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Verantwoording en voorwoord

Twee boeken – Weerbaarheid onderzocht (20102015)1 en Veerkrachtige 
verhalen – bekronen een intensieve verkenning bij de politie op het 
gebied van menselijke processen. In het eerstgenoemde boek wor-
den actuele inzichten uit onderzoek naar weerbaarheid geordend en 
de implicaties voor de politiepraktijk toegelicht. Veerkrachtige verhalen 
is een bundeling van persoonlijke verhalen die de resultaten van het 
onderzoek verdiepen – ze laten zien hoe weerbaarheid in de praktijk 
ervaren wordt. Al het onderzoek is uitgevoerd in de context van het 
Programma Versterking Professionele Weerbaarheid (PVPW). Het 
PVPW is als gezamenlijk initiatief van het ministerie van Veiligheid 
en Justitie, de politievakbonden en de politietop formeel gestart aan het 
einde van 2011. Binnen dit programma heeft een groep van vijftien tot 
twintig mensen met hart en ziel gewerkt aan diverse andere portefeuil-
les dan alleen de onderzoeksagenda, zoals de Mentale Krachttraining, 
het 24-7 Loket Politie, Fit@NP en het suïcideregistratiepunt. De for-
mele afronding van het PVPW in 2015 vormt een mooie aanleiding 
voor het schrijven van deze twee boeken over weerbaarheid. Hoewel 
de onderzoeken naar weerbaarheid nog steeds voortgaan, is het tijd om 
belangrijke inzichten op een samenhangende manier bijeen te bren-
gen en ze daarmee beschikbaar te maken voor mensen in het onder-
wijs, beleidsmakers, bestuurders, managers en alle geïnteresseerde 
politiemedewerkers. Maar ook voor mensen buiten de politie, die weer-
baarheid zien als onderdeel van hun vakmanschap.

Annika Smit, Nanette Slagmolen en Marion Brepoels

1 Voor het kritisch becommentariëren van de concepttekst bedanken de auteurs de 
Leescommissie Politieacademie onderzoekspublicaties, in het bijzonder Guus Meershoek en 
Luuk van Spijk.
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Een menselijke zoektocht…

Het samenhangend bij elkaar brengen van ogenschijnlijk tegenstrij-
dige onderzoeksresultaten was voor mij een uitdagende wetenschap-
pelijke opgave. Tegelijkertijd heb ik het schrijfproces van dit boek over 
weerbaarheid ervaren als bijzondere markering van een ontwikkeling, 
waarin nieuwsgierigheid naar de mens in het politievak centraal staat. 
Die nieuwsgierigheid werd bij mij aangewakkerd in de loop van 2009, 
toen ik in relatief korte periode veel verschillende plekken binnen de 
politie bezocht. Dit gebeurde tijdens de ontwikkeling van de eerste stra
tegische onderzoeksagenda van de Politieacademie. Geïnspireerd door 
alle gesprekken schreef ik destijds de notitie ‘Veerkracht en vitaliteit: 
over een weerbare politie’. Zonder dat ik het toen wist, zette het een 
proces in gang van jarenlang onderzoek naar weerbaarheid. Al snel 
kwam ik erachter dat ik niet de enige was met deze nieuwsgierigheid.

Het onderzoeken van weerbaarheid heeft me in de afgelopen jaren 
bijzonder getroffen, persoonlijk geraakt. Ik heb politiemensen van 
dichtbij gezien en beter leren begrijpen. Veel trots, bevlogenheid en 
dankbaarheid heb ik gezien, evenals boosheid, verdriet en onbehagen. 
En ook onbegrip en miscommunicatie. De contrasten die het politie-
werk oproept, interesseren me: spanning en sensatie, confrontatie en 
angst, liefde voor de medemens, scherpe oordelen en processen van 
buitensluiten, worstelingen. Dit onderzoeken, raakt voor mij de kern 
van de mens en tegelijkertijd van wie ik zelf ben. In dit intensieve 
onderzoekwerk kan ik niet wegblijven; ook mezelf en mijn eigen wor-
stelingen leer ik bewuster begrijpen. Het is een proces van ervaren en 
ondergaan, om je te realiseren wat mens-zijn in het politiewerk inhoudt. 
Dit betekent ook dat ik door functies en rangen heen, van aspirant tot 
hoofdcommissaris, heb gezien op welke wijze deze mensen in de kern 
op elkaar lijken. Daarbij heb ik me dieper gerealiseerd hoe belangrijk 
het is om het mens-zijn in verschillende dimensies te begrijpen als je 
goed politiewerk wilt ontwikkelen.

