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Voorwoord 

Met dit onderzoek komt er een einde aan mijn jaar Zorgethiek en Beleid. Een jaar dat ik heb 

ervaren als een verrijking voor mijzelf als geheel en voor mijn denken in het bijzonder. 

Deze master heeft mij gevormd tot een meer kritische lezer en denker. Het perspectief van 

zorgethiek is voor mij een waardevolle lens gebleken in het kijken naar de wereld om mij 

heen. Zoals ons ook geleerd is, alles is zorg. Het onderwerp is zo breed en dat behoeft soms 

toelichting wanneer ik hier met anderen over praat. Deze anderen inspireren mij dan op hun 

beurt weer om beter te formuleren waar ik het over heb, goed te onderbouwen en te luisteren 

naar hun kijk op zorg(ethiek). Op mijn to-do-lijstje voor de komende tijd staan diverse 

blogonderwerpen om mijn denken nog verder te verruimen en dit met anderen te delen. 

 

Dat zorg voor mij breder was dan gezondheidszorg was evident, maar dat ik mijn 

eindonderzoek zou kunnen uitvoeren bij de Nationale Politie had ik van tevoren niet kunnen 

denken. Het was Pluut&Partners die mij vroegen om deelgenoot te worden van een 

actieonderzoek bij de Nationale Politie. Toen daarna bleek dat het doen van mijn 

afstudeeronderzoek bij dezelfde organisatie een mogelijkheid was, werd de keuze snel 

gemaakt. Ik zou mij gaan richten op de zorg zoals deze intern georganiseerd is binnen de 

Nationale Politie. Al snel bleek de belangrijke rol voor leidinggevenden hierin en werd mijn 

onderzoeksvraag nog scherper.  

 

Er zijn flink wat mensen geweest die mij het afgelopen jaar hebben geholpen om dit tot een 

succes te maken. 

Allereerst Jaap, zonder zijn steun had ik nooit kunnen beginnen aan deze master. Niet alleen 

financieel, maar vooral ook praktisch was het een uitdaging om dit te organiseren. Als 

zorgethici noemen we dit derivative dependency, het afgeleid afhankelijk zijn van de ander. Ik 

noem het gewoon geluk, dat ik zo’n geweldige man heb die mij heeft geholpen om dit 

mogelijk te maken. En daarbij ook dank aan Simon, Philip en Nieke, voor deze drie kanjers 

was het niet altijd makkelijk om een studerende moeder te hebben. Jullie zijn schatten! 

Daarnaast dank aan Bettine, die mij niet alleen de kans bood om te kunnen werken én 

onderzoeken bij de Nationale Politie, maar die ook altijd een luisterend oor had en een 

kritisch oog. Haar feedback was altijd leerzaam en opbouwend. Bovendien heeft ook zij de 

thematiek van zorgzame organisaties omarmd, mooi om te zien! 
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Daarnaast dank aan Auke, onze opdrachtgever binnen de Nationale Politie. Hij heeft mij erg 

geholpen met het toesturen van (interne) beleidsdocumenten en het leggen van contact met de 

respondenten. Uiteraard ook dank aan de respondenten voor hun vertrouwen in mij en hun 

open gesprekken.  

Wesley, regelmatig kwam jij op de lijn om zo samen het actieonderzoek tot een succes te 

maken. Wat niet altijd even makkelijk was.  

Dank aan mijn studiegenoten, we hebben elkaar gedurende het jaar laten groeien. We hebben 

veel van elkaar geleerd en pas tijdens de Corona-crisis en de online-lessen merkte ik hoe zeer 

ik jullie nodig heb gehad om mijn “zorgethiek-hersenen” draaiende te houden. Ik hoop dat we 

elkaar niet uit het oog verliezen en van elkaar kunnen blijven leren de komende tijd. 

Dank ook aan de docenten die zo betrokken waren en mij zoveel hebben geleerd. Juist ook 

toen het echt moeilijk werd, toen de kinderen thuis kwamen te zitten vanwege het sluiten van 

de scholen en er opeens zoveel extra ballen in de lucht te houden waren, boden zij de ruimte 

die nodig was om dit jaar alsnog succesvol te kunnen afronden. Zonder die flexibiliteit was 

dat niet gelukt. 

Alistair, bedankt voor alle feedbackmomenten eerst face-to-face en later noodgedwongen via 

videobellen. Jij was niet bang om kritisch te zijn (“jij kan dit volgens mij wel hebben, toch?”) 

en dat maakte jouw opmerkingen altijd waardevol. Dit stimuleerde mij, om ook van mijzelf 

steeds iets meer te vragen, de lat steeds iets hoger te leggen.  
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Samenvatting 

Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken in hoeverre de leidinggevenden een rol 

hebben in de (na)zorg binnen de Nationale Politie als ‘zorgzame organisatie’. Wie is ‘de 

leidinggevende’ en welke randvoorwaarden zijn er nodig voor hen om deze rol te kunnen 

uitvoeren?  

Allereerst is er een literatuuronderzoek gedaan naar hetgeen zorgzaam gedrag in 

organisaties bevordert. Hiervoor zijn naast zorgethische literatuur ook eerder verschenen 

wetenschappelijke artikelen vanuit de criminologie en organisatiewetenschappen bestudeerd. 

Om een ieders verantwoordelijkheid op het gebied van zorg te beschrijven is een analyse van 

het integriteitsbeleid behulpzaam. Hierin staat omschreven wat de verwachtingen zijn van de 

organisatie wanneer het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid van medewerkers 

binnen het thema integriteit. Deze visie op verantwoordelijkheid is echter breder te trekken en 

geeft ook vorm aan de manier waarop er over (eigen) verantwoordelijkheid wordt gedacht 

wanneer het gaat om zorg en gezondheid. 

Daarnaast zijn er acht interviews geweest met medewerkers vanuit verschillende lagen van 

de organisatie.  

 

Belangrijkste bevindingen: 

• Er lijkt sprake te zijn van een begripsverwarring wanneer het gaat om 

‘leidinggevenden’, een term die in diverse beleidsstukken gebruikt wordt. Er is 

behoefte aan een duidelijke definiëring van ‘de leidinggevende’ wanneer het gaat om 

de zorg voor de medewerkers. Wordt hiermee de teamchef bedoeld die 

eindverantwoordelijk is of wordt hiermee de operationeel expert bedoeld die in de 

praktijk vrijwel altijd de rol van personeelszorg op zich neemt vanwege de grootte van 

de teams? En welke taken en verantwoordelijkheden horen er dan bij welke functie? 

Bij de OE’s, die in de praktijk wel deze taken toebedeeld krijgen maar daarvoor de 

waardering missen, lijkt pijn te zitten. 

• Uit de interviews blijkt dat er een duidelijke scheiding gevoeld wordt tussen de 

centrale ondersteunende (HR-)diensten en de leidinggevenden. De manier van 

communiceren tussen deze twee onderdelen gebeurt regelmatig louter via formulieren 

en dashboards, wat de onderlinge verhoudingen niet ten goede komt. Hierdoor ontstaat 

onbegrip en heeft vooral de dienst het gevoel dat de directie hen niet begrijpt. Ook 

leidt dit ertoe dat administratie als onnodige ballast wordt ervaren. 
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• Uit de beleidsanalyse blijkt tenslotte dat de Nationale Politie verschillende leidende 

waarden hanteert. De boventoon wordt gevoerd door een rechtvaardigheidsethiek. 

Hierin wordt uitgegaan van een rationele en autonome medewerker die berekenende 

afwegingen maakt en hierover ten alle tijden verantwoording kan afleggen. Binnen 

deze ethiek is er weinig tot geen ruimte voor emoties die spelen en mede het handelen 

bepalen van de medewerker. Een ander geluid is dat van een deugdenethiek waarin 

persoonlijke groei wordt bevorderd om tot een medewerker te komen die over de 

juiste karaktereigenschappen beschikt om bij morele dilemma’s de juiste beslissingen 

te nemen. Wat in deze, beider tamelijk individualistische, benaderingen van ethiek 

ontbreekt, is het relationele karakter van de dagelijkse praktijk. Juist een benadering 

waarbij deze relatie van belang is, met zijn wederzijdse afhankelijkheid, verschil in 

behoeften en gedeelde verantwoordelijkheid is behulpzaam wanneer het gaat om het 

creëren van een zorgzame organisatie. 

Belangrijkste aanbevelingen: 

• Opheldering van verantwoordelijkheden en taken teamchefs en OE’s gewenst: 

Ook leidinggevenden zijn medewerkers en verdienen dus “zorg”: zij moeten goed 

ondersteund worden in hun verantwoordelijkheid voor (personeels)zorg, inclusief nazorg. Er 

is behoefte aan formalisering van de taken die de OE’s nu doen op dit gebied vanwege de te 

grote span of control van de teamchefs.  

• Momenten van reflectie inbouwen: 

De huidige gesprekken, zoals ontwikkel- en resultaatgesprekken gaan volgens de 

respondenten onvoldoende in op de emoties die voortkomen uit het werk en de dilemma’s 

waarmee zij te maken krijgen, terwijl hier wel behoefte aan is. Door gespreksvormen hierover 

standaard deel te laten uitmaken van de dagelijkse werkzaamheden wordt eenieder op 

regelmatige basis en laagdrempelig uitgenodigd om zijn of haar ervaringen te delen met het 

team en de leidinggevenden. Zo krijgt men inzicht in elkaars leidende waarden. Ook deze 

aandacht voor emoties en het reflecteren op de werkzaamheden is een vorm van (mentale) 

zorg. 

• Oog voor leidende waarden: 

Door middel van focusgroepen kan aan leidinggevenden, medewerkers en andere 

belanghebbenden een dialoog georganiseerd worden over welke leidende waarden kunnen 

helpen bij het realiseren van een zorgzame organisatie. Hierin kan de organisatie ervoor 
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kiezen om leidende waarden vanuit de zorgethiek te omarmen, zoals verbondenheid, 

relationaliteit en contextualiteit. Daarbij kan gekeken worden naar hoe deze waarden zich 

verhouden tot een rechtvaardigheidsethiek. Ook kunnen oplossingen worden bedacht voor 

mogelijke conflicten tussen dominante waarden, bijvoorbeeld tussen het nemen van eigen 

verantwoordelijkheid versus zorgen voor elkaar.  

Dit onderzoek is uitgevoerd ter afronding van de master Zorgethiek en Beleid aan de 

Universiteit voor Humanistiek en maakte deel uit van een groter (actie)onderzoek naar de 

effectiviteit van de nazorg na ingrijpende gebeurtenissen bij de Nationale Politie. 
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Leeswijzer 

Het eerste hoofdstuk is een beschrijving van de onderzochte probleemstelling. Deze is zowel 

maatschappelijk als wetenschappelijk onderbouwd, waarna de hoofdvraag en enkele 

deelvragen zijn opgesteld.  

 

Hoofdstuk twee bevat de onderzoeksbenadering, waarbij de methodiek en de analysemethode 

onderbouwd worden. 

 

In hoofdstuk drie volgt een theoretisch onderzoek, de zogeheten conceptuele verkenning, naar 

wat er bekend is over het onderzochte probleem. Hierin is gekozen voor een brede benadering 

waarin ook de problematiek op metaniveau aan bod komt. Sensitizing concepts zijn gebruikt 

om de onderzoeker gevoelig te maken voor bepaalde termen en structuren binnen het 

empirisch onderzoek. 

 

In hoofdstuk vier volgt een uiteenzetting van de empirische bevindingen vanuit de methodiek 

van een Institutionele Etnografie. 

 

In hoofdstuk vijf worden de theoretische en empirische bevindingen met elkaar in verbinding 

gebracht waar vervolgens op gereflecteerd wordt vanuit een zorgethisch perspectief.   

 

In hoofdstuk zes volgen de conclusies welke beschreven worden aan de hand van de hoofd- 

en deelvragen. Vervolgens worden er aanbevelingen gegeven. 

 

In hoofdstuk zeven wordt beschreven op welke manier de kwaliteit van het onderzoek 

geborgd is. 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Sinds het najaar van 2019 loopt er bij de Nationale Politie een participatief actieonderzoek 

naar de effectiviteit van de intercollegiale opvang na ingrijpende gebeurtenissen bij de politie. 

Als actieonderzoeker ben ik betrokken bij dit actieonderzoek, dat gericht is op verbeteringen 

in de zorg voor agenten die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt, zoals 

lijkvinding, ongelukken met een dodelijke afloop of reanimaties. Hierbij wordt de vraag 

gesteld wat goed gaat en wat beter kan. Tijdens het actieonderzoek viel het mij op dat de 

leidinggevenden een belangrijke rol spelen in het organiseren van de zorg rondom de 

medewerker. Zij hebben allereerst een signaleringsfunctie bij het ontstaan van psychosociale 

problemen en daarnaast een monitoringsfunctie om te zien hoe de situatie van de medewerker 

verbetert wanneer hulp aangeboden is. Als dit niet het geval is, kan extra zorg ingezet worden. 

Het is een brede verantwoordelijkheid voor een grote groep mensen in een complexe 

werkomgeving, waarbij acute situaties de invulling van de dag bepalen. 

Bij het spreken met de betrokkenen in de organisatie, ontstond de vraag in hoeverre 

leidinggevenden in deze organisatie in staat zijn om deze ‘zorgende’ rol op zich te nemen. 

Daarnaast is de vraag in hoeverre de huidige waarden van de politie, zijnde ‘waakzaam en 

dienstbaar’, hierin terugkomen. Waakzaam zou dan het signaleren van een hulpvraag van een 

collega zijn, en dienstbaar het nemen van de verantwoordelijkheid om deze hulpvraag te 

beantwoorden. De rol kan daarentegen ook om andere eigenschappen vragen, zoals ‘zorgzaam 

en kwetsbaar’. De vraag is of het doorvoeren van interventies echt zou leiden tot een meer 

zorgzame organisatie. In het huidige onderzoek en de bijbehorende scriptie wordt het reeds 

bestaande actieonderzoek specifiek op dit onderwerp verdiept. Hierbij wordt gekeken in 

hoeverre het voor leidinggevenden mogelijk is om in een grote, gecentraliseerde organisatie 

als de Nationale Politie een zorgzame houding aan te nemen. 

 

1.2 Maatschappelijke probleemstelling 

Tot 1 januari 2013 was de politie in Nederland opgedeeld in 25 regiokorpsen en één Korps 

Landelijke Politiediensten (KLPD). Op 1 januari 2013 trad de Politiewet 2012 in werking, 

waarna één Nationale Politie gevormd werd (Inrichtingsplan Nationale Politie, 2012). 

De Nationale Politie werd de grootste werkgever van Nederland, met 61.000 fulltime-

equivalent (fte) (Dekker & Van der Klift, 2020). In een organisatie van deze enorme omvang, 

is het een uitdaging om personeelszorg goed vorm te geven en oog te hebben voor ieders 
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behoeften hierin. In de interne visie Veilig en Gezond Werken beschrijft de Nationale Politie 

dat hiertoe een belangrijke rol is weggelegd voor de leidinggevende, die als eerste 

aanspreekpunt wordt beschouwd (Steinbusch, 2014). De leidinggevende speelt een 

belangrijke rol in de signalering, zorgverlening, monitoring en doorverwijzing van 

medewerkers met een (mentale) hulpvraag, zoals ook beschreven wordt in de Richtlijn 

Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden (Projectgroep Richtlijnontwikkeling, 2012). 

De uitwerking van de interne visie Veilig en Gezond Werken is in 2018 gereviewed door een 

externe partij, namelijk inkomensverzekeraar bij arbeidsongeschiktheid Loyalis. Hieruit 

kwam naar voren dat de ervaringen van medewerkers met de verstrekte zorg zeer wisselend 

zijn. Een deel van de medewerkers is namelijk tevreden, maar een ander deel juist helemaal 

niet. Ontevredenheid komt voort uit onduidelijke verantwoordelijkheden en 

informatievoorziening. Zo wordt aangegeven dat er ‘knippen’ zitten tussen de verschillende 

bedrijfsonderdelen en dat leidinggevenden hun rol (en dus hun verantwoordelijkheden) niet 

altijd goed uitvoeren (Van Vuuren et al., 2018). Intern is bij de afdeling Veilig en Gezond 

Werken een vervolgonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van deze review, waaruit blijkt dat 

leidinggevenden inderdaad handvatten missen om hun rol in de zorgverlening voldoende 

vorm te geven. Ook ervaren zij onduidelijkheden over (de communicatie van) 

verantwoordelijkheden en beschikbare maatregelen (Van der Leij, 2019)1.  

In maart 2020 werd in de media geschreven dat er momenteel agenten met Posttraumatisch 

Stress Syndroom (PTSS) of andere mentale problemen thuiszitten en jarenlang moeten 

procederen tegen hun voormalig werkgever. Deze getraumatiseerde agenten hebben zich 

gemeld bij de Nationale Ombudsman en aangeven dat de zorg in de organisatie te kort heeft 

geschoten, wat hen recht geeft op een schadevergoeding (Effting, 2020; Redactie, 2020; Van 

Zutphen, 2020). Vanuit de organisatie heeft de (toenmalige) korpschef Akerboom in 2019 

aangegeven dat de Nationale Politie wél aan de zorgplicht heeft voldaan. Feit is echter dat de 

rechter tot nu alle agenten in het gelijk heeft gesteld en daarmee is bevestigd dat de zorg bij de 

Nationale Politie onvoldoende is gebleken (Effting, 2020).  

De vraag rijst of deze discrepantie tussen de belevenis van zorg in de organisatie tussen 

medewerkers en de top van de Nationale Politie duidt op een gebrek aan inzicht van de 

hoogste laag in de organisatie of dat het een verschil in leidende waarden of moraal blootlegt. 

Deze diffuse visie op de uitwerking van het beleid op de medewerkers, is niet specifiek een 

 

1 Niet openbaar document en alleen als interne documentatie vanuit de organisatie ter beschikking gesteld aan de 

onderzoeker.  
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probleem bij de Nationale Politie, maar speelt in het brede moderniserende publieke domein. 

Zo beschrijven Noordegraaf et al. (2014) de gevolgen van bureaucratisering op het 

leiderschap in het publieke domein in het algemeen en in de politieorganisatie in het 

bijzonder. Opvallend hierbij is dat zij hierbij onderscheid maken tussen leiderschap bij de 

politie en leiderschap in de gezondheidszorg. Een manager in de gezondheidszorg vraagt zich 

volgens Noordegraaf et al. (2014) af wat goede zorg is, terwijl leidinggevenden bij de politie 

zich eerder bezighouden met vragen over hoe zij de autoriteit kunnen bewaren in de 

maatschappij (Noordegraaf et al., 2014). Hiermee rijst de vraag of niet ook een 

leidinggevende bij de politie zich zou moeten afvragen wat goede (personeels)zorg is.  

 

Naast een maatschappelijke relevantie voor de medewerkers in het publieke domein en 

wellicht ook daarbuiten, merken ook de burgers op straat de gevolgen van de tekortschietende 

zorg na ingrijpende gebeurtenissen. De Nationale Politie heeft namelijk als taak om te zorgen 

voor handhaving van de rechtsorde. Onvoldoende aandacht voor personeelszorg en de rol van 

leidinggevenden hierin, in combinatie met de vergrijzing, kan drastische gevolgen hebben op 

de bezetting van de Nationale Politie. Nu al zijn de gevolgen van de krapte merkbaar. Dit leidt 

tot de onwenselijke situatie waarbij bijvoorbeeld verlofaanvragen afgekeurd worden. Het is 

niet onwaarschijnlijk dat dit een nog grotere druk legt op de huidige medewerkers. Naast 

werving van duizenden nieuwe medewerkers, zou er volgens CDA-kamerlid Van Dam 

daarom ook aandacht moeten komen voor behoud van medewerkers (Louwes, 2020; Pronk, 

2019). Hoewel er voor een organisatie met deze omvang lastig generaliserende uitspraken te 

doen zijn, rijst vanuit de maatschappelijke relevantie de vraag hoe het kan dat er bij een 

organisatie als de Nationale Politie geen duidelijkheid is over de behoeften van de 

zorgvragers, in dit geval de medewerkers. Ook is het de vraag hoe het kan dat de noodzaak 

van het bieden van goede personeelszorg op het hoogste niveau niet erkend lijkt te worden als 

één van de speerpunten van deze organisatie, zelfs niet als de gevolgen hiervan tot op straat 

merkbaar zijn. 

 

1.3 Wetenschappelijke probleemstelling 

Momenteel wordt er binnen de Nationale Politie voornamelijk op kwantitatieve wijze 

gemeten hoe het gesteld is met de personeelszorg, door te focussen op het ziekteverzuim en 

teambezetting. Een kwalitatief onderzoek naar de oorzaken van veranderingen in deze 

getallen zal naar verwachting een waardevolle aanvulling zijn om een dieper inzicht te geven 
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in het probleem. Het huidige participatieve actieonderzoek naar de effectiviteit van de opvang 

na ingrijpende gebeurtenissen is een eerste aanzet daartoe, maar dit focust voornamelijk op de 

beleving van de medewerkers zelf. Door in beleidsdocumenten alleen te spreken over 

‘leidinggevenden’ worden de specifieke rollen van de teamchefs en operationeel experts 

hierin tot nu toe onvoldoende meegenomen, terwijl het juist  de diffuse beschrijving van deze 

rollen is die van invloed zouden kunnen zijn op bijvoorbeeld de effectiviteit van de opvang na 

ingrijpende gebeurtenissen. Deze leidinggevenden zijn namelijk het eerste aanspreekpunt en 

hebben een signalerings-, monitorings- en doorverwijzingsfunctie. Acties op operationeel 

niveau kunnen niet optimaal uitgezet worden als deze context niet wordt meegenomen. Dit 

onderzoek tracht hieraan een bijdrage te leveren. 

