: Rechtvaardigheid 
  ZW: Hulpvaardigheid 
  ZW: Orde en veiligheid 
   
 Aspecten zinervaring ZZ: Doelgerichtheid 
  ZZ: Samenhang  
  ZZ: Waardevolheid  
  ZZ: Verbondenheid 
  ZZ: Transcendentie  
  ZZ: Competentie  
  ZZ: Erkenning  
  ZZ: Motiverende werking  
  ZZ: Welbevinden  
   

2. Morele 
grenservaring 

Omstandigheden MO: Werkdruk  

  MO: Machtsdynamiek  
  MO: Beperkte middelen  

  MO: Conflict in team  
  MO: Complexe kwesties 
   
 Inhoud MI: Excessief geweld 
  MI: Grofheid 
  MI: Verkeerde beoordeling 

situatie  
  MI: (Nalatig) handelen  
  MI: Omgaan met diversiteit  
  MI: Sterven / dood  
   
 Relatie MR: Burger/maatschappij  
  MR: Collega/leidinggevende  
  MR: Team / organisatie  
  MR: Intern/persoonlijk  
   
 Situatie MS: Geïnitieerd  
  MS: Geobserveerd 
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 Gevoelens MG: Verdriet 
  MG: Frustratie 
  MG: Boosheid  
  MG: Schuld  
  MG: Laag zelfvertrouwen  
  MG: Depressie  
  MG: Angst  
  MG: Machteloosheid 
  MG: Weerbaarheid  
  MG: Schaamte  
  MG: Zinloosheid 
  MG: Demotivatie  
  MG: Tekortschieten  
  MG: Afwijzing  
    
 Tijd MT: Initieel 
  MT: Reactief  
   
 Effect ME: Negatief / cynisch  
  ME: Distantie van werk 
  ME: Verzet 
  ME: Weigering werk  
  ME: Dienst verlaten  
  ME: Mentale  

(gezondheids)problemen  
   

3. MENSenWERK Kernuitdaging MWK: Omgaan met eenieder 
  MWK: Omgaan met geweld  
  MWK: Omgaan met extreme 

situaties 
  MWK: Omgaan met stervenden 

en de dood  
  MWK: Omgaan met jezelf, je 

collega en de organisatie 
   
 Doel MWD: Bijdrage identiteit politie 
  MWD: Bewustzijn eigen 

oriëntatiekader 
  MWD: Wederzijds 

begrip/verbinding 
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Bijlage 5: definitieve codeboom 

 

C=constructed code 

I= inductive code 

 

Categorie Subcategorie Code 
Morele grenservaring Omgaan met 

(kwetsbare) 
burgers/verdachten 

Gebruik van geweld (C) 

  Niet kunnen helpen (I) 
  Bejegening mensen (I) 

 Omgaan met 
informatie, regels, 
beleid 

Gebruik van politie informatie (I) 

  Vastleggen informatie (I) 
  Beleidskeuzes (I) 
  Zaken niet kunnen/mogen oppakken (I) 
  Verdeling van mensen / capaciteit (C) 
  Regels overschrijden / ombuigen (I) 
  Afwijken van regels (I) 
 Omgaan met 

jezelf, collega’s, 
organisatie 

Persoonlijke grenzen (I) 

  Omgaan met medewerkers (I) 
  Omgaan met elkaar (I) 
  Bespreekbaarheid/aanspreekbaarheid (I) 
  Macht / ego (C) 
  Steun vanuit organisatie (I) 
  Bureaucratie vs efficiëntie (I) 
   
Zingeving Motivatie Iets betekenen voor de maatschappij (I) 
  Mensen helpen (C) 
  Personeel ontwikkelen (I) 
  Zaak oplossen (I) 
  Aard politiewerk (I) 
  Team (I) 
  Erkenning (I) 
   
 Waarden Eerlijkheid, openheid, betrouwbaarheid (C) 
  Menswaardige behandeling (I) 
  Verbinding / contact (C) 
  Veiligheid bieden (C) 
  Rechtvaardigheid (C) 
  Integriteit (C) 
  Mensen helpen (C) 
  Collega’s faciliteren (I) 
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MENSenWERK Algemene 
ervaring(en) 

Positief (I) 

  Negatief (I) 
   
 Bewustwording Stilstaan bij je werk (I) 
  Impact politiewerk (I) 
 Aandacht voor de 

mens 
Ruimte voor gesprek (I) 

  Ruimte voor emoties (I) 
  Bijdrage aan verbinding (I) 