In wezen zie ik deze rode draad lopen door alle verhalen en inzichten: 
weerbaarheid houdt een zoektocht in, waarin de politiemens ten diep-
ste mens blijft. Het onderzoeken van weerbaarheid heeft tot doel om die 
menselijke en intermenselijke aspecten van het vakmanschap beter te 
leren begrijpen. Van binnenuit. En daarmee de politiefunctie verder te 
ontwikkelen.

Annika Smit
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Inleiding

Basisteamchef Arend gaat onmiddellijk na het horen van de melding dat 
in de buurt van zijn bureau een jongeman is aangereden ter plaatse. Het is 
op dat moment vier uur ’s nachts en hij ziet dat het gezicht van de jongen 
die nog wordt gereanimeerd, onherkenbaar is verminkt. Arend zet met hulp 
van een aantal collega’s alles in gang voor een zorgvuldige afronding van 
dit incident. Hij ziet hoe omstanders met mobiele telefoons foto’s aan het 
maken zijn. Plots melden zich bij de afzetting een man en vrouw die niet 
goed Nederlands spreken. Zij proberen duidelijk te maken dat ze bang zijn 
dat het hun zoon is die daar ligt. Na een tijdje blijkt dat hun buurjongen 
hen heeft wakker gebeld, omdat hij na het stappen op Facebook een foto zag 
van deze aanrijding en de jas van hun zoon dacht te herkennen. Arend wil 
de mogelijke ouders de verschrikkelijke aanblik besparen en beseft tegelij
kertijd dat deze ouders onmiddellijk willen weten of het hun zoon is die is 
aangereden. Zekerheid over de identiteit van het slachtoffer is echter regel 
in dit soort situaties. Arend twijfelt wat hij moet doen voor het vaststellen 
van de identiteit van het slachtoffer: mensen weghalen bij de afzetting of een 
rechercheur oproepen. Het liefst zou hij een ervaren rechercheur inschake
len, maar de meest voor de hand liggende twee collega’s zijn beiden onlangs 
met pensioen gegaan. Op dat moment is Arends verantwoordelijkheidsbesef 
enorm en hoewel hij wordt omringd door collega’s, voelt hij zich alleen. On
dertussen oefenen buurtbewoners die zich verzameld hebben bij de afzetting 
druk uit op de aanwezige agenten. De moeder die wanhopig schreeuwend 
probeert voorbij het lint te komen, wordt door agenten tegengehouden. Dan 
stelt de vader zich dreigend op tegen een van de agenten door te gaan duwen.

Politiewerk vereist menselijkheid en raakt bovendien dieper liggende 
menselijke lagen. Ga maar na: zou een robot of machine in staat zijn 
om het politiewerk van Arend of een van zijn collega’s uit te voeren? 
En wordt hier niet het uiterste gevraagd van de mens? Niet het uni-
form zelf, maar de mens die het uniform vult, maakt het verschil. 
Situaties van bovenstaande gruwelijkheid, leed, verdriet en dreiging, 
kunnen bovendien die mens bij uitstek raken. Deze combinatie maakt 
dat het mens-zijn voortdurend aandacht en onderhoud vraagt in het 
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politiewerk. Weerbaarheid gaat over deze menselijke processen en is 
daarmee noodzakelijk voor de politiefunctie. Niet allereerst vanuit zorg 
voor medewerkers. Natuurlijk is het van groot belang om gezond te 
blijven en Arend op te vangen als hij last krijgt van dit incident. Daar 
moet een goede zorgroute voor zijn. De meeste politiemensen lopen 
echter naar aanleiding van een dergelijk incident geen trauma op. 
Gelukkig niet. Maar weerbaarheid speelt altijd een rol in de prestatie 
van de politie. Iedere politiemedewerker in de casus heeft te maken 
met zijn of haar eigen weerbaarheid: in fysieke balans (extra lastig 
tijdens de nachtdienst!), mentale grip (zoals controle van aandacht, 
energie management) en zingeving van de actie (leven redden, orde 
handhaven). Dit kan het verschil maken tussen leven of dood (een 
geslaagde reanimatie of niet), veilig of onveilig politiewerk, escalatie of 
verzoening, enzovoort. Bovendien vindt dit balanceren niet alleen in 
individuele politiemensen plaats, maar ook in de verbinding tussen die 
mensen. Dit is het terrein van weerbaarheid en het vormt een onmis-
baar onderdeel van het politievakmanschap.