 

Verschillende auteurs hebben reeds beschreven dat de leidinggevende een grote rol speelt in 

de organisatie van (mentale) personeelszorg (Hesketh & Tehrani, 2019; Sollie, 2017; Watson, 

2018). Hesketh en Tehrani (2019) beschrijven de behoefte aan het creëren van een open 

organisatie, waarin hulpvragen (h)erkend kunnen worden en waarbij leidinggevenden worden 

ondersteund om tegemoet te komen aan deze hulpvragen (Hesketh & Tehrani, 2019). Sollie 

(2017) beschrijft de problemen die ontstaan als medewerkers hun (mentale) hulpvraag niet 

kunnen uiten en voor welke stress en verdere gevolgen dit zorgt bij de medewerkers (Sollie, 

2017). Ook Watson (2018) beschrijft de gevolgen voor de medewerkers van tekortschietende 

ondersteuning van de leidinggevenden (Watson, 2018). In de aanbevelingen beschrijven de 

laatstgenoemde auteurs hernieuwde interventies om leidinggevenden ontvankelijker te maken 

voor de (mentale) hulpvraag van medewerkers, zoals een centrale registratie van mogelijke 

risicofactoren voor mentale klachten of training in het herkennen van mentale klachten 

(Sollie, 2017; Watson, 2018). Er wordt echter niet ingegaan op de positie van de 

leidinggevenden in de organisatie en welke verbeteringen hierin, dus op organisatorisch 

niveau, nodig zijn om die interventies te doen slagen.  

 

Ook in eerdergenoemde beleidsdocumenten van de Nationale Politie, zoals de visie Veilig en 

Gezond Werken en de Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden, wordt de rol 

van leidinggevenden als het gaat om personeelszorg onderschreven (Projectgroep 

Richtlijnontwikkeling, 2012; Steinbusch, 2014). Wat opvalt is de onduidelijkheid over de 

term ‘leidinggevende’ in deze beleidsdocumenten. Het is immers de teamchef die formeel 

eindverantwoordelijk is voor de personeelszorg. Later in dit onderzoek blijkt echter dat de 

leidinggevende in de praktijk van de personeelszorg ook vaak de operationeel expert is. Als 
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dan vervolgens gekeken wordt naar het competentieprofiel van een teamchef, lijkt dit vooral 

gericht op operationele taken en niet op ‘zorgen voor het personeel’ (Politie, 2013). Deze 

begripsverwarring heeft tot gevolg dat niet duidelijk is wie in de beleidsdocumenten met 

leidinggevende bedoeld wordt. Dit kan tot gevolg hebben dat de betreffende personen geen 

verantwoordelijkheid voelen, doordat hun rol niet expliciet genoemd wordt. De Nationale 

Politie lijkt dus nog onvoldoende aandacht te hebben voor de invloed van de inrichting van de 

organisatie op de praktijk van personeelszorg. Het kunnen uitvoeren van de genoemde taken 

door de leidinggevenden in de personeelszorg en de ethische competenties die dit vereist, kan 

namelijk niet los worden gezien van de manier waarop dit in de organisatie beschreven staat.  

Bij de Nationale Politie zijn de naweeën van de grote reorganisatie in 2013 nog duidelijk 

merkbaar. Onduidelijkheid over verantwoordelijkheden lijken aan te tonen dat zorg (nog) 

geen prioriteit heeft in de organisatie. De huidige afstand van de leidinggevende tot de 

operationele laag van medewerkers die hierbij zichtbaar is, schrijven Terpstra en Fyfe (2019) 

direct toe aan deze reorganisatie. Zij noemen dit de ‘abstractie’ van de politieorganisatie, 

waarin het communiceren via formulieren en over verschillende schijven in formele routes 

ervoor zorgt dat de afstand tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en 

leidinggevenden groter wordt. Met betrekking tot de gevolgen die deze abstractie heeft, 

focussen Terpstra en Fyfe (2019) echter voornamelijk op de uitvoering van het politiewerk, 

ofwel de operationele werkzaamheden. De gevolgen voor de personeelszorg worden hierin 

niet meegenomen.  

 

Uit de reorganisatie bij de Nationale Politie in 2013, blijkt dat de veranderende 

leiderschapsrollen in een complexe organisatie leiden tot een kwetsbare positie van het 

management. Managers ervaren een hoge druk om veranderingen door te voeren en 

(team)prestaties te leveren, in de wetenschap dat zij vaak een ‘beperkte houdbaarheidsdatum’ 

hebben en vervangen kunnen worden als zij niet voldoende presteren (Vosman & Niemeijer, 

2017). De gevolgen van deze kwetsbaarheid in de institutionele, politionele context en de 

gevolgen daarvan op de personeelszorg en het welbevinden van de medewerkers, zijn nog niet 

eerder beschreven. 

 

Naast de definiëring van de rol van het leiderschap, is er ook een verdere definiëring van het 

begrip ‘zorgzame organisatie’ nodig. Dit is een term die vanuit zorgethisch perspectief wordt 

beschreven door Joan Tronto (2010) en later aangevuld wordt door Nel Noddings (2015). 

Beiden beschrijven voornamelijk de inventarisatie van de behoeften van de verschillende 
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partijen in een organisatie, zijnde de top, de leidinggevenden in de onderliggende lagen en de 

medewerkers. Beiden benadrukken bovendien de pluraliteit, de veelheid en veelzijdigheid, 

van de behoeften die kunnen spelen en geven aan dat het een taak van de organisatie is om de 

zorg hierop in te richten (Noddings, 2015; Tronto, 2010). Noddings (2015) geeft als 

aanvulling dat een organisatie op zichzelf niet zorgzaam kan zijn, maar wel kan voorzien in 

een bepaalde behoefte. Het zijn echter de conditions, ofwel de beleidsdocumenten en 

aanwezige faciliteiten, die bepalen of het voor leidinggevenden mogelijk is om zich zorgzaam 

te gedragen in de organisatie (Noddings, 2015). Beide auteurs zijn hierin weinig concreet. Ten 

eerste maakt vooral Tronto (2010) een splitsing tussen de verschillende lagen van 

medewerkers in de organisatie, namelijk de beleidsmakers en het management bovenaan en 

de medewerkers onderin de organisatie (Tronto, 2010). Haar doel hierin is om een stem te 

kunnen geven aan de medewerkers ‘in de marge’, ofwel de kwetsbaren. Dit lijkt een 

onmogelijke scheidslijn, waarbij voorbij wordt gegaan aan het feit dat ook leidinggevenden en 

beleidsmakers zelf medewerkers zijn. Bovendien zijn ook zij, zoals hierboven beschreven, 

inherent kwetsbaar. Zo worden leidinggevenden verantwoordelijk gehouden voor taken die in 

de praktijk niet uitvoerbaar zijn of onduidelijk beschreven staan. 

Daarnaast wordt ook niet concreet beschreven op welke manier de behoeften van het 

personeel zouden moeten worden geïnventariseerd. Communicatie wordt genoemd, wat 

vanuit een relationeel perspectief zoals de zorgethiek evident is, maar een verdere uitwerking 

ontbreekt. Tot slot werkt Noddings (2015) de faciliteiten en beleidsdocumenten om 

medewerkers zorgzaam te kunnen laten handelen niet voldoende uit. Het begrip zorgzame 

organisatie is hiermee niet eenduidig gedefinieerd, waardoor verder (kwalitatief) onderzoek 

nodig is om hier een praktische vervolgstap te maken. Dit vraagt om aandacht voor de 

specifieke organisatorische context, waarbij zaken die sturing geven aan het handelen van 

mensen aan het licht komen.  

 

1.4 Doelstelling 

Het doel van het onderzoek is om te onderzoeken in hoeverre een organisatie als de Nationale 

Politie in het algemeen, en de leidinggevenden in het bijzonder, in staat zijn om tot een 

zorgzame organisatie te komen. De vraag hierbij is op welke manier goede (personeels)zorg 

geleverd wordt, waarbij de hulpvraag van de medewerker herkend, erkend en beantwoord 

wordt. Hierbij wordt gekeken vanuit het perspectief van de medewerker met een hulpvraag, 

vanuit de leidinggevende die verantwoordelijk is voor het signaleren van deze hulpvraag en 
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doorverwijzing en vanuit de organisatie die verantwoordelijk is voor het creëren van de 

institutionele context. Door het gebruik van een kwalitatieve onderzoeksmethode wordt een 

stem gegeven aan de medewerkers waarbij in de gesprekken met hen de geleefde ervaringen 

de meest waardevolle input zijn voor dit onderzoek. Door deze ervaringen te leggen naast 

beleidsdocumenten en wetenschappelijke literatuur over verschillende (zorgethische) 

concepten wordt zichtbaar gemaakt waar het ‘schuurt’. 

 

1.5 Vraagstelling 

Bovengenoemde probleemanalyse heeft geleid tot de volgende hoofdvraag: 

 

In hoeverre kan de Nationale Politie een zorgzame organisatie zijn en welke rol 

spelen leidinggevenden hierin?  

 

De hoofdvraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen: 

1. Wat wordt verstaan onder een zorgzame organisatie? 

2. Hoe krijgt leiderschap momenteel vorm binnen de context van een moderniserend 

publiek domein? 

3. Hoe krijgt de rol van leidinggevenden vorm bij het creëren van een zorgzame 

organisatie? 
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2 Onderzoeksbenadering en onderzoeksmethode 

In dit hoofdstuk wordt allereest beschreven welke benadering voor dit onderzoek gebruikt is 

en wat deze benadering inhoudt. Vervolgens wordt de gebruikte onderzoeksmethode en de 

meerwaarde van juist deze specifieke methode toegelicht. 

Daarna wordt onderbouwd welke casussen zijn benaderd voor dit onderzoek en hoe de 

dataverzameling en -analyse heeft plaatsgevonden.  

Tot slot worden enkele ethische overwegingen verhelderd en worden de gebruikte 

kwaliteitscriteria genoemd. In Hoofstuk 7 zal worden beschreven op welke manier aan deze 

kwaliteitscriteria is voldaan. 

 

2.1 Onderzoeksbenadering 

Dit onderzoek is een zorgethisch onderzoek, wat betekent dat er enerzijds een theoretisch 

kader wordt opgebouwd rondom het concept ‘zorg’. Hierbij worden wetenschappelijke 

artikelen vanuit interdisciplinaire stromingen beschreven, waarbij enkele richtinggevende 

begrippen worden uitgewerkt. Anderzijds dient de empirie, ofwel de zorgpraktijk, als bron 

van kennis. Aan de hand van kwalitatieve onderzoeksmethoden komen de betekenissen die 

betrokkenen geven aan deze zorgpraktijk aan het licht. Deze inzichten worden vervolgens 

verrijkt met de kennis vanuit de theorie en vice versa. Dit zorgt ervoor dat de empirische 

methode een dialectische verbinding aangaat met de theoretische verkenning. Het maakt het 

onderzoek expressief-collaboratief, wat betekent dat enkel toegang wordt verkregen tot de 

betekenissen door een dialoog aan te gaan middels participatieve onderzoeksmethoden. Op 

deze manier wordt kennis vanuit verschillende perspectieven op elkaar betrokken (Leget et 

al., 2017). 

Een zorgethische benadering betekent in dit onderzoek dat er ook een sociaal- 

constructivistisch uitgangspunt gehanteerd wordt. Hierbij wordt gezocht naar betekenissen die 

worden gegeven aan de wereld waarin wordt geleefd en gewerkt. De mens geeft subjectieve 

betekenissen aan ervaringen, die gevarieerd en meervoudig zijn en relationeel worden 

gevormd. De ervaren werkelijkheid hangt af van de normen en waarden die gelden in de 

maatschappij. Het ervaren fenomeen heeft daarmee ook een politieke lading (Creswell & 

Poth, 2018). 
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2.2 Onderzoeksmethode 

Het huidige onderzoek wordt uitgevoerd volgens de Institutionele Etnografie (IE). IE is een 

geschikte methode om een antwoord te geven op de vraag welke invloed organisaties op het 

alledaagse leven hebben. Het brengt namelijk in beeld op welke manier de organisatorische 

context effect heeft op de zorgpraktijk in de organisatie. De ervaringen in deze praktijken 

leggen de sociale context bloot (DeVault, 2019). Het doel van IE is hiermee niet om een 

groep geïnterviewden te generaliseren, maar om in de transcripten patronen van sociale 

processen te herkennen, die generaliserende effecten hebben. De methodiek van IE begint 

altijd met een bepaalde ervaring in de betreffende organisatie. In dit geval is dit de ervaring 

van zorgzaamheid bij de Nationale Politie. Hiervoor zijn acht interviews afgenomen met 

politiemedewerkers uit verschillende lagen van de organisatie. Na het identificeren van de te 

onderzoeken ervaring, worden institutionele processen in kaart gebracht, die mede deze 

ervaring zouden kunnen vormen. In dit geval is dat onder andere de rol van leiderschap en de 

rol van beleid en beleidsdocumenten. Hiervoor zijn diverse beleidsstukken van de Nationale 

Politie doorgenomen, zoals de Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geuniformeerden, 

Inrichtingsplan Nationale Politie, Beroepscode Politie, Politiewet 2012. Vervolgens worden 

deze processen geanalyseerd om te kunnen beschrijven hoe zij de beleving van de ervaring 

beïnvloeden (DeVault & McCoy, 2006).  

Voor wat betreft de context in de organisatie wordt voornamelijk gekeken naar de ‘ruling 

relations’. Dit zijn sturende processen die invloed hebben op het handelen in de organisatie. 

Hiervoor wordt de volgende definitie van Smith (1990) gebruikt: 

 

“They are those forms that we know as bureaucracy, administration, management, 

professional organization, and the media. They include also the complex of discourses, 

scientific, technical, and cultural, that intersect, interpenetrate, and coordinate the 

multiple sites of ruling” (Smith, 1990, p6). 

 

Deze vormen van sturing zijn zowel in de transcripten als de beleidsdocumenten blootgelegd. 

 

In het kader van het huidige IE-onderzoek is ook een beleidsanalyse uitgevoerd op het 

integriteitsbeleid bij de Nationale Politie. Hierin zijn de huidige leidende waarden van de 

organisatie in kaart gebracht, evenals wat de uitdagingen hiervan zijn. Op de achtergrond is 

voor deze beleidsanalyse de Trace-methode van Selma Sevenhuijsen gehanteerd 
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(Sevenhuijsen, 2004). Deze analyse is bijgevoegd als Bijlage 1 en de bevindingen uit deze 

analyse worden in Hoofdstuk 5 gekoppeld aan de empirische bevindingen. 

 

2.3 Casusdefinitie 

De dataverzameling vindt plaats bij verschillende eenheden van de Nationale Politie, waarbij 

personen uit de verschillende lagen van de organisatie geïnterviewd worden. In figuur 1 is ter 

illustratie het organogram van de organisatie bijgevoegd. Een basisteam bestaat uit 60 tot 200 

fte en boven elk basisteam staat (minstens) één teamchef. De teamchef is formeel 

verantwoordelijk voor de personeelszorg. In het basisteam zijn ook operationele experts 

aangesteld voor de dagelijkse sturing van: “alle functionarissen die werken cq. beheersmatig 

vallen binnen het team, ongeacht diens functieniveau. De betreffende operationeel experts 

opereren nevengeschikt, onder eindverantwoordelijkheid van de teamchef” (Inrichtingsplan, 

p55). In het onderzoek is gesproken met: 

- twee teamchefs; 

- één operationeel expert; 

- twee agenten; 

- één opleider Leiderschap vanuit de Politieacademie; 

- één eenheidspsycholoog; 

- één voormalig medewerker van het TCO en tevens ervaringsdeskundige PTSS. 

 

Figuur 1 Organogram Nationale Politie 
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2.4 Dataverzameling 

IE bestaat idealiter uit de volgende drie stappen (Kolen et al., 2015): 

1) Semigestructureerde interviews;  

2) Het verzamelen en analyseren van institutionele teksten (protocollen, richtlijnen, 

werkinstructies, beleidsdocumenten);  

3)  Observaties van de praktijk. 

 

Vanwege de Corona-crisis zijn zes interviews uitgevoerd via videobellen. Daarnaast is één 

telefonisch en één face-to-face interview afgenomen. In het kader van het verzamelen en 

analyseren van institutionele teksten, is één uitgebreide beleidsanalyse uitgevoerd en zijn 

diverse beleidsdocumenten geraadpleegd. Observaties in de praktijk hebben door Corona niet 

kunnen plaatsvinden. Daarnaast is een enquête uitgezet onder medewerkers die kort daarvoor 

hulp aangeboden hadden gekregen van de intercollegiale opvang na een ingrijpend incident. 

De enquête zelf is niet gebruikt als bron voor dit onderzoek, wel zijn er twee respondenten 

van deze enquête benaderd voor een interview (de twee agenten zoals hierboven genoemd in 

paragraaf 2.3). Het verzamelen van data vanuit verschillende methoden zorgt voor een 

datatriangulatie. Dit kan een eenzijdige visie op de data voorkomen en leidt tot een breder en 

dieper begrip van het vraagstuk (Steinke, 2004). 

 

2.5 Data-analyse 

De interviews zijn woordelijk uitgeschreven en overgezet in Atlas.ti. De teksten zijn 

herhaaldelijk doorgelezen, met als doel om patronen en aanwijzingen voor sturing te 

ontdekken. Daar waar de resultaten ‘schuurden’ of waar blijk werd gegeven van enige vorm 

van sturing van het handelen, werden citaten gecodeerd. Ook uitspraken waren in de 

organisatorische context ‘oplichtte’ werden gecodeerd. Tenslotte vond codering plaats van 

alle teksten waarin in enige vorm werd gesproken over zorg binnen de organisaties en emoties 

die hiermee gepaard gaan (Kolen et al., 2015). Gecodeerde scenes zijn vervolgens 

gegroepeerd (Boonen et al., 2018). De hiermee ontdekte patronen zijn daarna teruggekoppeld 

naar de theorieën die gevonden zijn in het literatuuronderzoek (Kolen et al., 2015). Hiervoor 

werd heen en weer bewogen tussen de transcripten en de theorie. Herschikking van de 

gebruikte codes heeft plaatsgevonden, waarbij uiteindelijk drie thema’s aan het licht kwamen, 

die verder uitgewerkt zijn.  
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Voor het beschrijven van de empirische bevindingen, is dicht bij de oorspronkelijke taal van 

de respondenten gebleven. Dit heeft geresulteerd in rijke beschrijvingen van deze betreffende 

praktijk, ofwel thick descriptions (Creswell & Poth, 2018). Het fysieke handelen in 

praktijken, zoals oorspronkelijk beschreven in de IE van Dorothy Smith, is niet meegenomen 

in dit onderzoek. Door de huidige restricties waren observaties niet mogelijk. Hieronder 

vallen ook de door Boonen et al. (2018) toegepaste observaties in de praktijk, de practice 

theory. Ook deze observaties zijn in het huidige onderzoek vanwege de restricties rondom 

Corona niet uitgevoerd. Als aanvulling op de interviews is gekozen om een beleidsanalyse uit 

te voeren op het integriteitsbeleid van de Nationale Politie. Met deze beleidsanalyse zijn de 

leidende waarden blootgelegd, die ook een vorm van sturing vanuit de organisatie zijn. 

Daarbij zijn de uitkomsten van de beleidsanalyse gebruikt om de gevoeligheid van de 

onderzoeker te verhogen tijdens de analyse van de transcripten. 

 

2.6 Ethische overwegingen 

Voorafgaand aan de interviews is voor de opname en het bewaren van de transcripten om 

schriftelijke toestemming van de respondenten gevraagd (zie de informatiebrief en 

toestemmingsformulier in Bijlage 2). Daarbij zijn de contactgegevens van de onderzoeker bij 

de respondent achter gelaten om eventuele aanvullende vragen te kunnen stellen. Vanwege de 

gevoeligheid van de verzamelde informatie worden na analyse van de gecodeerde transcripten 

het sleutelbestand en de audiobestanden vernietigd. Dit betekent dat er alleen een volledig 

anonieme set transcripten wordt gearchiveerd. Er zijn geen videobestanden opgenomen. 

Daarnaast is in bijgaand datamanagementplan beschreven hoe voldaan wordt aan het beleid 

van de Universiteit voor Humanistiek op het vlak van dataverzameling, -archivering en 

hergebruik. 

Er was geen aanvullende toestemming nodig van een ethische toetsingscommissie. 

 

2.7 Kwaliteitscriteria 

Om de kwaliteit van het kwalitatief onderzoek te borgen, is met de volgende thema’s rekening 

gehouden:  

1 – Rechtvaardigheid: meningen vanuit verschillende perspectieven worden op een gewogen 

manier gepresenteerd. 