LOK

in gedachten
trokken soms voorbij – oh hoor mij –

herinnering en fantasie in koor, zij
verhardden en verzachtten

flarden, in en om en door mij

met vereende krachten
gluurde, sloop en lachte

stilte; vatte storm, bevroor mij
met een engelengeduld – verwachtte

pijn, geen strijd

zij lokte aan en uit
in flitsend licht, geluid

onherroepelijk als doof verwijt
lichamelijk onverklaarbare klachten

Annika Smit
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Historische context

Belangstelling voor de mens in het politie-uniform is relatief nieuw. 
Pas vanaf de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw is sprake van 
groeiende aandacht voor het gedrag van politiemensen in Nederland. 
De interesse voor psychologische aspecten in het politiewerk hangt 
samen met ingrijpende ontwikkelingen in de maatschappij. De bewe-
gingen in de jaren zestig leiden in de jaren zeventig en vooral tachtig 
tot heftige confrontaties tussen politie en jongeren; regelmatig esca-
leert het op straat bij rellen en demonstraties (Meershoek, 2015). Om 
adequaat op te treden bij (dreigende) escalaties worden in die tijd voor 
het eerst interventies gericht op achterliggende factoren in het hande-
len van politiemedewerkers. Het innerlijke perspectief komt in beeld, 
zoals impulsen en verleidingen van de politiemens zelf (Meershoek, 
2015). De instroom van vrouwen in politiekorpsen – Den Haag start 
hier als eerste korps actief mee vanaf de jaren zeventig (Meershoek, 
2012) – roept vragen op over bejegening. Hoe ga je met vrouwen om 
binnen de politie? Langs deze weg wordt gedrag ook op de werkvloer 
binnen de korpsen onderwerp van gesprek.

Er begint een psychologisch perspectief te ontstaan op de politie (in de 
maatschappij) en binnen de politie (in de korpsen en in de opleiding). 
Gezondheidsrisico’s die men in het politiewerk loopt op psychosociaal 
vlak worden vervolgens in de jaren negentig bespreekbaar gemaakt. 
In januari 1996 opent de politiepoli haar deuren in het Academisch 
Medisch Centrum, als verwijsadres voor politiemensen met een moge-
lijke posttraumatische stressstoornis. Dit gebeurt onder leiding van 
psychiater prof. dr. Berthold Gersons, in opdracht van een aantal grote 
korpsen. In de jaren daarna verschijnt af en toe een thema als vitaliteit 
of weerbaarheid op de agenda van de Raad van Korpschefs. De vak-
bonden blijven er bovendien aandacht voor vragen. In de loop van het 
eerste decennium van deze eeuw krijgt een aantal onderzoeken naar 
het (psychisch) welzijn van politiemensen veel aandacht in de media, 
zoals het rapport De agent aan het woord (Kant & Raak, 2009). Men 
concludeert: de politieagent heeft een zwaar beroep en wordt psychisch 
belast.

Ontwikkeling van een nationaal thema

In de periode dat het rapport De agent aan het woord verschijnt, wor-
den in de politiekorpsen gesprekken gevoerd over actuele vraagstukken 
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in het politiewerk. Insteek van de gesprekken is: wat moet men weten 
om in de toekomst goed politiewerk te kunnen doen?2 In sommige 
korpsen, zoals in Amsterdam, worden psychofysiologische interven-
ties ontwikkeld die de weerbaarheid – al dan niet onder deze noe-
mer – moeten versterken. In de meeste korpsen gebeurt dit niet. Maar 
waar de gesprekken ook plaatsvinden en welke thema’s de revue ook 
passeren, één ding hebben ze bijna allemaal gemeen: vroeg of laat uit 
men zorgen over de vitaliteit van de politie als organisatie of van politie-
mensen, soms in specifieke groepen of functies. Een aantal citaten uit 
die gesprekken:

‘Over de kwetsbaarheid van de politie wordt nauwelijks gesproken, dus 
hebben we het maar over mentale weerbaarheid.’ (agent)

‘Het werkelijke politievak gaat over moed, angst en stress – maar nie-
mand heeft het erover.’ (hoofdcommissaris)

‘De politie is een beetje ziek, maar we praten er vooral niet over.’ 
(lid districtsleiding)

‘Het welzijn van de politie moet worden onderzocht. Ik maak me ernstig 
zorgen. Ze krijgen te veel over zich heen.’ (hoofd wijkpolitie)

Deze (gedeelde) zorg is opvallend, evenals de beleving dat hier niet echt 
over gepraat wordt. Woorden als ‘taboe’ vallen soms in de gesprekken. 
Betekenisvolle vragen worden opgeroepen. Hoe belangrijk is vitaliteit 
voor de politie en hoeveel aandacht is daarvoor? Voortdurend wordt 
vanuit het politievak de mens belicht: gegeven de aard van het vak moet 
men dit van de politiemens kunnen verwachten. Maar omgekeerd 
wordt niet of nauwelijks geredeneerd: gegeven de aard van de mens, 
kun je dit van het politievak verwachten. In hoeverre en op welke aspec-
ten moet de mens begrepen worden om politiewerk te kunnen doen en 
ontwikkelen, om politie te kunnen zijn? In essentie is dit het leidmotief 
geweest van al het onderzoek in weerbaarheid: de mens beter begrijpen 
in het politievak.

2 Dit gebeurde in het kader van de ontwikkeling van een strategische onderzoeksagenda 
door de Politieacademie. Hiervoor zijn ongestructureerde interviews (24 in totaal) gehou-
den en brainstormsessies (tien in totaal) met politiemedewerkers, wetenschappers en o.a. 
wetenschappelijke bureaus van politieke partijen. Interviews en sessies hebben alle plaats-
gevonden tussen augustus 2009 en maart 2011. 
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De moeilijkheid van kwetsbaarheid

Politiewerk is mensenwerk, wordt ook vaak in de gesprekken gezegd. 
Hoe kan het dan gebeuren dat juist op de menselijke aspecten zorgen 
worden geuit, alsof daar onvoldoende aandacht of ruimte voor is? Dit 
blijkt een lastig onderwerp te betreffen, waar vaak ‘omheen’ gepraat 
wordt. In wezen gaat het over kwetsbaarheid; weerbaarheid impliceert 
namelijk kwetsbaarheid (Smit, 2012). Een onkwetsbaar persoon heeft 
geen weerbaarheid nodig. Toch wil men liever het tegenovergestelde 
benadrukken: sterkte, kracht – zie ook de uitspraken van de agent en 
de hoofdcommissaris hierboven. In verdiepende gesprekken geeft men 
blijk van een wezenlijke angst voor kwetsbaarheid. Niemand ontkent 
dat psychische blessures kunnen ontstaan in het politiewerk, maar 
men wil het wel in de hand kunnen houden. Als men een weerbaar 
karakter heeft of hard oefent, dan zou er niets mogen gebeuren. De 
nuance tussen voorkómen (zekerheid) en terugdringen (een zeker 
risico blijft) is emotioneel allesbehalve subtiel: het verschil behelst een 
oncomfortabel controleverlies. ‘Angst is de meest onderschatte emotie 
bij de politie,’ zegt een leidinggevende in een van de gesprekken.

In het gedicht aan het begin van de inleiding smelten verhalen samen 
van politiemensen die praten over indringende ervaringen en de ‘last’ 
die ze daarvan kunnen hebben, naast de aantrekkingskracht die het 
avontuur en de spanning ook hebben. Dit contrast tussen aantrekking 
(avontuur) en afweren (last) komt samen in de term ‘lok’: enerzijds wor-
den gelokt door avontuur, anderzijds ‘lichamelijk onverklaarbare klach-
ten’. Dit contrast, en de verwarring die daarmee gepaard kan gaan, is 
tevens een rode draad in de verkenning die daarna met verschillende 
onderzoeken van start gaat. Die verkenning loopt parallel aan een 
beweging die vooral in de politiek-bestuurlijke context vorm krijgt en 
verder door de media wordt gevoed. Adviesbureau AEF publiceert het 
rapport De prijs die je betaalt (Andersson Elffers Felix, 2011) en zet daar-
mee de boel op scherp. Het thema weerbaarheid verbindt uiteindelijk 
een aantal cruciale partners: het ministerie van Veiligheid en Justitie, 
de politievakbonden en de politieleiding. Op dat moment is er nog geen 
nationale politie. De voorzitter van de Raad van Korpschefs neemt het 
onderwerp in portefeuille en vormt een stuurgroep met de hiervoor 
genoemde partijen, inclusief de ondernemingsraad. Eind 2011 gaat het 
Programma Versterking Professionele Weerbaarheid (PVPW) formeel 
van start.
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Een ontluikende onderzoekslijn3