2 – Ontologische authenticiteit: deelname aan het onderzoek levert voor de respondenten zelf 

een verdiept begrip van hun eigen situatie op. 
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3 – Educatieve authenticiteit: deelname aan het onderzoek levert voor de respondenten een 

verdiept begrip van hoe anderen hun positie zien op. 

4 – Katalytische authenticiteit: het onderzoek leidt tot actie. 

5 – Tactische authenticiteit: het onderzoek zet de respondenten aan tot actie (empowerment) 

(Johnson & Parry, 2016) 

 

Om de rol van de onderzoeker en haar aandeel in de resultaten in kaart te brengen, is een 

logboek met een reflectief en reflexief karakter bijgehouden. Hierin is gereflecteerd op het 

eigen handelen tijdens het onderzoek en de ontwikkeling die doorgemaakt wordt als 

onderzoeker. Daarnaast worden eigen interpretaties na de gesprekken genoteerd, en worden 

de gevolgen die deze eigen interpretaties en vooraannames hebben op de analyse van de 

onderzoeksgegevens geanalyseerd (Finlay, 2002, 2008).  
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3 Inzichten uit theoretisch onderzoek 

In dit hoofdstuk worden vanuit de wetenschappelijke literatuur uit verschillende disciplines 

onderwerpen beschreven die van toegevoegde waarde zijn voor dit onderzoek. 

Allereerst wordt daarvoor ingegaan op de betekenis van het begrip zorgzame organisatie. 

Daarna worden de gevolgen van de modernisering van het publieke domein verhelderd en tot 

slot worden de gevolgen hiervan op het leiderschap beschreven. 

  

3.1 Zorgzame organisatie: behoeften en verantwoordelijkheden 

In 2010 schreef Tronto over de voorwaarden die gesteld worden aan zorgzame organisaties, 

ofwel caring institutions (Tronto, 2010). Voor deze organisaties is het van belang om zorg als 

een relationele aangelegenheid tussen de zorgvragers en de zorgverleners te zien. In deze 

relatie zijn twee aspecten van belang. Ten eerste is er de behoefte van de zorgvrager. In 

organisaties wordt vaak uitgegaan van vooronderstelde behoeften. Enkele daarvan spreken 

voor zich, zoals de behoefte aan salaris, pensioenopbouw en in het geval van de Nationale 

Politie een uniform en verdere uitrusting. Andere behoeften zijn echter persoonsafhankelijk. 

Hiervoor is het belangrijk om oog te hebben voor pluraliteit, want er bestaat niet zoiets als ‘de 

medewerker’. In een organisatie zal altijd sprake zijn van een veelheid en een veelzijdigheid 

aan behoeften (Sevenhuijsen, 2004; Tronto, 2010). Ten tweede is er het doel van de zorg. Om 

het doel van de zorg te bepalen, zijn niet alleen de behoeften van de zorgvragers van belang, 

maar ook de behoeften van de zorgverleners, de verdeling van verantwoordelijkheden en een 

goede beoordeling van dit geheel binnen de organisatie (Tronto, 2010). 

Voor de zorgethische beschouwing op de Nationale Politie als zorgzame organisatie wordt de 

volgende definitie van zorg gebruikt: “A species activity that includes everything that we do 

to maintain, continue, and repair our ‘world’ so that we can live in it as well as possible” 

(Tronto, 1993, p103). In het geval van de Nationale Politie komt het ‘zorgen voor’ 

rechtstreeks terug in de taak van de politie, zoals omschreven in de Politiewet 2012: “De 

politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met 

de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en 

het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven” (Artikel 3 Politiewet 2012, 12 juli 2012).  

Naast deze zorgtaak van de organisatie naar buiten toe, is er ook de zorg van de werkgever 

voor de werknemer. Goed werkgeverschap kan ook gezien worden als een vorm van zorg. De 

werkgever is verantwoordelijk voor het creëren van een zorgzame organisatie, waarin men 
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naar elkaar omkijkt (Noddings, 2015; Tronto, 2010). In het huidige onderzoek ligt de focus 

van de zorg op dat laatste, ofwel op de zorg voor de werkgever naar de werknemer toe. 

Noddings (2015) plaatst een kanttekening bij het begrip zorgzame organisatie. Zij stelt dat 

organisaties op zichzelf niet zorgzaam kunnen zijn, maar binnen de organisatie kunnen wel de 

omstandigheden gecreëerd worden waarin voor elkaar gezorgd kan worden. Ook Noddings 

benadrukt hierbij de inventarisatie van ieders behoeften in dit proces (Noddings, 2015). 

De omstandigheden die gecreëerd worden in een organisatie, krijgen volgens Sevenhuijsen en 

Svab (2003) vaak vorm in beleidsstukken. In beleid worden doelen, procedures en richtlijnen 

beschreven die bepaald (zorgzaam) gedrag kunnen bevorderen of juist bemoeilijken. Door 

vanuit een zorgethisch perspectief te kijken naar het beleid in deze organisaties, kunnen de 

waarden die samenhangen met zorg hierin beter geïntegreerd worden (Sevenhuijsen & Svab, 

2003). Aangezien het ook procedures zijn die binnen een organisatie bepalen of mensen zich 

zorgzaam kunnen gedragen, wordt hieronder in paragraaf 3.2 verder ingegaan op de 

bureaucratisering van het publieke domein in het algemeen. 

 

In de zorgethiek speelt daarnaast de inventarisatie van de behoeften een belangrijke rol. 

Hiermee wordt getracht een stem te geven aan (kwetsbare) minderheden (Tronto, 1993). 

Doordat beleidsmakers en korpsleiding van bovenaf (top-down) beslissingen nemen over 

zowel de zorg als de beleidsvorming hieromtrent, dreigt het gevaar dat de stem, en daarmee 

de behoefte van de lager geplaatste werknemers, niet volledig gehoord wordt (Tronto, 2010). 

Zonder naar de stem van deze werknemers te luisteren, is het zoals gezegd mogelijk dat het 

doel dat in de organisatie wordt opgesteld voor wat betreft het leveren van zorg, niet aansluit 

bij de behoeften van de werkvloer.   

 

3.2 Bureaucratisering: abstractie en vertrouwen 

Het bestaan van zorgzame organisaties kan niet los gezien worden van de bredere context. In 

deze paragraaf wordt beschreven in hoeverre bureaucratisering hierin een rol speelt. Zonder 

bureaucratisering is er, zeker bij grote organisaties, sprake van chaos en anarchie. Het biedt 

gelijke regels voor iedereen en beoogd een efficiëntere manier van werken. Bureaucratie gaat 

schuren wanneer professionals het gevoel krijgen dat zij beperkt worden in hun handelen door 

strikte protocollen, wanneer zij zich bekeken en gecontroleerd dreigen te voelen of doordat 

het werk beperkt wordt door het afvinken van lijstjes (Tonkens et al., 2013). De gevolgen van 

bureaucratisering in het publieke domein zijn breed voelbaar (Evetts, 2011; Noordegraaf et 
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al., 2014; Tonkens et al., 2013). Hiervoor lijkt de ‘Weberiaanse’ definitie van bureaucratie 

gebruikt te worden, zoals onder andere als volgt omschreven door Udy (1959): Organizations 

which he [Max Weber] characterizes as "bureaucratic" are distinguished by an hierarchical 

authority structure, an administrative staff, and differential rewards according to office” 

(Udy, 1959, p793). Bureaucreatie zorgt ervoor dat verwacht wordt dat medewerkers loyaal 

zijn aan een betekenisloos regime dat draait op prestaties, en dat medewerkers veel van hun 

kostbare tijd moeten spenderen aan administratie in plaats van aan het ‘echte werk’ 

(Noordegraaf et al., 2014).   

Naast bureaucratisering vragen volgens Noordegraaf en Steijn (2014) ook andere 

veranderingen in het publieke domein om een hernieuwde werkwijze, zoals groeiend 

wantrouwen jegens professionals, de opkomst van technologie en veeleisende burgers 

(Noordegraaf & Steijn, 2014). Criminoloog Terpstra en socioloog Fyfe (2013) beschrijven dat 

de politieorganisatie tegen deze achtergrond van bureaucratisering te maken kreeg met 

verschuivende machtsverhoudingen, een veranderde mening over het bestuur en de 

organisatie van de politie en verlies van legitimiteit als gevolg van verminderd vertrouwen in 

de organisatie door burgers en politici. Dit alles leidde tot de reorganisatie van de 

politieorganisatie en vorming van één Nationale Politie in 2013 (Terpstra en Fyfe, 2013). Het 

zijn opnieuw Terpstra en Fyfe (2019) die jaren later beschrijven welke effecten deze 

reorganisatie heeft gehad op het leiderschap bij de Nationale Politie. Zij gebruiken hiervoor 

de term ‘abstracte’ politie, waarmee zij verwijzen naar de afstanden die zijn ontstaan in de 

organisatie. Deze afstanden zijn volgens Terpstra en Fyfe (2019) te wijten aan de groter 

geworden teams en de geformaliseerde en gefragmenteerde manier van werken. Waar eerder 

nog ruimte was om informeel hulp in te roepen van collega’s, is nu alles vastgelegd in 

systemen en formulieren. Dit heeft volgens hen geleid tot het verdwijnen van het 

familiegevoel in de organisatie, maar ook tot een verminderd persoonlijk contact met partijen 

buiten de organisatie, zoals de maatschappij en externe diensten (Terpstra & Fyfe, 2019). Wat 

betreft de verdere consequenties van deze abstractie van de Nationale Politie, gaan Terpstra 

en Fyfe (2019) voornamelijk in op de gevolgen die dit heeft voor bijvoorbeeld meldingen van 

geweldsdelicten en het niet adequaat kunnen reageren hierop. Hiermee focussen zij op de 

eerste definitie van zorg van de Nationale Politie, de zorg naar buiten ‘naar hen die dit 

behoeven’. Het doel van het huidige onderzoek is echter om te laten zien in hoeverre deze 

beweging van abstractie gevolgen heeft voor de zorg en dienstverlening bínnen de organisatie.  
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3.3 Leiderschap: competenties en precariteit 

Wat betreft zorg in de betekenis van goed werkgeverschap, legt de Nationale Politie een 

belangrijke rol neer bij de leidinggevenden. Kerntaken bij goed werkgeverschap, als 

personeelszorg en vroegsignalering, reflectie op integer handelen, loopbaanbegeleiding en 

zicht op de dagelijkse activiteiten, zijn allemaal belegd bij de teamchefs. Het Inrichtingsplan 

Nationale Politie (2012) zegt hierover: “De belangrijkste taken van een politieleider zijn het 

richten van het werk van de aan hem of haar toevertrouwde groep medewerkers en er zorg 

voor dragen dat die medewerkers als groep en als individu goed functioneren” 

(Inrichtingsplan Nationale Politie, 2012, p. 36). In deze paragraaf wordt beschreven in 

hoeverre dit leiderschap de afgelopen jaren is veranderd (deels ten gevolge van de hierboven 

beschreven bureaucratisering) en hoe dit leiderschap zich het best laat omschrijven. 

Tot ongeveer tien jaar geleden definieerden verschillende auteurs politieleiderschap als 'het 

proces van het beïnvloeden van anderen om samen te werken om doelstellingen te bereiken' 

(Robbins, 2003, p. 314; Northouse, 2004). Bisschop et al. (2010, p. 36) voegden daaraan 'het 

potentieel of het vermogen om anderen te beïnvloeden' toe. Volgens verandermanager 

Boonstra was dit een vrij klassieke, formele en doelgerichte opvatting van leiderschap, waarin 

macht als middel gebruikt wordt om de medewerkers er in groepsverband toe te bewegen de 

gestelde doelen te behalen. Hierbij werd voorbijgegaan aan de mogelijkheid dat deze doelen 

voor individuen in de groep mogelijk anders zijn. De organisatie werd hierdoor op een vrij 

starre manier op koers gehouden (Boonstra, 2018).  

 

De laatste jaren is in verschillende disciplines (bestuurskundigen, organisatiewetenschappers, 

organisatiepsychologen en (zorg)ethici) een verschuiving zichtbaar naar een andere vorm van 

leiderschap. Deze hernieuwde visie op leiderschap heeft een transformationeel karakter en 

wordt ook wel charismatisch, inspirerend, dienend of integer leiderschap genoemd (Boonstra, 

2018; Kaptein, 2012; Leget, 2017; Van Dijk, 2020). Het gaat uit van een gedeelde visie, 

waarden van participatie en in mindere mate van hiërarchie (Bass, 1990). Participatie krijgt 

vorm door een aansprekende visie te formuleren, door aan te sluiten bij de behoeften van 

medewerkers of door hulpmiddelen beschikbaar te stellen waarmee medewerkers hun doelen 

kunnen realiseren (Boonstra, 2019; Van Dijk, 2020). Kwaliteiten die bij deze vorm van 

leiderschap horen, zijn wijsheid en het zijn van een inspiratiebron. Het welbevinden van de 

groep medewerkers staat bij dit leiderschap centraal. De waarden die Van Dijk (2020) 

benoemt voor dit type leider, zijn: “integer (dus betrouwbaar), genereus (dus behulpzaam), 
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eerlijk (dus rechtvaardig en onpartijdig), diplomatiek (dus goed in omgaan met conflicten), 

intelligent en competent” (Van Dijk, 2020).  

 

Moggré (2017) beschrijft in hoeverre dit nieuwe leiderschap getransfereerd kan worden naar 

de Nationale Politie. Als politiekundige stelt hij dat fundamenteel hiërarchische structuren 

gebaat zouden zijn bij leiderschap dat zowel aan de top zichtbaar is, als effectief is in de 

praktijk. Dat vraagt om kwaliteiten zoals aanpassingsvermogen en kunnen omgaan met 

uitdagingen, waarmee een leider zijn medewerkers empowert, vertrouwt en steunt. Daarnaast 

vraagt het om leiderschap dat de opkomende misdaad- en veiligheidskwestie het hoofd kan 

bieden (Moggré, 2017). Hiermee beschrijft Moggré wat ook Tronto (2010) stelde in haar 

artikel over zorgzame organisaties en wat past bij de kenmerken van het hernieuwde 

leiderschap. De vraag is of deze ‘ideale’ stijl van leiderschap ook past bij het huidige 

leiderschap bij de Nationale Politie en welke gevolgen deze manier van leiderschap kan 

hebben voor de zorg voor de medewerkers. Naast het bezitten van bovengenoemde 

eigenschappen als leider, speelt bij de vormgeving van leiderschap namelijk ook de context 

een bepalende rol. Uitingen in de media en de angst om publiekelijk ‘aan de schandpaal te 

worden genageld’, kunnen er volgens Van Dijk (2020) voor zorgen dat een leider zich 

kwetsbaar en onveilig voelt. Vanuit een reflex kan dan worden teruggevallen op de klassieke 

stijl van leiding geven, waarbij wordt teruggegrepen op de machtspositie en op de geldende 

protocollen en regels. Inspirerende leiders weten om te gaan met deze complexe context en 

kunnen zichzelf ervoor behoeden om toe te geven aan deze reflex. Zij blijven zicht houden op 

de visie op de langere termijn, waarin zij ten dienste staan van hun medewerkers en als 

zodanig het belangrijkste leiderschapsinstrument in de organisatie zijn (Van Dijk, 2020). 

Dit vraagt om vastberadenheid, waarbij de leiders alert zijn om eerdere zwakkere geluiden uit 

de context te kunnen signaleren. Ook heeft een goed leider volgens Leget (2017) baat bij een 

open communicatie, waarin de gedeelde visie wordt doorgegeven. Het zich eigen maken van 

deze competenties vraagt om lerend vermogen en discipline (Leget, 2017).  

 

De roep om bovengenoemd vernieuwende leiderschap, lijkt echter voorbij te gaan aan de 

snelheid van de veranderingen in de institutionele context. Deze context lijkt soms meer 

gestuurd te zijn op het handelen zelf, dan dat er oprecht oog is voor het uiteindelijke doel. 

Zoals Tonkens et al (2013) ook beschrijven wanneer het gaat om de bureaucratie in 

organisaties, lijkt het handelen soms begrensd te worden door protocollen en ontstaat er een 

cultuur waarin men gecontroleerd wordt op dit handelen, waarin getallen en vinkjes 
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belangrijker worden dan de eigen interpretatie en persoonsgerichte aanpak (Tonkens et al., 

2013). De onzekerheid in deze ‘gejaagde omgeving’ die dit tot gevolg heeft, wordt volgens 

Vosman en Niemeijer (2017) niet alleen veroorzaakt door een economische onzekerheid, 

maar komt ook voort uit de verschillende relaties waarin de betrokkenen zich tot elkaar 

verhouden en de positie die zij vervolgens innemen in de organisatie. Dit leidt tot een inherent 

precaire positie van het leiderschap. De definitie die Vosman en Niemeijer (2017) voor deze 

precariteit hanteren, luidt: “The lingering insecurity about one’s position in the future with 

regard to labor, income, status as it is depicted in the media and allocation in institutions, 

produces in a society that provokes speeding as a means of its survival” (Vosman & 

Niemeijer, 2017, p467). Deze precariteit kan verregaande gevolgen hebben, vooral in een 

organisatie waarin reeds een stigma heerst op mentale problematiek en waar een mannelijke 

cultuur heerst waarin weinig ruimte is voor emoties, onderschrijven ook Sherwood et al. 

(Sherwood et al., 2019). Een politieorganisatie wordt over het algemeen gezien als een 

mannenwereld en in een mannelijke cultuur wordt niet makkelijk over emoties gepraat. 

Eerder onderzoek laat zien dat de meeste agenten geen professionele hulp zouden zoeken bij 

een psychische aandoening en dat ze behandeling zouden beschouwen als een teken van 

persoonlijk falen. Een ondersteunende werkomgeving zonder stigma, biedt echter 

bescherming tegen stressreacties, een burn-out en andere psychische problemen (Stuart, 

2017). Leiderschap speelt een grote rol in het bevorderen van de samenhang tussen 

werknemers en goede relaties tussen leidinggevenden en hun medewerkers. Ook sterk 

leiderschap en duidelijkheid van de rol kunnen echter de effecten van mentale problematiek 

verminderen (ibid.). In de Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden (2012) 

staat dit ook als zodanig beschreven:  

“Leidinggevenden moeten een werkcontext, een bedrijfscultuur creëren waarin 

medewerkers zich veilig voelen en om hulp durven te vragen. Leidinggevenden zijn in 

staat groepscohesie te bevorderen en sociale steun te bekrachtigen. Sociale steun 

vormt een cruciale factor in de verwerking van potentieel traumatische incidenten.” 

(Projectgroep Richtlijnontwikkeling, 2012, p52). 

 

Het is echter, zoals ook hierboven beschreven, juist ook dit leiderschap dat hierin zelf onder 

druk staat.  
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3.4 Tussenconclusie 

Geconcludeerd kan worden dat het van belang is om te stellen dat een organisatie op zichzelf 

niet zorgzaam kan zijn. De zorgzaamheid komt daarentegen tot uiting in het beleid, waarin de 

inventarisatie van de behoeften van alle partijen noodzakelijk is. Bureaucratisering kan hierop 

van invloed zijn door de gevolgen die dit heeft voor zowel de organisatie- als de 

werkprocessen. Naast de inventarisatie van de behoeften, is het ten behoeve van veranderend 

leiderschap van belang dat er ook oog is voor ieders doel in de organisatie. Dit vraagt om 

inspirerende leiders die hiervoor open staan, hierover in gesprek blijven en zichzelf blijven 

ontwikkelen. Tot slot is het van belang om in een zorgzame organisatie oog te hebben voor de 

inherent precaire posities van leiders en de rol van bureaucratisering daarin. Dit zijn allemaal 

aspecten in de institutionele context die een zorgzame relatie in de weg kunnen staan. 

 

Sensitizing concepts 

Sensitizing concepts zijn concepten die richting geven tijdens het verzamelen en analyseren 

van de onderzoeksgegevens (Given, 2008). De volgende concepten komen voort uit de 

theoretische verkenning en zorgen voor een bepaalde mate van gevoeligheid bij de 

onderzoeker: leidinggevende, teamchef, macht, afhankelijkheid, vertrouwen, 

verantwoordelijkheden, zorg, behoefte, kwetsbaarheid, precariteit, macht, bureaucratisering, 

centralisatie. Deze selectie is niet uitputtend. Tijdens de gesprekken kunnen nieuwe concepten 

aan het licht komen en kan de huidige selectie worden aangepast. 
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4 Resultaten van het empirisch onderzoek 

In dit hoofdstuk worden de empirische bevindingen gepresenteerd die voortkomen uit de 

gesprekken met de respondenten. Uit die gesprekken kwamen drie overkoepelende thema’s 

naar voren: organisatie, leiderschap en werkklimaat. Figuur 2 geeft weer dat elk 

overkoepelend thema uit meerdere subthema’s bestaat. De komende paragrafen bevatten eerst 

een korte uitleg over het thema en vervolgens de bevindingen, inclusief citaten van de 

respondenten, die de subthema’s onderbouwen. 

 

 

4.1 Organisatie 

Werkprocessen, ook die voor het bieden van zorg aan het personeel, worden bij de Nationale 

Politie deels bepaald door de belangen en de prioriteiten die in de organisatie voorop lijken te 

staan en de manier waarop hiermee wordt omgegaan. Respondenten geven aan dat hierin veel 

waarde gehecht wordt aan formulieren en ander administratief handelen, ofwel de papieren 

wereld. Zowel de belangen en prioriteiten als de rol van de papieren wereld hierin kunnen 

leiden tot een gevoel van institutionele sturing. Deze twee subthema’s worden hieronder 

uitgewerkt. 

 

Belangen en prioriteiten 

De Nationale Politie is als organisatie op een bepaalde manier ingericht, wat invloed heeft op 

het werk en de beleving daarvan door de medewerkers. In deze inrichting is voor de 
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respondenten soms ook merkbaar dat er belangen of invloeden van buitenaf zijn, die hierin 

een grote rol spelen. Deze organisatorische context kan gevolgen hebben voor de 

zorgzaamheid binnen de organisatie of de manier waarop de organisatie als zorgzaam gezien 

wordt. Een opleider gaf aan:  

 

“Ik denk niet dat de prioriteit van deze organisatie op zorg ligt. […] Onze 

corebusiness is zorg verlenen aan hen die het behoeven, extern wel te verstaan. Dus 

intern ligt daar niet altijd de nadruk op.” (NP003) 

 

Ook een operationeel expert gaf aan dat de dagelijkse praktijk om andere prioriteiten vraagt: 

 

“Ik heb mijn handen vol met een, weet ik veel, een verkeerscontrole of een actie op 

drugshandel op straat of wat dan ook.” (NP008) 

 

De ruimte om op lokaal niveau over deze belangen of prioriteiten heen te stappen en wel meer 

aandacht te krijgen voor bijvoorbeeld personeelszorg, wordt niet gevoeld. Deze teamchef gaf 

ook aan:  

 

“Als dan wordt gezegd: alle vrijheid voor de teamchef en die mag zelf, heeft heel veel 

ruimte om zelf dingen... Dan denk ik van: ja, als ik deze ruimte al niet heb, daarmee 

kan ik gewoon niet goed voor mijn mensen zorgen. Dat is waar het in de weg zit.” 

(NP002) 

 

Een andere respondent voelt de ruimte op lokaal niveau wel, maar geeft aan daarin wel een 

gevoel van eenduidigheid te missen. De respondent erkent dat deze eenduidigheid in 

uitvoering van een beleid in een grote organisatie wel een uitdaging is, en zei daarover: 

 

“Dat is niet één stroom waar dat ik in mee ga, maar we wel met elkaar de neiging toe 

hebben, nee, ik doe dat op mijn manier. En dat is natuurlijk de kracht, dat we dat wat 

meer met elkaar, niet ieder op zijn eigen manier, maar wel wat meer eenduidigheid. 

Daar zit wel wat, zeker in de grote organisatie, zit daar de uitdaging.” (NP008) 

 

Ook een andere teamchef gebruikte de beeldspraak van een stroom om aan te geven welke 

ruimte gevoeld wordt om op lokaal niveau eigen keuzes te maken: 
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“Alleen soms is het gewoon tegen de stroom in zwemmen natuurlijk en culturen van 

andere afdelingen en hun belangen en ja, ik kan dat signaleren en adresseren en met 

ministapjes kun je de boel verbeteren. Ook daarin moet ik mijn eigen 

verwachtingsmanagement toepassen, van, ja, wat kan ik wel veranderen en niet.” 

(NP004) 

 

De gevoelde discrepantie tussen de prioriteiten in de verschillende lagen van de organisatie, 

maakt dat het voelt alsof er sprake is van twee verschillende werelden. Hierover zei een van 

de teamchefs: 

 

“Dus de afstand tussen mij als teamchef met mijn voeten in de klei, met mijn mensen 

bij wie al helemaal het water aan de lippen staat, met alles wat nu net boven mij is, of 

centraal georganiseerd, is zo een andere wereld.” (NP004) 

 

Hierbij geeft de teamchef het voorbeeld van een medewerker die opgeroepen wordt voor een 

gesprek over een intern onderzoek. Het verzoek hiervoor komt vanuit de centrale 

bedrijfsvoering van een onbekende collega, die ver van de operationele werkvloer af staat. 

Door iemand op te roepen met één druk op de knop, wordt het gevoel gegeven dat er geen oog 

is voor de omstandigheden waarin deze persoon verkeert of wat diens werkrooster is. De 

teamchef gaf aan:  

 

“Nou bij wijze van spreken, ik druk op de knop en als ik morgenmiddag iemand wil 

treffen of volgende week maandag en dan moet het maar gewoon geregeld worden.” 

(NP004) 

 

Er lijkt hiermee te worden aangegeven door de respondenten dat er twee werelden zijn 

ontstaan die niet in persoon met elkaar in contact staan. Dat wordt tevens duidelijk als wordt 

gesproken over de communicatie tussen deze twee werelden. Deze lijkt te bestaan uit een 

papieren wereld met zijn eigen werkelijkheden. Dit wordt verder uitgewerkt in het volgende 

subthema, namelijk papieren wereld. 
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Papieren wereld 

Administratie maakt een belangrijk onderdeel uit van het werk, echter lijkt dit op sommige 

momenten ook sturing te geven aan het werk. Er wordt gecommuniceerd via dashboards en 

formulieren, deze zijn bedoeld om teamchefs te helpen bij de personeelszorg. Zo kan een 

dashboard zicht geven op medewerkers met regelmatig ziekteverzuim of signaleert het welke 

agenten ongebruikelijk veel heftige incidenten hebben meegemaakt. Wanneer de 

respondenten spreken over deze dashboards, ontstaat het beeld dat zij vinden dat deze cijfers 

geen recht doen aan de praktijk zoals zij die ervaren. Een getal op een dashboard vertelt niet 

het hele verhaal en daardoor ontstaat het gevaar dat deze getallen verkeerd geïnterpreteerd 

worden door de bovenste lagen van de organisatie. Vanuit de centrale bedrijfsvoering wordt 

bijvoorbeeld bijgehouden hoe het staat met de bezetting in de teams. Hiervoor wordt gekeken 

naar het aantal inzetbare mankrachten, uitgedrukt in fte, waarin ook ziekteverzuim wordt 

meegenomen. Het bijhouden van deze gegevens vindt plaats in een digitaal 

administratieprogramma, ofwel op een dashboard. De bezetting, ziekte en andere uitval 

worden hierin bijgehouden, om per team te zien of er voldoende mankracht is. 

Een teamchef zei hierover: 

 

“Dat document [medewerkers dashboard] dat is een leidraad voor beleid in het land 

of de eenheden en als daar staat dat het [verminderde mankracht] wel meevalt (…), 

dan gaat er oneindig veel energie in verloren.” (NP004) 

 

Deze manier van registreren, waarin de bezetting in een team op papier in orde lijkt, maar het 

daadwerkelijke aantal medewerkers lager ligt, geeft druk op de leidinggevende. Ook als het 

aantal afwezigen op een dag wel klopt, is het de interpretatie van de leidinggevende die nodig 

is om te bepalen of hij daarmee zijn team op orde heeft of niet. Een teamchef gaf aan: 

 

“Een ziekteverzuimcijfer zegt niks over of ik wel of niet mijn toko kan runnen. Op het 

moment dat er bij mij zes man ziek zijn, maar die zijn allemaal Officier van Dienst of 

Hulpofficier van Justitie, dan heb ik een groot probleem. Heb ik zes man ziek aan de 

balie, dan kan ik dat nog wel ‘handelen’ met 180 mensen die werk ook kunnen doen.” 

(NP004) 

 



35 

Zorg voor eenheid 

Dit maakt dat leidinggevenden van de teams het gevoel hebben dat er vanuit hogerhand geen 

inzicht is in de daadwerkelijke bezetting en, nog belangrijk, de gevolgen daarvan op het 

dagelijks werk.  

 

Overigens werd hierin tijdens de Corona-crisis een verschuiving gevoeld. Op hoger niveau, 

namelijk bij de Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (NSGBO), kwam er 

vanwege de gevolgen van oplopend ziekteverzuim op de inzet van agenten gedurende dit 

bijzonder optreden nadrukkelijk meer aandacht voor dit onderwerp. Een van de respondenten 

geeft aan dat deze extra aandacht ruimte gaf om keuzes te maken, die anders niet mogelijk 

waren. Waar eerder op teamniveau het gevoel heerste van ‘jullie zoeken het zelf maar uit met 

de eigen driehoek2’, werden nu grote inzetten afgehouden, juist om de kwetsbare collega’s te 

beschermen. Bijkomende voordeel was dat hierdoor de technische mogelijkheden van 

bijvoorbeeld videobellen in een stroomversnelling kwamen, waardoor de druk op collega’s 

ook weer verlaagd werd. Deze nadrukkelijke aandacht voor dit onderwerp werd eerder niet 

ervaren door een deel van de respondenten. Hierin wordt wederom een gevoel gecreëerd van 

twee verschillende werelden, namelijk de medewerkers op de werkvloer aan de ene kant en de 

centrale bedrijfsvoering, zoals in dit geval het Politiedienstencentrum, aan de andere kant. Een 

respondent verwoorde dit als volgt:  

 

“Dan is er iemand, een onzichtbaar spook, waar je geen naam van weet, die een 

formulier afketst.” (NP004) 

 

Later in het interview werd dit nog eens benadrukt door te stellen:  

 

“…en dat het dan niet geregeld is omdat het vinkje niet goed stond, dat is onze 

organisatie soms ten top. En als dat vinkje dan niet goed staat, bel me dan op (…) ga 

niet onzichtbaar zitten terug koppen.” (NP004). 

 

Als er wel een beweging gemaakt wordt naar de beleving van leidinggevenden, wordt 

hiervoor wederom een papieren hulpmiddel gebruikt waarin gemeten wordt wat de stand van 

zaken is. Zo er is een medewerkersmonitor waarmee in kaart wordt gebracht hoe 

 

2 Overheid, politie en Openbaar Ministerie werken hierin samen 
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leidinggevenden hun werk beleven. De respondenten geven aan dit zinvol te vinden. Ze 

zouden daarom graag zelf meer inzage krijgen in de gegevens. Een opleider zei hierover: 

 

“Toen vorig jaar het gesprek werd gevoerd over hoe veilig het is op de werkvloer, 

toen hebben wij vanuit de leiding ook wel veel aangegeven van: geef mij dan die 

medewerkersmonitor, want het helpt mij ook om op die manier zicht te krijgen.” 

(NP003) 

 

Hoewel een medewerkersmonitor bedoeld is om na te gaan waar de medewerkers op de 

werkvloer tegenaan lopen, wordt de inzet daarvan niet altijd begrepen. Er zit geen continuïteit 

in dit meten en dat geeft het gevoel dat de uitkomsten, en daarmee de beleving van de 

werkvloer, geen prioriteit heeft. Hierover zei een teamchef: 

 

“We kennen natuurlijk wel de medewerkersmonitor, die is drie-vier jaar geleden 

gehouden. Dus dat zijn wel instrumenten waarmee gemeten kan worden hoe je dat 

voor elkaar hebt in je team. Maar die wordt dan weer niet herhaald, dus ik weet dan 

ook niet hoe belangrijk die wordt gevonden.” (NP002) 

 

Deze papieren wereld en de waarde die daaraan gehecht wordt, heeft ook gevolgen voor de 

verdeling van verantwoordelijkheden die behoren tot het leiderschap. Hierop wordt ingegaan 

in de volgende paragraaf, die gaat over het overkoepelende thema leiderschap. 

 

4.2 Leiderschap 

Leidinggevenden hebben te maken met processen en beleid zoals dat van bovenaf opgelegd 

wordt, en zij maken de vertaalslag hiervan naar de praktijk, ofwel naar de werkvloer. Met 

betrekking tot deze vertaalslag naar de werkvloer is in dit onderzoek vooral de nadruk gelegd 

op de personeelszorg en de verantwoordelijkheden daaromtrent. De organisatorische context 

is hierin van belang, aangezien de rol van de leidinggevende altijd vorm krijgt in het 

relationele web van wederzijdse afhankelijkheid in de context van het politiewerk en de 

medewerkers. Hieronder komen de subthema’s aan bod die naar boven kwamen drijven 

wanneer met de respondenten werd gesproken over leiderschap in relatie tot (personeels)zorg. 
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Verdeling van de verantwoordelijkheden  

De respondenten geven aan dat de organisatiestructuur, de opbouw en daarmee de grootte van 

de verschillende teams, ervoor zorgen dat personeelszorg niet past bij de werkzaamheden van 

de teamchef. In de praktijk zijn het de operationeel experts die, door de grootte van de teams, 

een deel van de personeelszorg hebben overgenomen. De verdeling van 

verantwoordelijkheden hieromtrent komt in alle interviews ter sprake. De operationeel expert 

gaf aan: 

 

“En de teamchef die heeft inderdaad zo een groot gebied, die van ons heeft 

bijvoorbeeld vier bureaus. En dan heb je 210 mensen en dat is echt niet te doen om die 

persoonlijk allemaal te kennen en…hoe erg ze ook hun best doen. Daarom is de rol 

van OE-er3 ertussen geschoven, want die zit op elk bureau.” (NP005) 

 

De geïnterviewde operationeel expert beaamt dat de personeelszorg te veel is voor een 

teamchef. De respondent vindt het niet meer dan logisch dat deze taak nu belegd is bij de 

operationeel expert vindt deze respondent niet meer dan logisch. De geïnterviewde teamchef 

gaf daarbij aan dat er wel goed periodiek overleg plaatsvindt tussen de operationeel expert en 

de teamchef, waarin voldoende ruimte is om ‘bespreekgevallen’ aan de orde te laten komen. 

Hoewel dus sprake is van het delegeren van de taken van personeelszorg naar de operationeel 

expert, is het in de organisatie wel duidelijk dat de eindverantwoordelijkheid bij de teamchef 

ligt. Een van de respondenten zei hierover: 

 

“Ja die [OE’s] hebben een getrapte bevoegdheid als het gaat om personele zorg, maar 

uiteindelijk in dit soort zaken [PTSS] is de teamchef verantwoordelijk en dat is maar 

goed ook, want dit kun je niet aan een OE overlaten.” (NP001) 

 

Vóór de reorganisatie in 2013 bestond er een leidinggevende tussenlaag, namelijk de 

groepschef. In sommige gevallen zijn deze groepschefs ten tijde van de reorganisatie 

teruggeplaatst naar de niet-leidinggevende functie van operationeel expert. Het herbeleggen 

van de taak van personeelszorg, en daarmee toch weer leidinggeven, levert bij deze groep 

gemengde gevoelens op. Een van de respondenten gaf aan:  

 

 

3 OE-er, OE, OE’s = Operationeel Expert(s) 
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“Mensen die uit hun leidinggevende kolom zijn gehaald en vervolgens weer alles over  

de schutting gegooid krijgen, dat maakt het ook wel weer ingewikkeld in hoe 

sommigen daarin zitten of zaten.” (NP003) 

 

Dit vraagt enerzijds om facilitering van de operationeel experts. Deze opleider zei hierover 

het volgende:  

 

“Maar je moet ze wel faciliteren in wat het betekent het nou als die verantwoordelijkheid 

krijgt voor, en waar krijg je dan verantwoordelijk voor? (…) Daarin moet je ze wel 

faciliteren, dat kun je niet zonder meer doen.” (NP003) 

 

Een andere respondent benadrukt de erkenning van de gevoelens die leven in deze groep: 

 

“Daar zijn mensen heel erg op beschadigd. En terwijl nu veel meer inzichten komen 

van we hebben die groep juist heel erg nodig om operationeel te sturen op mensen (…) 

en dat is dan nog wel een ding om die mensen weer op de rit te krijgen, wanneer je ze 

eerst af hebt geserveerd.” (NP002) 

 

Niet alle operationeel experts hebben de reorganisatie op deze manier meegemaakt. 

Sommigen hebben dan ook niet te maken met dit ‘oud zeer’. Voor hen zijn de huidige 

verdeling van de taken en verantwoordelijkheden die daarbij horen vanzelfsprekend en 

inherent aan de functie die zij hebben. Een OE (en voormalig groepschef) zei hierover tijdens 

het interview: 

 

“De rollen kunnen per dag verschillen, maar personeelszorg is altijd iets wat bij de 

rol hoort, bij mijn rol, en dat heb je gewoon fulltime.” (NP008) 

 

Hoewel het dus niet als zodanig op papier staat, is de operationeel expert verantwoordelijk 

gemaakt voor de personeelszorg. Dat is opvallend in een organisatie waarin de papieren 

wereld, zoals hierboven beschreven, van grote waarde lijkt. Deze papieren wereld lijkt zelfs 

een formele herschrijving van de verantwoordelijkheden in de weg te zitten. Hierover werd 

namelijk gezegd:  
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“Daar wordt nog naar gezocht van hoe doe je dat [verantwoordelijkheden overdragen 

naar OE] dan? Hoe schrijf je dat op? Want je kunt het functieprofiel natuurlijk niet 

aanpassen. Dus je moet het verhaal eromheen goed vertellen.” (NP002) 

 

De verdeling van verantwoordelijkheden rondom personeelszorg die op deze manier tot stand 

is gekomen, werd door een eenheidspsycholoog als volgt treffend samengevat: 

 

“Dat is een risico, als iedereen een beetje verantwoordelijk is, dan is niemand echt 

verantwoordelijk.” (NP006) 

 

Leiderschapscompetenties  

In de interviews komt ook naar voren dat de verschillende rollen binnen een functie als 

teamchef of operationeel expert niet altijd om dezelfde competenties vragen. Hier werd over 

gezegd: 

 

“Over het algemeen associëren wij leiderschap met andere competenties dan die van 

faciliteren van zorgzaamheid.” (NP003) 

 

Aan de andere kant wordt ook door enkele respondenten benadrukt dat zorgzaamheid inherent 

is aan het politiewerk:  

“Omdat heel veel politiemensen natuurlijk bij de politie gaan werken met de bedoeling 

om een maatschappelijke bijdrage te leveren. (…) Ja, boeven willen vangen, maar die 

hulpverlenende kant zit er ook wel vrij veel in, in onze zorgorganisatie.” (NP002) 

 

Een andere respondent gaf in het kader hiervan ook aan dat de competenties ‘empathisch 

gedrag en een reflectief vermogen’ wel in de diender aanwezig zijn. In een gesprek met een 

voormalig teamchef dat niet is opgenomen, is aangeven dat er, als er twee teamchefs op één 

team zitten, wordt getracht om hiervoor één ‘zorgzaam’ persoon en één ‘rood’ (ofwel 

wilskrachtig, vastberaden, doelbewust) persoon aan te trekken. Dit geeft dan toch de gewenste 

mix in het team. Wel wordt hierbij de kanttekening geplaatst dat deze twee teamchefs dan 

soms dermate verschillen dat dit een goede samenwerking in de weg staat. Als een van de 

respondenten (agent) wordt gevraagd naar de ideale situatie hierin, werd aangegeven: 

 



40 

Zorg voor eenheid 

“Mijn ideaalbeeld zou echt zijn om de sturing los te koppelen van de zorg. (…) want 

dan hoeft dat niet iets te worden wat je aangeleerd wordt, dan hoeft dat niet iets 

verplichts te zijn. Maar dan heb je gewoon mensen die daar echt gewoon daarvoor 

willen gaan.” (NP005) 

 

Vooral als sprake is van een grote (individuele) behoefte aan personeelszorg, bijvoorbeeld als 

sprake is van PTSS bij een medewerker, zijn de juiste competenties van groot belang. Een 

ervaringsdeskundige PTSS gaf aan: 

  

“Ik had toen een leidinggevende, wij konden toen niet met zijn tweeën door een deur, 

omdat hij niet begreep wat PTSS was. Er was een collega met een gebroken been en 

die kreeg bloemen.” (NP001) 

 

In beleidsstukken, zoals het integriteitsbeleid, wordt wel gestimuleerd om de leidinggevende 

hierop aan te spreken, maar die ruimte wordt in de praktijk niet altijd zo ervaren. Een van de 

respondenten heeft ervaren dat het aanspreken van de leidinggevende in de organisatie 

problematisch is en geeft aan dat leidinggevenden dit niet accepteren. Op de vraag welke 

gevolgen het aanspreken van een leidinggevende dan zou kunnen hebben, antwoorde deze 

respondent: 

 

“Nou daar krijg je last van want dat heb ik met mijn leidinggevende die ik toen had 

heb ik dat ook gehad. (..) Iedereen mocht bijvoorbeeld, moesten we naar X kleding 

halen, weet je wel, mocht je een dienstauto meenemen. Ik niet, ik moest dan met mijn 

eigen auto.” (NP001) 

 

Als deze ervaring wordt gedeeld met een teamchef, blijkt deze dit niet als zodanig te 

herkennen. De teamchef geeft aan dat er inderdaad tot enige tijd geleden alleen ruimte was 

voor leidinggevenden om de medewerkers aan te spreken, maar dat dit tegenwoordig ook 

andersom gebeurt. Medewerkers worden hierbij uitgenodigd om samen met de 

leidinggevende te reflecteren op diens handelen. Naast het formeel beleggen van 

verantwoordelijkheden, lijken daarmee ook de competenties die nodig zijn voor het uitvoeren 

van de personeelszorg in belangrijke mate bepalend voor de manier waarop zorg en 

zorgzaamheid in een organisatie wordt ervaren. 
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Kenmerken van het politiewerk 

Over het algemeen geven respondenten aangegeven dat het werk dat zij doen bij de Nationale 

Politie bijzonder werk is, waarin veel gevraagd wordt van de medewerkers. Juist hierom is het 

belangrijk dat de hierboven beschreven competenties van de leidinggevende passen bij de 

emoties en behoeften die spelen op de werkvloer. Vrijwel alle respondenten, uit alle lagen van 

de organisatie, benadrukken de effecten die het werk op hen heeft en welke hulpvragen 

hiermee gepaard gaan. Een van de respondenten gaf aan: 

 

“Ik heb over laatst een collega gehad die in twee weken tijd, die is nog niet klaar met 

de opleiding, drie keer een reanimatie gehad van een kindje. En één heftige aanrijding 

van een kind. Dat is heftig.” (NP007) 

 

De respondent voelt dat de buitenwereld soms vindt dat deze ervaringen ‘erbij horen’ als je bij 

de politie werkt. Enerzijds beaamt de respondent dit, maar anderzijds werd aangegeven dat 

dat niet betekent dat er geen aandacht hoeft te zijn voor de emoties die dit oproept. 

 

“Want je bent de politie, weet je wel. (…) En soms hoor je er niet bij of je wordt 

uitgescholden en dat soort dingen. Ja prima, weet ik, maar doet wel wat met me en 

daar moet ruimte voor zijn om het daarover te hebben, om daarover te kunnen praten. 

Zo kijk ik er tegenaan.” (NP007) 

 

Ook hierin speelt de leidinggevende een rol om dergelijke gevoelens de ruimte te geven. Een 

van de respondenten vond: 

 

“Gewoon het gesprek aangaan met de leidinggevende en ten eerste dat ze je alert 

maakt op het feit van ja, dat het, dat het voor een heel groot deel niet normaal is wat 

ze allemaal meemaken.” (NP006) 

 

De mate waarin de medewerkers deze ruimte voor gevoelens voelen, hangt samen met het 

werkklimaat in de organisatie. Hierop wordt dieper ingegaan in het volgende subthema, zijnde 

werkklimaat. 
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4.3 Werkklimaat 

De uitwerking van de rol van leiderschap in de organisatorische context, heeft zoals gezegd 

invloed op het gevoel van de medewerkers. Gezien in de relationaliteit van de werkomgeving, 

is dit gevoel bepalend voor het werkklimaat. Het werkklimaat zelf is op zijn beurt ook 

bepalend voor de sociale processen op de werkvloer. De gevoelens die heersen in de 

organisatie en de cultuur, maar ook de verwachtingen die aan deze gevoelens ten grondslag 

liggen, lichtten op in de verschillende subthema’s: verschil met vroeger, ethisch werkklimaat 

en verantwoordelijkheden. Deze subthema’s worden hieronder verder uitgewerkt.  

 

Verschil met vroeger 

In de interviews werd met regelmaat gerefereerd aan ‘vroeger’, het verschil tussen toen en nu 

en de gevolgen die dat heeft voor de cultuur en de omgangsvormen. Een van de respondenten 

zei:  

 

“Vroeger had je een cultuur van de politie, dat zat gewoon tot aan het pensioen bij 

elkaar en men keek om mekaar heen. De partners die gingen met elkaar om in het 

weekend en het teampje was een kwart van wat het nu was.” (NP004) 

 

Er wordt daarin een verschil gevoeld met de huidige manier van werken binnen een team. 

Hierover werd gezegd: 

 

“Want collega’s kijken nu op hun horloge ‘Joh het is nu drie uur, ik ga naar huis’. En 

dat was vroeger niet ‘im frage’, je ging pas naar huis als iedereen zijn werk klaar 

had.” (NP001) 

 

Wat betreft de (behoefte aan) zorgzaamheid in het team zijn de meningen verdeeld. Eén 

respondent beschreef als volgt dat vroeger sprake was van een hecht team en een 

familiegevoel:  

  

“Maar als het gaat om zorgzaamheid, ja dan wist je van haver tot gort. En dan wist je 

aan een blik genoeg, van nou die, jij kijkt wel anders uit je ogen dan vorige week en de 

weken daarvoor. Wat is er aan de hand?” (NP004) 
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Een andere respondent kijkt juist terug op een hiërarchische structuur waarin geen ruimte was 

voor emoties: 

 

“Vroeger was het gewoon een hiërarchie en wij waren de politie dus wij gingen dat 

doen en wij konden dat. En ik denk wel dat er een omkeer is in geweest van wij zijn 

wel politie, maar wij zijn ook mens en wij hebben ook onze emoties.” (NP005) 

 

Ook hierin zijn de gevolgen van de reorganisatie voelbaar. Dit kan onder in de organisatie het 

gevoel geven dat de focus destijds niet lag op het personeel, maar op de processen 

daaromheen. Hierover werd gezegd: 

 

“Ik zeg: ‘jullie hebben je heel erg gericht op het bouwen van de organisatie en jullie 

zijn daar vergeten dat je daar toevallig met mensen werkt’. (…)  een manager hoeft 

niet te vergeten dat ‘ie toevallig personeel heb, want heb ‘ie geen personeel, dan kan 

hij manager worden van een lege doos” (NP001) 

 

Naast de gevolgen van de reorganisatie, spelen ook algemene tendensen vanuit de 

maatschappij mee. Deze zijn merkbaar in de organisatie en het werk dat gedaan wordt. Een 

van de respondenten gaf hierover aan dat er bij het optreden buiten regelmatig mensen 

filmpjes maken met hun mobiele telefoons. Dit gaf deze respondent het gevoel ‘op dun ijs te 

lopen’. Om met deze veranderingen om te kunnen gaan, is er een hernieuwde visie nodig op 

goed werkgeverschap, waarbij toegewerkt wordt naar een ethisch werkklimaat. 

 

Ethisch werkklimaat 

In het integriteitsbeleid wordt beschreven dat er een beweging in gang gezet is naar een 

ethisch werkklimaat. Ook breder wordt een visie neergezet waarin het omkijken naar elkaar 

en zorgzaamheid worden gestimuleerd in de vorm van goed werkgeverschap. Een van de 

respondenten zei hierover: 

 

“Door daar vooral de focus op te hebben in de visie. En de visie op leiding geven, op 

leiderschap, daar moet je vooral bij elkaar ook uitstralen dat menselijk kapitaal het 

belangrijkste is in onze organisatie.” (NP003) 
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Ook bij de medewerkers wordt hierin een verschuiving gevoeld. Deze verschuiving houdt in 

dat er meer naar waarde gestuurd wordt in plaats van hiëarchisch. Een van de respondenten 

betwijfeld wel in hoeverre deze verschuiving ook zal doordruppelen in de organisatie. Dit 

bevestigd het gevoel dat er nog stappen nodig zijn om dit echt tot op de werkvloer voelbaar te 

maken en laat zien dat de drempel vooral voor de medewerkers met een mentale hulpvraag 

soms nog hoog is. Dit wordt mede veroorzaakt door het gebrek aan kennis over dit 

onderwerp. Een opleider zei hierover: 

 

“Ik heb afgelopen jaren hier meerdere OE’s gehad die zeiden: ‘Ik heb een collega, 

daar is PTSS bij gediagnosticeerd, ik heb geen idee hoe ik hiermee om moet gaan’. En 

dat begrijp ik heel goed. Dat is niet eenvoudig, dat is heel ingewikkeld.” (NP003) 

 

Een ervaringsdeskundige PTSS voelt daarin nog een stigma op mentale 

gezondheidsproblemen, en merkte dat collega’s die PTSS als diagnose krijgen met regelmaat 

als aanstellers worden beschouwd. PTSS zou iets zijn dat tussen de oren zit en als reden 

worden opgevoerd om thuis te kunnen blijven.  

Als er wel hulp wordt gevonden, in dit geval in de intercollegiale opvang, komt het onbegrip 

van de leidinggevende ter sprake: 

 

“Nou daar merk je dat dat eerste kwartier van het gesprek gaat over het gezeur van 

leidinggevende en de stress in de organisatie en dat ze zich allemaal een nummer 

voelen en niet meer betrokken. En de leidinggevende niet meer betrokken bij het 

personeel.” (NP001) 

 

De vraag of het de leidinggevende is die verantwoordelijk zou moeten zijn voor het aanbieden 

van de juiste zorg of dat de medewerker hierin ook een rol heeft, wordt hieronder verder 

uitgewerkt door in te zoomen op de verdeling van verantwoordelijkheden op dit vlak. 

 

Verantwoordelijkheden  

Bij de Nationale Politie heerst een gemengde opvatting over de verdeling van 

verantwoordelijkheden. Over bij wie de verantwoordelijkheid voor het vragen om of het 

aanbieden van zorg belegd zou moeten worden, werd het volgende gezegd: 
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“We gaan gewoon even kijken hoe het met je gaat en dat is allemaal vrijwillig. Ik snap 

wel dat je het misschien niet nodig hebt, maar we doen het toch. Want we hebben een 

verantwoordelijkheid als werkgever. Ik zie dat niet dat dat gebeurt. Ik denk dat dat wel 

een meerwaarde kan zijn.” (NP007) 

 

En andere respondent ziet het nemen van te veel verantwoordelijkheid hierin als werkgever 

als een risico. Dit zou kunnen leiden tot medewerkers die achterover gaan leunen en wachten 

tot zij hulp aangereikt krijgen vanuit de organisatie. Wanneer deze hulp vervolgens niet 

geboden wordt dan wordt er gemopperd. Dat mopperen zit volgens respondent NP008 ‘wel 

een beetje in de cultuur’. 

Ook een andere respondent benadrukt dat vanuit de organisatie al veel gedaan is om tegemoet 

te komen aan de hulpvraag van de medewerker. Deze respondent geeft echter wel aan dat 

hoewel het (wederom) op papier goed georganiseerd mag zijn, de medewerker niet altijd de 

route naar de juiste zorgverlener kan vinden: 

 

“Dus ik denk echt wel dat er qua zorg best wel een hele hoop aanbod is. Ik weet alleen 

uit ervaring wel dat die niet helemaal helder is bij collega’s op straat of blauw” 

(NP005) 

 

Er is sprake van een infrastructuur, waarin de drempel aanzienlijk lager ligt. Dit is de 

infrastructuur van TCO, het Team Collegiale Ondersteuning. Deze intercollegiale zorg wordt 

standaard aangeboden na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis. Een van de 

respondenten zei hierover: 

 

“Dus die zorg is wel, die is wel goed in beeld. Daar hoef je als medewerker zelf niet zo 

heel veel voor te doen. Want op het moment dat jij betrokken bent bij zo een casus, 

dan krijg je de vraag of je de behoefte hebt aan TCO.” (NP005) 

 

Hoewel ook hierin de medewerkers zelf een verantwoordelijkheid ervaren, waarbij ook hier 

de eerdergenoemde papieren werkelijkheid een rol speelt. Een medewerker gaf aan: 

 

“Dan wordt het balletje bij jou neergelegd. Voor hen is het vinkje groen en het gaat bij 

wijze van: viola, ik heb contact gelegd (…) En dan wordt het bij jou neergelegd van als je 
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er toch behoefte aan hebt, neem dan contact op. Dan is die drempel al wel hoger.” 

(NP007) 
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5 Analyse en interpretatie 

In dit onderzoek is gekeken naar hoe invulling wordt gegeven aan personeelszorg, hoe 

zorgzaamheid door de respondenten wordt ervaren en welke rol leidinggevenden daarin 

spelen. Hier is op drie niveaus naar gekeken, namelijk op het niveau van de inrichting van de 

organisatie, binnen de inrichting van het leiderschap en op de operationele werkvloer. 

Allereerst is aangegeven dat op het niveau van de inrichting van de organisatie bepaalde 

belangen een grotere prioriteit hebben dan personeelszorg. Zo staat ‘hulpverlenen aan hen die 

dit behoeven’, dat wil zeggen, de hulp naar buiten toe, altijd voorop. Er kan dus op elk 

moment een urgente melding binnenkomen waarop gereageerd moet kunnen worden, ook 

tijdens een moeilijk gesprek met een medewerker of als een medewerker net mentale hulp 

aangeboden krijgt. De ‘core business’ is de (urgente) zorg naar buiten toe, en omdat die ook 

altijd om een respons vraagt, is dit voelbaar voor de medewerkers in de organisatie. 

Ten tweede zijn in het onderzoek ervaringen rondom leiderschap gedeeld. Er wordt een 

belangrijke rol toebedeeld aan de teamchefs als het gaat om personeelszorg. Officieel zijn zij 

hiervoor verantwoordelijk, maar in de praktijk zijn het de operationeel experts die hier een rol 

in hebben. Deze diffuse verdeling van verantwoordelijkheden komt de daadwerkelijke 

personeelszorg niet ten goede en lijkt op een gebrek aan erkenning voor de rol hierin van de 

operationeel experts. 

Ten derde zijn van deze onduidelijke verdeling van verantwoordelijkheden de uitwerkingen 

op de werkvloer te zien, waarbij de verwachtingen van de medewerkers al even zo diffuus 

zijn. Het is onduidelijk wat de verantwoordelijkheid hierin voor de medewerker zelf is. De 

respondenten beschrijven een tegenstrijdig beeld. Aan de ene kant zou er meer aandacht 

moeten zijn voor de emotie die voortkomt uit de zwaarte van de werkzaamheden, waarbij het 

gevaar dreigt dat men terug gaat verlangen naar een cultuur waarin medewerkers gaan leunen 

en passief raken, en waar leidinggevenden zouden moet fungeren als eerste aanspreekpunt. 

Aan de andere kant voelen de medewerkers ook een drempel om hierover echt in gesprek te 

gaan. 

In dit hoofdstuk worden in een zorgethische analyse de hierboven genoemde vormen van 

sturing die aan het licht zijn gekomen verder uitgewerkt vanuit een zorgethisch perspectief. In 

het licht hiervan worden vervolgens de resultaten uit het empirisch onderzoek geïnterpreteerd. 
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5.1 Zorgethische analyse 

Inventarisatie van de behoeften 

Medewerkers bij de Nationale Politie ervaren dat de zorg voor de eigen medewerkers en goed 

werkgeverschap niet de hoogste prioriteit hebben, omdat er vaak verschillende belangen 

spelen. Hoewel er meer oog lijkt te komen voor de psychosociale gesteldheid van de 

medewerkers met bijbehorende emoties en er tal van verschillende voorzieningen worden 

aangeboden (te weten: eenheidspsychologen, bedrijfsmaatschappelijk werk, bedrijfsartsen, 

team collegiale ondersteuning, geestelijke verzorging en PTSS-casemanagers), vervaagt dit 

vaak in de urgentie van de dagelijkse werkzaamheden. Een oproep vanuit de meldkamer is 

altijd dichtbij en krijgt, vanzelfsprekend, de voorrang die het verdient. Toch zijn het juist deze 

werkzaamheden, de meldingen waarbij de medewerkers met regelmaat te maken krijgen met 

ingrijpende gebeurtenissen, die maken dat de behoefte aan personeelszorg groot is. Ook de 

actualiteiten, zoals het verspreiden van al dan niet ongunstig gemonteerde video’s op sociale 

media, zorgen onherroepelijk voor onrust en emoties bij de medewerkers (Simonis, 2020). 

Voor de organisatie lijkt het doel van personeelszorg vooral te zijn om het ziekteverzuim 

terug te dringen. Daarbij lijkt de focus te liggen op de cijfers en de dashboards. 

Ziekteverzuim is echter veel breder dan alleen een cijfer dat naar beneden moet. De 

Coronacrisis heeft hieraan positief bijgedragen door te laten zien welke gevolgen een 

mogelijk erg hoog ziekteverzuim zou hebben voor de bezetting van de teams en het optreden 

van de politie tijdens deze crisis. Waar de teamchef een hoog ziekteverzuim op lokaal niveau 

normaliter zelf moest zien op te lossen met de driehoek, kwam er nu bijval van bovenaf. De 

kwetsbaarheid van de medewerkers kwam aan het licht en er werden maatregelen getroffen 

om hen te beschermen. Zo werden de mogelijkheden tot videobellen versneld ingevoerd en 

werden de medewerkers geacht 25 procent van de tijd thuis te blijven. Deze notie, dat 

personeelszorg verder gaat dan alleen het terugdringen van het verzuimcijfer, vraagt ook in 

‘normale’ tijden om een inventarisatie van de behoeften hierin van de medewerkers en hun 

leidinggevenden.  

Tronto (2010) en ook Sevenhuijsen (2003) geven hierover aan dat een organisatie die uitgaat 

van een vastgesteld doel, onvoldoende kan voorzien in de behoeften van de specifieke 

medewerker. De behoeften van de medewerker en de doelen die hij stelt in zijn werk, zijn 

namelijk nooit uniform. Beide zorgethici gaan echter verder niet in op de manier van 

inventariseren. Wel noemt Sevenhuijsen (1998) in een eerdere publicatie dat hierin de theorie 

van de communicatieve-discoursethiek van Habermas nuttig zou kunnen zijn (Sevenhuijsen, 
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1998). Evident is dat communicatie hierin voorop staat. Hoe dit verder vorm zou moeten 

krijgen in de praktijk, kan een onderwerp zijn voor toekomstig onderzoek. 

Naast deze inventarisatie is erkenning van de verschillende behoeften binnen de organisatie 

van belang. Volgens Annelies van Heijst (2008) is erkenning een relationeel gegeven. Mensen 

worden gevormd vanuit de relatie met anderen, doordat zij zich met de ander vereenzelvigen 

of juist van hem af te grenzen. Iemands eigenwaarde wordt opgebouwd door de benadering en 

de blik van de ander. Erkenning is volgens Van Heijst (2008) ook gekoppeld aan 

zelfwaardering. Het gaat om goedkeuring voor iemands persoon door de sociale omgeving. 

Sociale cohesie speelt hierbij een rol, met als tegenhanger het buiten de boot vallen. Hoewel 

zij dit laatste vaak beschreven ziet in relatie tot etniciteit of afkomst, ziet Van Heijst (2008) 

hierin ook een verband met zorgafhankelijkheid (Van Heijst, 2008). Bij de politie is dit ook 

zichtbaar, aangezien de respondenten aangaven dat zij geen ruimte voelen voor het tonen van 

emoties, terwijl zij daar wel behoefte aan hebben. Van Heijst (2008) geeft hierbij aan dat 

onverschilligheid van de sociale omgeving rondom het onderwerp de sociale cohesie juist in 

de weg kan staan (Van Heijst, 2008).  

Naast het ontbreken van erkenning van de leidinggevende voor de emoties waarmee de 

agenten te maken hebben, ontbreekt ook erkenning vanuit de organisatie voor de situatie 

waarin juist die leidinggevenden zich bevinden. Zij krijgen in de beleidsdocumenten steeds 

taken toebedeeld met betrekking tot ondersteuning van medewerkers, het signaleren van 

hulpvragen en begeleiding bij verzuim. Als vervolgens wordt gekeken naar de manier waarop 

de personeelszorg in de organisatie vorm krijgt, blijkt dat het hierin aan handvatten voor de 

leidinggevenden ontbreekt. Het ontbreken van deze vorm van erkenning van de rol van 

leidinggevenden door de organisatie, legt druk op deze groep. Dit heeft gevolgen voor de 

personeelszorg die de leidinggevenden kunnen bieden aan hun medewerkers. 

 

Als zorg wordt beschouwd als goed werkgeverschap, is het de leidinggevende die 

verantwoordelijk is voor de (eerste vorm van) personeelszorg. Als eerste aanspreekpunt is hij 

of zij inderdaad de aangewezen persoon om een eventuele hulpvraag van de medewerker te 

signaleren, te erkennen en te beantwoorden. Deze taak is, zoals ook omschreven door Eva 

Feder Kittay (1999), inherent aan de relatie tussen de medewerker en de leidinggevende. 

Kittay (1999) stelt hierin echter ook dat de leidinggevende hierin altijd ‘afgeleid afhankelijk’ 

is van iemand anders (derivative dependency). Er kan niet aan een leidinggevende gevraagd 

worden om te zorgen voor een medewerker en daarbij zijn eigen zorgen en behoeften volledig 

opzij te zetten (Kittay, 1999). In de organisatie lijkt echter een hiërarchisch en dichotoom 
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systeem opgezet te zijn, waarbij leidinggevenden worden gezien als een groep die los van de 

medewerkers gezien kunnen worden, terwijl leidinggevenden zelf ook medewerkers zijn. De 

aan hen toebedeelde verantwoordelijkheden rondom personeelszorg zijn enerzijds diffuus en 

ongedefinieerd, waardoor niemand precies weet waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. 

Anderzijds worden zij in diverse beleidsdocumenten concreet verantwoordelijkheid gehouden 

voor de personeelszorg. Hierin wordt van hen verwacht dat zij hulpvragen signaleren en 

erkennen, een gedragsverandering bewerkstelligen bij de medewerkers en als een 

aanspreekpunt voor hun team fungeren (Beroepscode  politie, n.d.). Waar eerder de diffuse 

verdeling van verantwoordelijkheden binnen het leiderschap besproken zijn, is er ook een 

ander aandachtspunt, namelijk de verantwoordelijkheden rondom de zorg voor de 

medewerkers. 

 

Verantwoordelijkheden van de medewerkers 

Een vraag die hierbij speelt is of het echt de leidinggevenden zijn die verantwoordelijk 

kunnen worden gehouden voor de zorg voor de medewerker, of dat er niet ook een 

verantwoordelijkheid ligt bij de medewerker zelf. Zoals gezegd is het aanbod in 

voorzieningen binnen de personeelszorg erg breed, maar wordt er onvoldoende gebruik van 

gemaakt. Zorgontvangers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid door ontvankelijk te 

zijn voor de zorg die hen aangeboden wordt (Kittay, 2014). Tegelijkertijd zijn al deze 

voorzieningen niet op elkaar aangesloten, wat wil zeggen dat niemand het overzicht bewaart. 

Hoewel de eenheidspsycholoog een gesprek voert met een agent, is er nadat de agent de 

kamer verlaat, geen zicht meer op een eventueel vervolg hierop. Terwijl de 

eenheidspsycholoog verwacht dat de teamchef hier wel zicht op houdt en het aangeeft als dit 

nodig is, ziet de teamchef hierin wellicht juist een rol voor een operationeel expert.  

Daarnaast is er ook nog de medewerker zelf. In de organisatie wordt de eigen 

verantwoordelijkheid van de medewerker ook benadrukt. Uit de analyse van het 

integriteitsbeleid (zie Bijlage 1) blijkt dat vanuit de leidende waarden van een 

rechtvaardigheidsethiek een beroep wordt gedaan op de autonomie van de medewerkers. De 

medewerkers dienen zelf verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot de reflectie op het 

eigen handelen. De medewerkers zelf geven echter juist aan dat zij behoefte hebben aan een 

cultuur waarin iedereen juist (weer) meer naar elkaar omkijkt. Deze gevoelens lijken voort te 

komen uit de reorganisatie en uit de herinneringen van hoe de politie ‘vroeger’ was. Zowel 

vanuit de empirische bevindingen als uit literatuur van Terpstra en Fyfe (2019), blijkt dat 
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soms terugverlangd wordt naar de ‘familiecultuur’ in de organisatie (Terpstra & Fyfe, 2019). 

Dit lijkt een cultuur te zijn waarin de betrokkenen om elkaar geven, waarin de lijnen kort zijn 

en waarin voor elkaar gezorgd wordt. De valkuil hiervan, zoals ook genoemd in de interviews, 

is echter dat de medewerkers gaan ‘leunen’ en verwachten dat de organisatie hierin het 

voortouw neemt. Tronto (2010) onderschrijft dat dit familiegevoel met bijbehorende waarden 

vaak nagestreefd wordt in een institutionele setting. Dit komt voort uit de beleving dat de zorg 

in een familie vaak ‘automatisch’ werkt. Machtsverhoudingen in families zijn duidelijk, 

evenals de verplichtingen die daarbij horen. Daarbij hebben families vaak hun eigen, 

specifieke, manier van ‘de dingen doen’. Als een familielid verzorgd wordt door iemand uit 

de familie, is de kans groot dat daarin begrip is voor deze bijzonderheden (Tronto, 2010). 

Hoewel het goed kan zijn om deze vorm van zorgen in een organisatie na te streven, is het 

belangrijk om te beseffen dat deze elementen niet als vanzelfsprekend aanwezig zijn in een 

organisatie. Dit maakt volgens Tronto (2010) deze elementen niet minder haalbaar, maar het 

betekent volgens haar wel dat ze zichtbaar gemaakt moeten worden en een bewust, politiek 

proces vereisen om ze uit te voeren (Tronto, 2010). Voor een organisatie van 60.000 fte lijkt 

dit een utopie. Het is echter wel belangrijk om deze behoeften van de medewerkers serieus te 

nemen, juist weer door hierover in gesprek te gaan. Als namelijk van bovenaf wordt gestuurd 

op een eigen verantwoordelijkheid, terwijl op de werkvloer juist de behoefte wordt gevoeld 

om ‘te leunen op een familiecultuur’ zal dit onvermijdelijk blijven schuren. 

 

Twee werelden  

Hierboven werd reeds beschreven welke gevolgen de abstractie van de politie heeft gehad op 

de ‘familiecultuur’ die voorheen heerste. Er kwamen eerder nog twee andere gevolgen van de 

reorganisatie naar voren. Allereerst, de waarde die gehecht wordt aan formulieren en 

dashboards en de abstracte manier van communiceren via deze papieren wereld. En ten 

tweede, het ontstaan van een splitsing tussen enerzijds de operationele wereld, waar men met 

de voeten in de klei staat, en anderzijds de centrale bedrijfsvoering. 

Juist de fysieke splitsing van deze onderdelen en de manier van communiceren hiertussen, 

zorgt ervoor dat bij meerdere respondenten onbegrip heerst wat betreft de samenwerking 

hiertussen. Hoewel deze respondenten vrijwel allemaal medewerkers van de operationele 

wereld zijn (de opleider uitgezonderd), werd dit gevoel in een niet-opgenomen gesprek 

hierover met een medewerker vanuit de centrale bedrijfsvoering herkend. Binnen de 

zorgethiek wordt altijd uitgegaan van de relationaliteit tussen mensen binnen praktijken. 
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Walker (2007) benadrukt hierin ook juist de verschillen, want verschillende mensen in 

verschillende praktijken hebben verschillende ervaringen (Walker, 2007). Vanuit deze 

verschillen heerst bij de Nationale Politie momenteel onvrede tussen de twee verschillende 

werelden en de manier waarop tussen beide gecommuniceerd wordt, versterkt dit gevoel 

alleen maar. Zo worden via het computersysteem brieven verstuurd aan medewerkers, die een 

dermate grote impact hebben dat teamchefs aangeven dat persoonlijk contact hiervoor de 

voorkeur zou hebben. Echter, de brieven zijn al verstuurd voordat zij hiervan op de hoogte 

zijn. Zo kan een simpele brief met een afgekeurde aanpassing van het dienstrooster grote 

gevolgen hebben voor die jonge vader die niet kan rondkomen van zijn huidige salaris. Verder 

kan het bericht aan die agent die zijn dienstwapen moet inleveren, omdat hij aangemerkt is als 

suïcidaal na een gesprek met de psycholoog, hem nog verder in de put laten zakken. 

Teamchefs geven aan dat zij graag een bericht krijgen voordat deze brieven verstuurd worden, 

zodat gezorgd kan worden voor een ‘warme’ overdracht van deze informatie. De splitsing van 

de organisatie in twee werelden staat dit nu in de weg.  

Ondanks de verschillen tussen beide werelden, is toch ook hier, zoals in alle relaties, sprake 

van een wederzijdse afhankelijkheid. Sevenhuijsen (2004) beschrijft dat vertrouwen de basis 

zou moeten zijn van deze wederzijdse afhankelijkheid. In een (werk)relatie zijn de 

betrokkenen altijd afhankelijk van de ander om een goed (werk)leven te kunnen leiden, en zij 

moeten daarin kunnen vertrouwen op die ander. In organisaties dient daarom een ‘klimaat van 

vertrouwen’ gecreëerd te worden (Sevenhuijsen, 2004). Dit klimaat van vertrouwen ontbreekt 

momenteel. Formulieren, dashboards en vinkjes worden nagelopen, gecontroleerd en 

aangepast, om ervoor te zorgen dat de papieren werkelijkheid in orde is en er geen 

misverstanden kunnen ontstaan. Een band van vertrouwen zou wellicht kunnen bijdragen aan 

een vermindering van het gevoel van twee verschillende werelden. Ook hierin speelt 

communicatie een grote rol. Door beide werelden bij elkaar te brengen en hen met elkaar in 

gesprek te laten gaan, blijkt door welke waarden zij gedreven worden. Er dient gezocht te 

worden naar overeenkomsten, en wellicht is er ook een bredere oplossing nodig, een 

decentralisatie, waarin beide afdelingen niet meer fysiek van elkaar worden gescheiden. 

 

Leiderschapscompetenties 

Tot slot laten de uitkomsten van de IE zien dat de uitwerking van leiderschap op de 

medewerkers deels ook samenhangt met de competenties van de betreffende leidinggevende. 

Sommige teamchefs beschikken over de karaktereigenschappen als dominantie, helderheid en 
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analytisch vermogen. Dit zijn eigenschappen die goed van pas komen tijdens het strategische 

werk op operationeel niveau. Andere teamchefs zijn van nature meer empathisch. Zij hebben 

oog voor de emoties die spelen bij medewerkers en zien wanneer iemand ‘anders uit zijn ogen 

kijkt dan voor het weekend’. Dit zijn eigenschappen die passen bij zorgzaam leiderschap en 

personeelszorg. De respondenten geven zelf al aan dat het werken bij de politie, naast dat het 

zwaar werk is, op zichzelf al een empathisch en reflectief beroep is. Degenen die voor dit 

beroep kiezen, hebben de behoefte om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Deze 

empathie wordt echter nog niet door iedereen gevoeld als het gaat om zorg voor de 

medewerkers. 

In het integriteitsbeleid (zie Bijlage 1) hanteert de Nationale Politie de visie om toe te werken 

naar een ‘ethisch klimaat’. De hiërarchische structuur zou hierin worden losgelaten, en er zou 

meer ruimte moeten komen om elkaar aan te spreken en oog te hebben voor emoties. 

Gebleken is echter dat nog niet iedereen dit op die manier ervaart, en mogelijk dragen de 

leidende waarden in de organisatie hier ook niet aan bij. De leidende waarden zijn 

voornamelijk gebaseerd op een rechtvaardigheidsethiek, waarin rationaliteit een grote rol 

speelt, terwijl er juist behoefte is aan ruimte voor emoties. Hiervoor is een verschuiving van 

waarden nodig, aangezien de basis voor het geven van zorg niet opgesloten ligt in ratio en 

onafhankelijkheid. Pulcini (2017) beschrijft drie beweegredenen voor zorg, namelijk: zorg uit 

liefde voor de naasten, zorg als werk voor hulpbehoevenden en zorg voor de verre ander 

(Pulcini, 2017). De werkrelatie in het huidige onderzoek ligt in het midden tussen zorg als 

werk en zorg voor de verre ander. De basis voor zorg is behoefte aan empathie, ofwel het zich 

kunnen verplaatsen in de ander. Mede door de grootte van de teams en de grote afstand tussen 

de korpsleiding en de werkvloer, lijkt het hieraan soms te ontbreken. 

 

5.2 Interpretatie van de resultaten  

In de interpretatie van de resultaten in deze paragraaf wordt een opsomming gegeven van de 

belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek. Vervolgens wordt hierop een zorgethische 

synthese uitgevoerd, waarna de resultaten breder bediscussieerd worden.  

 

Terpstra en Fyfe (2019) beschrijven de ervaren veranderingen bij de Nationale Politie als de 

‘abstractie’ van de politie. Zij leggen hierin voornamelijk een link met de reorganisatie. 

Tegelijkertijd is echter een bredere maatschappelijke beweging te zien, met een vergelijkbare 

uitwerking bij andere organisaties in het publieke domein. Tonkens (2013) beschrijft dit als de 
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commodificatie van het publieke domein. De definitie die zij hiervoor gebruikt, is van Evetts 

(2011): 

 “Professional service work organizations are converting into enterprises in terms of 

identity, hierarchy and rationality … The commodification of professional service 

work entails changes in professional work relations … Relationships between 

professionals and clients are…being converted into customer relations … The service 

itself is increasingly focused, modelled on equivalents provided by other producers, 

shaped by the interests of consumers and increasingly standardized” (Evetts, 2011, 

pp. 415–416). 

 

Om de uitkomsten van de IE goed te interpreteren, is het van belang om te zien wat beide 

veranderingen inhielden, juist ook om de gevolgen hiervan te kunnen duiden. Onderstaande 

tabel laat de gevolgen van de reorganisatie zien. Hieruit blijkt dat een reorganisatie in een 

veranderd publiek domein, de toch al grote effecten van de reorganisatie heeft opgeblazen.  

 

Reorganisatie Nationale Politie Commodificatie publieke domein 

Significant grotere basisteams Verantwoording achteraf 

Centralisatie van de bedrijfsvoering Druk op winst maken/prestaties/effectiviteit 

Formelere routes  Transparantie en controle 

Harmonisering werkwijzen Harmonisering werkwijzen 

 

De gevolgen van de reorganisatie bij de Nationale Politie op goed werkgeverschap, en 

daarmee de zorg voor de medewerkers zijn nog niet eerder beschreven. Terpstra (2018) 

beschrijft wel even kort de vervreemding van de agent met de teamchef, maar gaat verder niet 

in op de gevolgen hiervan (Terpstra, 2018). Een verdere uitwerking van dit onderwerp lijkt, 

gezien de uitkomsten van deze IE, echter wel op zijn plaats. Als gekeken wordt naar de 

omschrijving van een zorgzame organisatie, benoemt Tronto (2010) drie belangrijke 

aandachtspunten, namelijk: het doel van de zorg, oog voor machtsverhoudingen en de 

inventarisatie en pluraliteit van de behoeften. Kijkend naar de bevindingen van de IE, laten 

deze drie aandachtspunten zich echter beter op een andere, tweeledige manier omschrijven. 

Enerzijds is oog hebben voor de pluraliteit van de behoeften medebepalend voor het doel van 

de zorg, en kan daarmee als één gezien worden, waarbij met pluraliteit zowel de veelheid als 

de veelzijdigheid van deze behoeften bedoeld wordt. Anderzijds vertaalt de aandacht voor 

machtsverhoudingen zich naar de verdeling van verantwoordelijkheden, wat daarmee het 
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tweede aandachtspunt wordt. Beide onderwerpen zouden ook bij de Nationale Politie in alle 

lagen van de organisatie grote punten van aandacht moeten zijn. 

Voor wat betreft de verdeling van verantwoordelijkheden, is sprake van een tegenstrijdigheid. 

Enerzijds bestaat de behoefte om de verantwoordelijkheden met betrekking tot personeelszorg 

beter op papier te zetten, maar anderzijds zal een te strikte standaardisatie juist meer 

bureaucratie met zich meebrengen, wat contraproductief zal werken. Om flexibel om te 

kunnen gaan met de verdeling van verantwoordelijkheden, beschrijven Visse et al. (2012) dat 

hierover in de organisatie met elkaar in contact moet worden getreden. Zo kan ontdekt worden 

hoe de professionals ten opzichte van elkaar staan, welke waarden zij delen en welke 

verantwoordelijkheden hieruit voortvloeien (Visse et al., 2012). Op deze manier worden 

verantwoordelijkheden niet geïnstrumentaliseerd en van bovenaf toegewezen, maar gaat 

hieraan een proces van aanvaarding, afwijzing en onderhandeling vooraf (idem, p282). De 

vorming van verantwoordelijkheid gebeurt op deze manier bottom-up, en zal daarmee meer 

gedragen worden in de organisatie, juist ook vanwege de heersende gevoelens tussen de 

dienst en de directie. 

In het maatschappelijke debat is toenemende aandacht voor de gevolgen van ‘het niet goed 

zorgen voor elkaar’ bij de Nationale Politie. In de media zijn bijvoorbeeld de medewerkers 

met beroepsziekten breed in beeld gebracht, is sprake van langslepende rechtszaken in de 

erkenning daarvan en zijn familiedrama’s voorpaginanieuws. Ook de moeilijkheden rondom 

de bezetting van de teams en de gevolgen van de abstractie van de politie op bijvoorbeeld het 

reageren op noodoproepen, hebben breed de aandacht.  

Dit onderzoek is een eerste aanzet om ook op wetenschappelijk niveau relaties te leggen 

tussen de manier van bedrijfsvoering, het hanteren van de leidende waarden, de abstractie in 

de organisatie enerzijds en de gevolgen voor goede zorg van de medewerkers (inclusief 

leidinggevenden) anderzijds. 
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6 Conclusie en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk volgt de conclusie van dit onderzoek, waarna enkele aanbevelingen gedaan 

worden.  

 

6.1 Conclusie 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidde: 

 

In hoeverre kan de Nationale Politie een zorgzame organisatie zijn en welke rol 

speelt leiderschap hierin?  

 

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden, worden hieronder eerst de deelvragen 

afzonderlijk beantwoord. 

 

1. Wat wordt verstaan onder een zorgzame organisatie? 

Goed werkgeverschap en goede personeelszorg vragen om een zorgzame organisatie, waarin 

medewerkers, inclusief leidinggevenden en de hogere top van de organisatie, naar elkaar 

omzien (Noddings, 2015; Tronto, 2010). Zoals meerdere auteurs aangeven, kan een 

organisatie op zichzelf niet zorgzaam zijn, maar zijn het de randvoorwaarden die maken of er 

‘goede zorg’ geleverd kan worden (Noddings, 2015; Tronto, 2010; Van Dartel & Molewijk, 

2014). In dit empirisch onderzoek is gekeken naar hoe mensen zorgzaamheid ervaren en wat 

er volgens hen aan randvoorwaarden nodig zijn om tot een zorgzame organisatie te komen. 

Hieruit blijkt dat er een verscheidenheid aan behoeften leeft. Zo geven agenten aan behoefte 

te hebben aan empathisch leiderschap, waarin ruimte is voor erkenning van emoties. 

Leidinggevenden geven op hun beurt aan dat zij behoefte hebben aan een duidelijke verdeling 

van verantwoordelijkheden op het gebied van personeelszorg. Naast deze behoeften van de 

respondenten, bestaat er vanuit de organisatie zelf de behoefte aan het terugdringen van 

ziekteverzuim. Hiervoor wordt een dringend beroep gedaan op leidinggevenden (Plan van 

aanpak verzuim politie, 2018). Deze verschillende behoeften en verantwoordelijkheden, 

vragen om oog voor pluraliteit. Een volledige top-down benadering doet hierin geen recht aan 

de dynamiek in de organisatie. Door agenten, teamchefs en operationeel experts te betrekken 

bij het proces van beleidsvorming wordt blootgelegd hoe deze professionals zich ten opzichte 

van elkaar verhouden. Door op deze manier inzicht te krijgen in elkaars waarden en (perceptie 

van) verantwoordelijkheden, worden procedures en richtlijnen niet alleen van bovenaf 
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toegewezen (Visse, 2012). Doordat de vorming van verantwoordelijkheid op deze manier 

bottom-up tot stand komt, zal deze meer gedragen worden in de organisatie, juist ook 

vanwege de heersende gevoelens tussen de dienst en de directie.  

Een hiermee samenhangend concept dat aandacht vraagt in het creëren van een zorgzame 

organisatie, is een wederzijdse afhankelijkheid. Alle onderdelen van de organisatie en alle 

medewerkers zijn afhankelijk van elkaar in de dagelijkse praktijk. De basis voor deze 

wederzijdse afhankelijkheid is vertrouwen. Ook hierin speelt pluraliteit een rol, want zoals 

Walker ook beschrijft hebben verschillende mensen in verschillende praktijk verschillende 

ervaringen (Walker, 2007). Reflectie op deze verschillen, maar juist ook op de 

overeenkomsten in waarden en doelen, zullen bijdragen aan het creëren van een zorgzame 

organisatie.  

 

2. Hoe krijgt leiderschap momenteel vorm binnen de context van een 

moderniserend publiek domein? 

Het leiderschap bij de Nationale Politie heeft het afgelopen decennium grote veranderingen 

doorgemaakt. In 2013 heeft de reorganisatie plaatsgevonden, waarvan nu nog de naweeën 

voelbaar zijn. Deze reorganisatie heeft onder andere gezorgd voor bureaucratisering en 

toegevoegde ICT-maatregelen wat resulteerde in meer formele routes tussen de verschillende 

onderdelen van de organisatie. Op die manier is er afstand ontstaan tussen collega’s (Terpstra 

& Fyfe, 2019). Respondenten in dit huidige onderzoek geven aan dat deze centralisatie van de 

bedrijfsvoering heeft geleid tot een grotere afstand tussen de dienst en de directie, wat soms 

leidt tot onbegrip voor elkaar situatie. Verder heeft ook de grootte van de teams geleid tot 

meer afstand, namelijk tussen de leidinggevende en de werkvloer.  

Tegelijkertijd kwam er ook in het bredere publieke domein een verandering tot stand. Hierbij 

is een focus gekomen op efficiëntie en transparantie, waarin verantwoording achteraf een 

grote rol speelt. Ook hierin heeft de meer gestandaardiseerde manier van werken geleid tot 

formelere routes binnen de organisatie (Tonkens et al., 2013). 

Dit heeft een zeer complexe werkomgeving opgeleverd voor met name de teamchefs. Hoewel 

er oog is voor de situatie waarin zij zich bevinden, beschreef de wetenschappelijke literatuur 

tot nu toe vooral de gevolgen voor de werkzaamheden van de politie naar buiten toe (Terpstra, 

2018; Terpstra & Fyfe, 2019). Dit huidige onderzoek laat zien dat de gevolgen van zowel de 

reorganisatie als de gelijktijdige veranderingen in het publieke domein ook voelbaar zijn 

binnen de organisatie wanneer het gaat om personeelszorg en goed werkgeverschap. 
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3. Hoe krijgt de rol van leidinggevenden vorm bij het creëren van een zorgzame 

organisatie? 

Aan de leidinggevenden bij de politie is een grote rol toebedeeld rondom de signalering, 

monitoring en doorverwijzing van medewerkers met een hulpvraag. Hierin sturen de 

beleidsmakers op een gedragsverandering van de leidinggevenden, waarin meer ruimte zou 

moeten zijn voor emotie, dialoog en reflectie (Plan van aanpak verzuim politie, 2018). De 

leidinggevenden zijn echter een groep die in deze beleidsstukken ongedefinieerd blijft. De 

vraag is immers of de leidinggevende de teamchef is als eindverantwoordelijke voor de 

personeelszorg of dat het de operationeel expert is die in de dagelijkse praktijk deze rol op 

zich neemt.   

 

In hoeverre kan de Nationale Politie een zorgzame organisatie zijn en welke rol speelt 

leiderschap hierin? 

Terugkomend op de hoofdvraag kan het volgende geconcludeerd worden: elke organisatie 

heeft de potentie om een zorgzame organisatie te worden wanneer de faciliteiten en 

randvoorwaarden op orde zijn. Door zorg als uitgangspunt te nemen, komt er oog voor de 

relatie tussen medewerkers uit alle lagen van de organisatie en de verschillende behoeften die 

zij hebben. De rol van het leiderschap is hierin van groot belang maar kan niet als 

vanzelfsprekend bij deze groep neergelegd worden. Het vraagt om een heldere 

begripsdefiniëring en duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden, waarbij niet voorbij 

kan worden gegaan aan de verschillende waarden die spelen binnen de organisatie.  

Om de Nationale Politie verder vorm te geven als zorgzame organisatie worden hieronder 

enkele aanbevelingen gedaan, welke kunnen dienen als aanzet voor vervolgonderzoek. Ook 

hierin zullen een bottom-up benadering met kwalitatieve onderzoeksmethoden en de 

Nationale Politie die zich opstelt als een lerende organisatie, zeer behulpzaam zijn. 

 

6.2 Aanbevelingen 

De potentie van zorg 

In de Beroepscode wordt zorg binnen de Nationale Politie beschreven als de zorg ‘voor hen 

die het behoeven’, hiermee wordt de hulpverlening naar buiten toe bedoeld (Beroepscode  

politie, n.d.). Toch is er ook binnen de organisatie momenteel een groot aanbod aan zorg 

beschikbaar. Deze voorzieningen zijn op zichzelf zeer waardevol voor de medewerkers en 

omvatten een breed scala aan zorgprofessionals. Door de samenwerking tussen deze 
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zorgprofessionals te vergroten, de route er naartoe te verbeteren en ieders rol hierin helder te 

beschrijven kunnen deze voorzieningen van nog grotere waarde worden binnen de 

organisatie. Door hierbij ‘zorg’ als vertrekpunt te nemen en vanuit hier waarden zoals 

verbondenheid, relationaliteit en contextualiteit te omarmen, ontstaat een gerichtheid op 'het 

onderhouden, voortzetten en herstellen van een levensondersteunend web' (Tronto, 1993). 

Zorg is namelijk in de basis relationeel, aangezien het ontstaat tussen mensen. Door vanuit 

zorg te denken, worden mensen zich bewust van de behoeften van de ander en ontstaat er een 

actie (Noddings, 2002). De volgende aanbevelingen schetsen hoe deze ‘actie’ eruit kan komen 

te zien. 

 

Inventarisatie van behoeften 

De huidige gesprekken, zoals ontwikkel- en resultaatgesprekken gaan volgens de 

respondenten onvoldoende in op de emoties die voortkomen uit het werk, terwijl hier wel 

behoefte aan is. Van Dartel en Molewijk beschrijven verschillende gespreksvormen die hierin 

toegepast zouden kunnen worden. Het is vooral een systematische aanpak die hierin van 

belang is, juist ook om het delen van emoties tot een normaal onderdeel van het werk te 

maken (Van Dartel & Molewijk, 2014). Hierbij kan gedacht worden aan het voeren van 

moreel beraad om het moreel kompas te ‘scherpen’, waarover ook wordt gesproken in het 

integriteitsbeleid. Door gespreksvormen als dit standaard deel te laten uitmaken van de 

dagelijkse werkzaamheden wordt een ieder op regelmatige basis en laagdrempelig 

uitgenodigd om zijn of haar behoeften te delen met het team en de leidinggevenden en krijgt 

men inzicht in elkaars leidende waarden.  

 

Verdeling van verantwoordelijkheden 

Waar op papier de verantwoordelijkheid van personeelszorg ligt bij de teamchef, geven de 

respondenten aan dat het vrijwel altijd de operationeel experts zijn die deze taak op zich 

nemen. Daarnaast wordt in diverse beleidsdocumenten het begrip ‘leidinggevende’ gebruikt, 

wat in combinatie met de verdeling van taken een onvoldoende gedefinieerde term is 

(Beroepscode  politie, n.d.; Integriteitsbeleid, n.d.; Projectgroep Richtlijnontwikkeling, 

2012). Tenslotte wordt deze ‘leidinggevende’ vaak los gepositioneerd, buiten de groep van 

medewerkers. Dit terwijl ook leidinggevenden medewerkers zijn van de organisatie. De 

huidige diffuse verdeling van verantwoordelijkheden en de scheiding die zo gecreëerd wordt 

tussen leidinggevenden en medewerkers, zijn een belangrijk punt van aandacht. Het is van 

belang om hier in de organisatie helderheid over te verschaffen, waarbij ook de 
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leidinggevenden als medewerkers worden gezien. Dit betekent het gebruik van een duidelijke 

terminologie in de beleidsdocumenten en waar nodig een aanpassing van de functieprofielen. 

 

Oog voor leidende waarden 

Uit de beleidsanalyse (zie Bijlage 1) is gebleken dat de huidige leidende waarden die met 

name voortkomen uit een rechtvaardigheidsethiek, een grote uitdaging vormen als het gaat om 

het creëren van een ‘ethisch werkklimaat’. Binnen dit werkklimaat is er “ruimte om zelf na te 

denken, een eigen moreel oordeel te vormen in lijn met de normen en waarden, voor de eigen 

mening uit te komen, verantwoording af te leggen, elkaar vragen te stellen en lastige situaties 

met elkaar te bespreken” (Integriteitsbeleid, p.11). Een laatste aanbeveling is dan ook om 

bijvoorbeeld door middel van focusgroepen te bepalen welke gevolgen de huidige leidende 

waarden hebben voor de uitvoer van een beleid waarin gestreefd wordt naar een ethisch 

werkklimaat en welke leidende waarden hierin wellicht nuttiger zouden kunnen zijn. Hierin 

kan de organisatie ervoor kiezen om leidende waarden vanuit de zorgethiek te omarmen, zoals 

verbondenheid, relationaliteit en contextualiteit, Door op deze manier zorg als vertrekpunt te 

zien, is de cirkel weer rond. 
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7 Kwaliteit 

Kwalitatief onderzoek is geloofwaardig, overdraagbaar en betrouwbaar. Geloofwaardigheid 

wordt voornamelijk bepaald door de mate waarin ‘de waarheid’ vanuit de interpretatie van de 

onderzoeker overeenkomt met die vanuit het perspectief van de respondenten.  

Overdraagbaarheid is de mate waarin de opgedane kennis zich laat transfereren naar 

vergelijkbare praktijken en betrouwbaarheid is de mate waarin het onderzoek, als dit 

nogmaals uitgevoerd zou worden, dezelfde uitkomsten zal opleveren (Visse, 2012). 

In dit hoofdstuk wordt besproken op welke manier aan deze eisen voldaan is. 

 

Om een zo representatief mogelijke steekproef uit te voeren, is in de selectie van de 

respondenten rekening gehouden met een gelijkwaardige verdeling van functiegroepen in de 

onderzochte populatie. Daarnaast is sprake van datatriangulatie, aangezien meerdere bronnen 

van informatie over hetzelfde onderwerp geraadpleegd zijn (de interviews en de beschikbare 

beleidsdocumenten). Gekozen is om op een van de beleidsdocumenten een zorgethische 

analyse uit te voeren, om zo dieperliggende leidende waarden vanuit de organisatie bloot te 

leggen.  

Om te controleren of de interpretaties van de onderzoeker overeenkwamen met het perspectief 

van de respondenten, hebben twee teamchefs de mogelijkheid gekregen om een membercheck 

uit te voeren op de empirische bevindingen, door een van de teamchefs is hieraan gehoor 

gegeven. De thick descriptions, ofwel rijke beschrijvingen van de gevoelens en gedragingen 

in deze onderzoekspraktijk die op deze manier ontstaan zijn, komen de generaliseerbaarheid 

van de uitkomsten ten goede (Visse, 2012). De benuttingswaarde van de opgedane inzichten 

zijn hoog voor vergelijkbare complexe hiërarchische organisaties (Smaling, 2009), met name 

in het publieke domein dat in het afgelopen decennium te maken heeft gehad met 

vergelijkbare veranderingen. 

 

Om bewustwording van haar eigen subjectiviteit te stimuleren, heeft de onderzoeker tijdens 

het onderzoek regelmatig gereflecteerd op haar eigen positie en onderliggende 

vooronderstellingen. Zo werd de onderzoeker regelmatig geconfronteerd met berichten over 

de Nationale Politie in de media. Het team van een van de respondenten was zelfs persoonlijk 

betrokken bij een van de nieuwsberichten. Dit was een confronterende ervaring voor de 

onderzoeker, en maakte het invoelbaar hoe kwetsbaar de organisatie is als het gaat om dit 

soort berichtgevingen. 
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Beperkende omstandigheden 

Belemmerende aspecten in het kader van de geloofwaardigheid, zijn als volgt. De 

onderzoeker was ten tijde van dit onderzoek nog onervaren in het voeren van interviews en 

het coderen van transcripten. Ondanks haar werkzaamheden als actieonderzoeker bij de 

organisatie, was de Nationale Politie als organisatie daarnaast een volledig onbekende 

omgeving voor de onderzoeker. Dit kan ervoor gezorgd hebben dat respondenten minder 

bereidwillig waren om hun ware opvattingen met haar te delen of dat de onderzoeker door 

haar onervarenheid de ware opvattingen niet heeft kunnen opmaken uit de transcripten. Ook is 

het mogelijk dat de onderzoeker, ondanks haar pogingen tot een zorgvuldige datatriangulatie, 

geen toegang heeft gekregen tot alle benodigde (interne) documenten.  

Een andere beperking is dat de onderzoeker het onderzoek alleen heeft uitgevoerd. Iedere 

andere onderzoeker zou het onderzoek vanuit een ander perspectief kunnen benaderen. 

Idealiter zouden verschillende perspectieven onderling uitgewisseld worden, maar dat is nu 

niet gebeurd.  

Tot slot is de Coronacrisis op verschillende vlakken een beperkende factor geweest. Zo 

konden de interviews niet face-to-face plaatsvinden en waren door de geldende maatregelen 

ook geen observaties in de praktijk mogelijk. Bovendien was de onderzoeker tijd kwijt aan het 

geven van thuisonderwijs aan haar kinderen, wat de tijd die beschikbaar was voor het 

onderzoek beperkte. Idealiter wordt voor een IE ruim de tijd genomen om de praktijk ook van 

binnenuit te leren kennen en te onderzoeken. Die ruimte was nu in mindere mate beschikbaar. 

Dit zorgt ervoor dat het onderzoek niet als een ‘echte’ IE gezien mag worden, maar een 

onderzoek is waarin de methodiek van IE is toegepast om de organisatorische context en 

vormen van sturing binnen de Nationale Politie bloot te leggen.  
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9 Bijlagen 

Bijlage 1: Beleidsanalyse Integriteitsbeleid 

 

Leidende waarden binnen het integriteitsbeleid van de Nationale Politie 

Integer is één van de waarden van de Nationale Politie, naast betrouwbaar, moedig en 

verbindend (Beroepscode  politie, n.d.). Het integriteitsbeleid4 van de Nationale Politie 

beschrijft op welke manier integer handelen vorm krijgt en welke actoren hierbij betrokken 

zijn. Het discours wordt gekenmerkt door termen als onafhankelijkheid, rationaliteit en 

rechtvaardigheid, waarbij er onvoldoende aandacht lijkt te zijn voor relationaliteit en de 

complexiteit van de dagelijkse praktijk van het politiewerk. 

Dit artikel beantwoordt de vraag in hoeverre zorgethiek behulpzaam kan zijn in het 

vormgeven van integriteitsbeleid binnen de Nationale Politie. 

Allereerst wordt beschreven welke leidende waarden er momenteel ten grondslag liggen aan 

het integriteitsbeleid, namelijk waarden die passen bij een rechtvaardigheidsethiek en 

waarden vanuit de deugdethiek. 

Vervolgens wordt inzicht gegeven in de theorie van zorgethiek en welke concepten hieruit 

behulpzaam zouden kunnen zijn in het integriteitsbeleid. 

Tenslotte wordt kort stilgestaan bij de haalbaarheid van het implementeren van deze 

concepten in het integriteitsbeleid. 

 

Belang van ethische competenties binnen de Nationale Politie 

Publieke dienstverleners hebben volgens Van Dartel en De Witte (2014) de afgelopen tijd een 

verminderd aanzien gekregen. De blik is volgens hen verschoven van betekenisgeving naar 

kwantitatieve eindpunten, productie en efficiëntie. Dit bracht een verschuiving met zich mee 

wanneer het gaat om het afleggen van verantwoording. Waar dit eerst vooraf gebeurde, 

gebeurt dit nu achteraf. Waar een goede opleiding leidde tot maatschappelijk vertrouwen, 

moeten professionals tegenwoordig achteraf verantwoorden waarom bepaalde keuzes 

gemaakt zijn (Van Dartel & De Witte, 2014). 

Eén van deze publieke dienstverleners is de Nationale Politie.  

De bescherming van morele rechten is volgens Miller en Blackler (2017), het meest 

belangrijke morele doel van politiewerk. Alle operationele taken zijn afgeleiden van dit 

 

4 Nationale Politie, Integriteitsbeleid, versie 1.0, alleen intern beschikbaar, verder aangeduid met IB 
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centrale doel, grotendeels voortkomend uit de bescherming van personen en eigendommen. 

Daarbij maken politiemedewerkers ook de afweging wanneer het gerechtvaardigd is om 

hierbij geweld te gebruiken (Miller & Blackler, 2017). De integriteit binnen de Nationale 

Politie hangt samen met het vertrouwen van de maatschappij in de uitvoering van deze taak: 

“Een integere politieorganisatie is van fundamenteel belang (…) Voor de legitimiteit van het 

handelen is het vertrouwen van de samenleving essentieel” (IB, p6). 

Door middel van dialoog en reflectie wordt geleerd van incidenten en wordt verbinding 

gezocht met het dagelijkse politiewerk (IB, p7). Hiervoor wordt ook een Toolkit ingezet met 

daarin filmpjes van morele dilemma’s en voorbeelden van hulpvragen. Het doel van dit alles 

is om te komen tot meer bewustwording en zelfreflectie bij de medewerker in de ontwikkeling 

van het politiewerk (Kamerbrief 2388759, 2019). 

 

Leidende waarden binnen het integriteitsbeleid 

Rechtvaardigheidsethiek  

In de beschrijving van integriteit in het integriteitsbeleid staat de autonomie van de 

medewerker centraal: “Ik ben onafhankelijk in mijn optreden. Ik handel niet uit eigen belang, 

maar voor de veiligheid van de burger, mijn collega en mijzelf” (IB, p6). Dit doen zij onder 

meer door verantwoording af te leggen over het eigen handelen, verleidingen te weerstaan en 

elkaar onderling aan te spreken (IB, p8).  

Het ontwikkelen van de morele professionaliteit van deze medewerker vindt plaats door 

“sturing op basis van richtinggevende principes, het ontwikkelen van het morele denkproces 

en het nemen van eigen verantwoordelijkheid” (IB, p7). Er wordt gesteld dat het maken van 

keuzes in het handelen niet altijd eenvoudig is en gepaard zal gaan met twijfel, om hierin 

tegemoet te komen zijn er regels opgesteld: “Hoewel er op het gebied van integriteit en 

morele keuzes maken, veel ‘grijs gebied’ is, zijn t.a.v. een aantal onderwerpen normen 

vastgesteld. Deze zijn vervat in interne regelingen” (IB, p13).  

Wanneer een medewerker deze regels overtreedt, stelt het integriteitsbeleid dat er aan de 

organisatie de plicht gesteld wordt om te zorgen voor een rechtvaardige behandeling en 

daaruit voortvloeiend ook een rechtvaardige sanctionering, waarvan gelijkheid in de strafmaat 

een onderdeel is: “Het rechtvaardig en proportioneel sanctioneren draagt bij aan openheid 

over fouten en aan de meldingsbereidheid” (IB, p16). De plicht van de medewerker die daar 

vervolgens tegenover staat is het bevorderen en beschermen van de integriteit binnen de 

organisatie en een rechtvaardig handelen naar buiten toe (IB, p6). Wanneer er twijfel bestaat 

over het handelen wordt de verwachting uitgesproken dat een medewerker zelf de 
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verantwoordelijkheid neemt om dit uit te spreken, maar worden ook anderen gestimuleerd om 

elkaar hierop aan te spreken. In de gevolgen die dit heeft, zullen altijd zorgvuldig de belangen 

van de organisatie en de betreffende medewerker worden afgewogen (IB, p6, 12, 16).  

 

De medewerker wordt binnen het hierboven beschreven discours gepositioneerd als een 

autonoom, rationeel en berekenend individu, werkzaam in een omgeving met rechten, 

plichten en regels passend bij een rechtvaardigheidsethiek. Maar er is nog een ander discours 

zichtbaar in het integriteitsbeleid. 

 

Deugdethiek 

Een tweede discours in het integriteitsbeleid benadrukt een ethisch werkklimaat: “Een ethisch 

klimaat biedt ruimte om zelf na te denken, een eigen moreel oordeel te vormen in lijn met de 

normen en waarden, voor de eigen mening uit te komen, verantwoording af te leggen, elkaar 

vragen te stellen en lastige situaties met elkaar te bespreken” (IB, p11). In de uitwerking 

hiervan worden termen als kwetsbaarheid, ethisch leiderschap, moreel gedreven 

politiemensen gebruikt en geeft men aan dat “mensen gestimuleerd worden tot ethisch 

gedrag” (IB, p11).  

Hierin baseert men zich op het werk van business ethicus Kaptein (2012). Zijn werk wordt 

beschreven aan de hand van termen als helderheid, voorbeeldgedrag, betrokkenheid, 

transparantie (Kaptein, 2012; IB, p11). In eerder werk conformeert Kaptein zich aan de 

deugdenleer (Kaptein, 2005). Naast een ethisch werkklimaat wordt in het integriteitsbeleid 

ook ethisch leiderschap van belang geacht. Er wordt gesteld dat ethische leiders “uitstralen dat 

zij integer handelen belangrijk vinden” (IB, p12) en als doel hebben om medewerkers te 

stimuleren morele beslissingen te nemen en te handelen in lijn met de normen en waarden. De 

leidinggevende geeft hierin het goede voorbeeld (idem). 

 

Ethiek binnen het integriteitsbeleid 

Bovenstaande beschrijvingen van de leidende waarden die ten grondslag liggen aan het 

integriteitsbeleid laten twee verschillende theorieën van ethiek zien. 

Allereerst is er het dominante discours van de rechtsvaardigheidsethiek, waarbij men uitgaat 

van een autonoom, onafhankelijk individu dat in staat is om rationele, berekenende 

afwegingen te maken en hierover verantwoording dient af te leggen wanneer dit niet volgens 

de standaard gebeurt. 
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Een tweede, kleiner, discours is de deugdethiek, waarbij de focus ligt op de groei van 

praktische wijsheid tot een individu met de juiste persoonlijke karaktereigenschappen. Het 

doel waarnaar men streeft binnen de deugdethiek is het ‘telos’.5 Hoewel in deze ethiek ruimte 

is voor contextualiteit, ligt de focus voornamelijk op het individu, diens persoonlijke 

karaktereigenschappen en het vooraf gestelde ‘telos’ (Leget et al., 2017; MacIntyre, 1984). 

 

Het is goed dat er binnen het integriteitsbeleid wordt gestreefd naar goed politiewerk en dat 

daarvoor binnen de organisatie reflectie en dialoog gestimuleerd worden. Hiervoor zouden 

echter concepten als wederzijdse afhankelijkheid, verdeling van verantwoordelijkheden en 

pluraliteit meer aandacht verdienen. Dit kan door het integriteitsbeleid te verrijken met een 

ethiek die ‘zorg’ als vertrekpunt neemt. 

 

Zorg en zorgethiek 

Eén van de grondleggers van de zorgethiek is Carol Gilligan. Als studente van Lawrence 

Kohlberg, begon Gilligan zich af te zetten tegen het dominante geluid van het universele 

model in de ontwikkeling van de moraal, in het bijzonder tegen het werk van haar eigen 

mentor. Kohlberg (1973) beschrijft in zijn model een groei naar een universele en principiële 

moraal, waarbij jongens eerder het einddoel bereikten dan meisjes. Zijn model was gebaseerd 

op de ethics of justice, de rechtsvaardigheidsethiek, waarbij waarden als ratio, autonomie, 

rechtvaardigheid en onafhankelijkheid voorop staan (Kohlberg, 1973; Sander-Staudt, 2019). 

Gilligan’s onderzoek (1982), als reactie daarop, werd uitgevoerd met jongens én meisjes en 

liet een andere ethiek zien. Zij hoorde niet het mannelijke geluid van rechtvaardigheid, maar 

een vrouwelijk geluid van zorg. Deze ‘vrouwelijke’ moraal ging uit van onderlinge 

verbondenheid, relationaliteit, contextualiteit gericht op het behouden van relaties en het 

vermijden van schade, the ethics of care, de zorgethiek (Gilligan, 1982; 2005).  

 

Om een zorgethisch perspectief te kunnen hanteren is het van belang om te definiëren wat 

‘zorg’ is binnen het integriteitbeleid.  

In het geval van de Nationale Politie komt het ‘zorgen voor’ rechtstreeks terug in hun taak 

zoals omschreven in de Politiewet (2012): “De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan 

het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de 

 

5 Het ‘telos’ binnen de deugdethiek is het einddoel van het leven, eudaimonia, gelukzaligheid 
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daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze 

behoeven” (Artikel 3 Politiewet 2012, 12 juli 2012).  

Naast deze focus op zorg naar buiten toe, wordt in deze analyse ook goed werkgeverschap 

gezien als een vorm van zorg, het creëren van een zorgzame organisatie waarin men naar 

elkaar omkijkt (Noddings, 2015; Tronto, 2010).  

 

Zorgethische concepten 

Wanneer we vanuit het perspectief van zorg kijken naar het integriteitsbeleid, worden 

hieronder enkele zorgethische concepten besproken die daarin behulpzaam kunnen zijn. 

De specifieke manier waarop men binnen de zorgethiek kijkt en denkt, maakt dat er ándere 

dingen oplichtten dan een denken vanuit beleid, kernwaarden, of een denken dat een concept 

als 'integriteit' wil implementeren. Zorgethiek doet precies het omgekeerde: kijken naar wat er 

in praktijken (al) oplicht en naar boven komt drijven. 

 

Wederzijdse afhankelijkheid 

In de beschrijving van de kenmerken van de medewerker in het integriteitsbeleid staat zijn 

autonomie centraal. Er wordt voorondersteld dat de medewerker altijd een vrije keuze kan 

maken, onafhankelijk van de situatie waarin hij zich bevindt en in staat is zich uit te spreken 

wanneer dit handelen niet volgens de regels is gebeurd. Dit kan leiden tot een opvatting 

waarin de medewerker geobjectiveerd wordt en vanuit een vrijstaand oogpunt kan reflecteren 

op zijn handelen (Van Nistelrooij et al., 2017).  

Het politiewerk wordt echter altijd uitgevoerd samen met anderen, met collega’s en met de 

mensen op straat binnen een bepaalde context. Vanuit het perspectief van zorg is hier oog 

voor. Zorgethici stellen dat handelen nooit onafhankelijk is, maar altijd vorm krijgt in een 

web van afhankelijkheid, op basis van normen en waarden die gedurende een leven vorm 

hebben gekregen (Selma Sevenhuijsen, 2004). 

Filosofe Walker (1993) werkt dit verder uit door te stellen dat moreel handelen altijd 

afhankelijk is van de particuliere context met zijn eigen sociale relaties, problemen en 

praktijken. Daarbij is de specifieke gebeurtenis onderhevig aan percepties en interpretaties als 

gevolg van gedachten en emoties. En tenslotte is het morele oordeel aan verandering 

onderhevig, er zit groei in. Het ontwikkelt zich gedurende de tijd, waarin het gevoed wordt 

door andere gebeurtenissen en omstandigheden. (Walker, 1993).  Het zijn juist die 

wederzijdse afhankelijkheid en de relatie en interactie met anderen die nodig zijn om tot een 
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gedegen reflectie en vervolgens tot groei te komen. Juist ook door hierin de perspectieven van 

de andere actoren mee te nemen (Van Reenen & Van Nistelrooij, 2017). 

Reflectie binnen een organisatorische context vraagt daartoe echter wel oog voor de verdeling 

van verantwoordelijkheden. 

 

Verdeling van verantwoordelijkheden 

In het integriteitsbeleid komt verantwoordelijkheid op verschillende manieren ter sprake. 

Binnen het discours van de deugdethiek wordt deze verantwoordelijkheid als volgt verwoord: 

“Het beschermen en stimuleren van integriteit is een verantwoordelijkheid van iedereen 

binnen de organisatie” (IB, p4). En: “Iedere politiechef en directeur is verantwoordelijk om 

awareness voor integriteit in zijn organisatieonderdeel te stimuleren” (IB, p13). Hierbij wordt 

gesproken over verantwoordelijkheid van de organisatie en de leidinggevenden. 

Doorheen de rest van het document ligt echter de nadruk op de medewerker die zich kan 

verantwoorden over keuzes die gemaakt zijn tijdens een specifieke situatie (IB, p6, p7, p8, p9, 

p11). Hoewel aangemoedigd wordt dat deze verantwoording gebeurt door middel van dialoog 

en reflectie, klinkt er wel een gezette standaard of norm door in het document. Goed handelen 

dient volgens Van Dartel en De Witte (2014) echter niet versmald te worden tot handelen 

volgens de standaard. Wel stellen zij dat deze standaarden als spiegel kunnen functioneren om 

de keuzes achteraf te kunnen verantwoorden. Dit vraagt om momenten van systematische 

reflectie op morele dilemma’s die ontstaan gedurende het werk. Zij schrijven hierover: 

“Uiteraard vraagt deze invulling van professionaliteit niet alleen persoonlijke inzet van de 

beroepsbeoefenaren (en van ethici), maar ook erkenning van de professionele rol in de 

organisatorische context” (Van Dartel & De Witte, 2014, p49).  

Wanneer we vanuit het perspectief van zorg kijken naar de verdeling van 

verantwoordelijkheden is deze tweeledig. Enerzijds is het de verantwoordelijkheid van de 

Nationale Politie om de juiste randvoorwaarden te creëren waarmee systematische reflectie 

van de medewerkers op het eigen handelen gefaciliteerd wordt (Van Dartel & Molewijk, 

2014). Deze randvoorwaarden worden deels beschreven in het artikel dat voor u ligt, maar 

zijn breder dan dat. Bij de randvoorwaarden kan ook worden gedacht aan het hebben van oog 

voor spelende machtsverhoudingen, ruimte voor emotie en lichamelijkheid. Aspecten die 

samenhangen met het relationele karakter van de zorgethiek (Hamington, 2012; Tronto, 

2010).  

Anderzijds is er de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf. Wanneer we zorg 

definiëren als goed werkgeverschap, dan kan de medewerker hierin worden gezien als 
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zorgontvanger. Vanuit het perspectief van zorg, heeft deze zorgontvanger ook een rol in het 

ontvankelijk zijn voor de zorg die hem aangeboden wordt. Binnen de zorgethiek gaat aan deze 

ontvankelijkheid echter altijd een inventarisatie van de behoeften vooraf (Kittay, 2014; 

Tronto, 1993). Deze behoeften van de medewerker en de doelen die hij stelt in zijn werk zijn 

hierbij niet uniform. Er bestaat niet zoiets als ‘de medewerker’, dit vraagt om oog voor 

pluraliteit. 

 

Inventarisatie van behoeften en pluraliteit 

Door te spreken over een ethisch werkklimaat en ethisch leiderschap lijkt een deugdethiek 

behulpzaam te kunnen zijn in het integriteitsbeleid. Zo wordt binnen ethisch leiderschap 

gestimuleerd dat men vertrouwen uitspreekt in de medewerkers en dat het gesprek wordt 

aangegaan over dilemma’s die zich tijdens het werk kunnen voordoen (IB, p16). Dit discours 

doet meer recht aan de opvattingen van Walker (1993), er is oog voor groei van ethische 

competenties en leidinggevenden fungeren als mentoren. 

Er is echter een belangrijke valkuil binnen de deugdethiek en dat is de behoefte van de 

medewerker. 

Zoals eerder aangegeven gaat een deugdethiek uit van een vastgesteld doel in het leven, het 

telos. Maar wat zijn eigenlijk deze doelen waar goed politiewerk naar streeft? Deze zullen 

voor elke politiemedewerker op elk moment in diens carrière anders zijn. Zorgethiek biedt de 

ruimte die nodig is, om gezamenlijk in de praktijk te kijken naar wat goed en slecht is in het 

handelen, naar het ethos, juist ook door te kijken naar het telos binnen dit ethos (Vosman & 

Niemeijer, 2017). Hierover zegt zorgethica Tronto (2010): “Any agency or institution that 

presumes that needs are fixed is likely to be mistaken and to inflict harm in trying to meet 

such needs” (Tronto, 2010, p164). Een organisatie die uitgaat van vastgestelde doelen en 

behoeften kan onvoldoende voorzien in de behoeften van de specifieke medewerker. Hoewel 

de leidende waarden van een deugdethiek op verschillende fronten lijken op de zorgethiek, is 

het juist van belang om oog voor te hebben voor de verschillende behoeften en doelen van de 

medewerkers binnen de organisatie (Sevenhuijsen, 2004; Tronto, 2010).  

Hiervoor is aandacht nodig – aanwezig zijn, luisteren, observeren en onderhouden van relaties 

(Noddings, 2015). Dit kan bijvoorbeeld vormkrijgen door systematisch te doen aan morele 

reflectie. De Toolkit voorziet hierin gedeeltelijk maar deze is nog te veel vrijblijvend en gaat 

bijvoorbeeld in de hulpvragen te veel uit van het initiatief van de medewerker. Door vanuit de 

organisatie op regelmatige basis aan reflectie te doen, wordt dit een normaal en vast onderdeel 



75 

Zorg voor eenheid 

van het werk. Een passende methodiek en goede begeleiding, zijn hierbij van belang (Van 

Dartel & Molewijk, 2014). 

 

Haalbaarheid 

Het zal niet eenvoudig zijn om de hierboven genoemde zorgethische concepten te 

implementeren binnen de Nationale Politie. Voor langere tijd waren de waarden van de 

rechtvaardigheidsethiek leidend en het is pas een zeer recente beweging dat daaraan een 

deugethiek is toegevoegd. Het is goed om te zien dat hierin bronnen worden aangehaald die 

behulpzaam kunnen zijn. 

Het is ook goed om te zien dat de Nationale Politie erkent dat er bepaalde kenmerken aan een 

organisatie gesteld dienen te worden om tot een ethisch werkklimaat te komen. Er is met dit 

artikel aangetoond dat de elementen vanuit de zorgethiek hierin nog meer behulpzaam zijn 

dan de deugdethiek, juist om de behoeften van de medewerkers te kunnen inventariseren 

(Tronto, 2010; Van den Belt, 2017). 

Daarnaast is het van belang om de beperkingen te zien van de rechtvaardigheidsethiek, 

bijvoorbeeld wanneer het gaat om de focus op de medewerker als onafhankelijk, rationeel en 

berekenend persoon (Gilligan, 1982; Tronto, 1993; Van Nistelrooij et al., 2017). 

De aandacht binnen de Nationale Politie ligt bovendien nog voornamelijk op de zorg ‘voor 

hen die het behoeven’, een zorg naar buiten toe (Artikel 3 Politiewet 2012, n.d.). Het is juist 

vanuit het perspectief van zorgethiek belangrijk om ook oog te hebben voor de zorg naar 

binnen toe, de zorg voor de medewerkers en goed werkgeverschap (Noddings, 2015; Tronto, 

2010).  

 

Conclusie 

In dit artikel stond de volgende vraag centraal: in hoeverre kan zorgethiek behulpzaam zijn in 

het vormgeven van integriteitsbeleid binnen de Nationale Politie? 

Integriteit is belangrijk binnen de Nationale Politie. Als publiek dienstverlener met een 

geweldsmonopolie hangt de uitvoering van deze taak samen met het vertrouwen vanuit de 

maatschappij. Deze taak betreft het zorgen voor ‘hen die dit behoeven’ en verbetering hiervan 

vindt plaats door te reflecteren op dit handelen. 

Aan het integriteitsbeleid waarin dit beschreven staat liggen de volgende leidende waarden 

ten grondslag, de rechtvaardigheidsethiek en de deugdethiek. 

De rechtvaardigheidsethiek kenmerkt zich door het beschrijven van de medewerker als een 

onafhankelijk en autonoom individu. De medewerker kan zich verantwoorden wanneer zijn 
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handelen niet volgens de standaard verloopt en de organisatie zal vervolgens rechtvaardig 

sanctioneren wanneer dit nodig is.  

De deugdethiek streeft naar een ethisch werkklimaat en ethisch leiderschap. De deugdethiek 

kenmerkt zich door het vooraf gestelde doel, het telos, waarin onvoldoende oog is voor ieders 

particuliere behoeften. 

Door met het perspectief van zorg naar het integriteitsbeleid te kijken, is te zien dat er meer 

aandacht zou moeten zijn voor wederzijdse afhankelijkheid, de verdeling van 

verantwoordelijkheden en de inventarisatie van ieders behoeften. 

Dit zal niet gemakkelijk zijn in een organisatie waar tot voor kort de rechtvaardigheidsethiek 

leidend was en waarin de focus voor wat betreft zorg voornamelijk naar buiten toe is gericht. 

Het is een aanbeveling om het zorgethische perspectief dat in deze analyse gehanteerd wordt 

te zien als een uitnodiging tot reflectie op de huidige leidende waarden binnen de Nationale 

Politie en de uitdagingen die deze met zich meebrengen.  
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Bijlage 2: Informatiebrief en toestemmingsformulier 

 

Beste heer/mevrouw, 

 

We willen u vragen deel te nemen aan een onderzoek van de Universiteit voor Humanistiek. 

Dit onderzoek gaat over de zorgverlening binnen de Nationale Politie. Deelname aan het 

onderzoek is vrijwillig. Om deel te nemen is uw schriftelijke toestemming nodig.  

 

Wat is het doel van het onderzoek? 

Onderzoek naar de effectiviteit van bestaande voorzieningen van (na)zorg binnen de 

organisatie. Waarbij onderzocht wordt in hoeverre de Nationale Politie een zorgzame 

organisatie kan zijn en welke rol leiderschap hierin speelt. 

 

Wat houdt het onderzoek precies in? 

Er wordt eenmalig een interview gehouden. Bij voorkeur vindt dit interview face-to-face 

plaats. Indien dit niet mogelijk is, vindt het interview plaatsen middels videobellen (Zoom). 

Dit gesprek zal worden opgenomen (alleen audio-opname). 

 

Hoe zit het met mijn privacy? 

Er wordt zorgvuldig omgegaan met uw gegevens. 

• Alle informatie die we van u verzamelen (audiobestand en het transcript) wordt 

gepeudonimiseerd. Dit betekent dat de gegevens zonder uw naam wordt bewaard. In 

plaats van uw naam gebruiken we een code van cijfers en letters. Tijdens het bekijken van 

de uitslag van het onderzoek kunnen we daardoor niet zien welke gegevens van u zijn. 

• De gegevens die wel tot u te herleiden zijn, zoals naam en contactgegevens, worden zo 

snel mogelijk na het project verwijderd.  

• We zullen alleen resultaten publiceren op groepsniveau; het gaat dan dus over alle 

geïnterviewden die hebben meegedaan aan het onderzoek.  

• Alle verzamelde gegevens worden opgeslagen in een digitale, beveiligde onderzoeksmap 

van de Universiteit voor Humanistiek, en kunnen alleen ingezien worden door de 

betrokken onderzoeker, haar begeleiders en de datamanager van de Universiteit voor 

Humanistiek. 
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De Universiteit voor Humanistiek is verplicht de gegevens minstens 10 jaar te bewaren om de 

kwaliteit van het onderzoek achteraf te kunnen controleren. 

 

Wat als ik niet meer mee wil doen? 

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. U kunt op elk moment besluiten om toch niet 

meer deel te nemen, zonder een reden op te geven. Ook kunt u uw toestemming intrekken. In 

dat geval zullen al uw persoonlijke gegevens worden verwijderd uit ons systeem. 

 

Waar kan ik terecht met klachten? 

Als u klachten heeft over het onderzoek, kunt u deze bespreken met de onderzoeker. Doet u 

dit liever met iemand anders? Dan kunt u terecht bij drs. Auke van der Leij, Beleidsadviseur 

Veilig en Gezond Werken van de Nationale Politie auke.van.der.leij@politie.nl 

 

Hoe kan ik deelnemen? 

Als u wilt deelnemen aan het onderzoek, moet u het bijgevoegde toestemmingsformulier 

invullen en ondertekenen. Hiermee geeft u aan dat u de informatie in deze brief hebt begrepen 

en deel wilt nemen aan het onderzoek.  

Vragen? 

Voor vragen over het onderzoek kunt u e-mailen naar Fenna.Mossel@student.uvh.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Fenna Mossel, onderzoeker   
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TOESTEMMINGSVERKLARING  

 

Ik ben tevreden met de uitleg over het onderzoek. Ik heb mijn vragen over het onderzoek  

kunnen stellen en deze zijn naar tevredenheid beantwoord.  

 

Ik weet dat de gepseudonimiseerde (d.w.z. niet tot de persoon herleidbare) 

onderzoeksgegevens na afronding van het onderzoek nog 10 jaar bewaard worden. Ik weet dat 

alleen de onderzoeker, haar begeleiders en de datamanager van de Universiteit voor 

Humanistiek mijn gegevens kunnen zien.  

Ik weet dat onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek de gepseudonimiseerde 

gegevens ook kunnen gebruiken voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. 

 

Ik weet dat deelname geheel vrijwillig is. Ik weet dat ik op elk moment kan beslissen te 

stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoeft geen reden worden geven.  

___________________________________________________________________________ 

 

Ik geef toestemming voor: 

Het maken van een geluidsopnames van het interview tussen mij en de onderzoeker 

Ik ga akkoord met bovenstaande en neem uit vrije wil deel aan dit onderzoek. 

 

Naam:…………………………………………………………………… 

 

Handtekening:………………………………………………………     

   

Datum: ____/____/________ 
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Bijlage 3: Datamanagementplan 

 

1 Administratieve informatie  

1.a Projectnaam, hoofdonderzoeker, financier(s), 

datum van dit plan en van eerdere versies  

Master-thesis UvH 

Fenna Mossel 

2 maart 2020 versie 1.0 

1.b Wie is de eerstverantwoordelijke voor het 

datamanagement? 

Fenna Mossel 

2 Beschrijving van de data 

2.a Worden bestaande data hergebruikt of nieuwe data 

gegenereerd? 

Bestaande data worden hergebruikt en 

nieuwe data geanalyseerd 

2.b Om welke soort(en) data gaat het; omvang van de 

bestanden; groeitempo? 

200 MB bestaande literatuur 

1 GB geluidsopnamen 

5 MB getranscribeerde tekst 

3 Standaarden en metadata, ofwel alles wat nodig is om de data te vinden en te benutten 

3.a Welke metadatastandaarden worden gebruikt 

(vindbaarheid)? 

ntb 

3.b Welke coderingen e.d. worden gebruikt die 

toekomstige koppeling met andere data mogelijk 

maken (duiding, interoperabiliteit)? 

Na analyse worden de nieuwe data 

geanonimiseerd 

3.c Welke software en eventueel hardware wordt er 

gebruikt (duiding, bruikbaarheid)? 

Microsoft Office op laptop 

Mp3 speler op laptop 

Spraakrecorder op telefoon 

Alles achter NordVPN beveiliging 

3.d Wat wordt er gedocumenteerd en bewaard om 

replicatie mogelijk te maken? Wat zijn de 

afspraken als betrokkenen (voortijdig) vertrekken? 

Anonieme transcripten 

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? 

Voor reeds bestaande data wordt APA 

bronverwijzing gehanteerd. 

Voorafgaand aan de interviews worden 

schriftelijke toestemming aan de 
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betrokken gevraagd volgens een 

nWMO template 

4.b Hoe worden gevoelige gegevens beschermd tijdens 

en na het project? 

Gedurende het project wordt er een 

sleuteltabel gehanteerd om de nieuw 

gegenereerde data te pseudonimiseren. 

Na analyse wordt de sleuteltabel 

vernietigd en blijft alleen de anonieme 

data beschikbaar. 

4.c Zijn de data na het project – eventueel na een 

embargoperiode – als Open Access beschikbaar? 

Zo nee, welke voorwaarden gelden er? 

Conform UvH instellingsbeleid 

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…? 

Er wordt gebruik gemaakt van de 

faciliteiten hiervoor van UvH 

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? 

Conform UvH instellingsbeleid 

5.c Zijn de kosten voor (het voorbereiden van de data 

voor) archivering gedekt; zo nee…? 

nvt 
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♫♬ “Do it again” ♫♬ 

Steve Aoki & Alok 