Een eerste ordening wordt gemaakt met het onderscheid tussen 
fysieke, mentale en morele aspecten van weerbaarheid. Het onder-
zoeksrapport Veilig Politiewerk verschijnt, waarin wordt aangetoond 
dat de fysiek-mentale fitheid van politiemedewerkers onder druk staat 
(Van der Torre e.a., 2011). Er is sprake van een ‘operationele onbalans’: 
relationele aspecten (‘mond als beste wapen’) gaan soms ten koste van 
normatieve aspecten van politiewerk (ingrijpen en doorpakken). Een 
kwart van de politiemedewerkers blijkt wel eens niet in te grijpen, 
terwijl ze vinden dat de situatie daar wel om vraagt. Vooral het team-
werk vindt men onder de maat: oefening en training in groepsverband 
komen onvoldoende voor, hetgeen leidt tot gebrek aan zelfvertrouwen 
en vertrouwen in collega’s. Dit onderzoek laat zien dat (fysiek-mentale) 
aspecten van weerbaarheid bijzonder relevant zijn in het politiewerk, 
los van cijfers over verzuim en uitval. Weerbaarheid is onderdeel van 
het vakmanschap; veronachtzaming is allereerst een probleem in ter-
men van kwaliteit van de politiefunctie en slechts voor een (klein) deel 
aanleiding tot psychosociale problematiek. Wanneer alleen gekeken 
wordt naar psychische klachten, worden de grootste vraagstukken in 
weerbaarheid gemist.

Samenhang in de onderzoeksvragen

De oorspronkelijke vragen naar het belang van vitaliteit en kennis 
over menselijke processen voor het politiewerk, leiden niet direct tot 
begrijpelijke antwoorden. Ze roepen juist een hele serie nieuwe of ver-
diepende vragen op. Met de start van het PVPW wordt het mogelijk 
om verschillende vragen op een samenhangende manier bij elkaar te 
brengen in een degelijke onderzoeksagenda. Hiermee kan beter zicht 
ontwikkeld worden op een aantal fundamentele aspecten van weer-
baarheid. Op dat moment weet men nog niet goed waar het over gaat: 
wat wordt eigenlijk precies met weerbaarheid bedoeld en waar heeft dat 
allemaal mee te maken? Bestaande internationale literatuur lijkt tekort 
te schieten om die vragen te kunnen beantwoorden: weerbaarheid 
(‘resilience’) blijft veelal hangen in abstracte, theoretische construc-
ten die niet specifiek van toepassing zijn voor de politie en ook geen 
concreet handelingsperspectief bieden voor de praktijk. Trauma wordt 
hierin centraal gesteld, niet het vakmanschap. Het is het begin van een 

3 Deze paragraaf bevat bewerkingen van teksten uit Agenderend onderzoek: professionele 
weerbaarheid (Smit, 2013). 
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intensieve exercitie waar veel verschillende onderzoekers bij betrokken 
zijn: politiemensen, vakdeskundigen en wetenschappers – van binnen 
en buiten de politieorganisatie (Smit, 2013).

De onderzoeksagenda van het PVPW krijgt een plek onder inhoude-
lijke verantwoordelijkheid van de Politieacademie. Hoewel de nadruk 
eerst ligt op probleemsignalering (bijv. in het rapport De prijs die je betaalt 
van AEF, 2011) en vervolgens op diagnosticeren (bijv. het rapport PTSS 
bij de politie – een beter beeld van Smit e.a., 2013), wordt vanaf het begin 
theoriegericht en evaluatief onderzoek meegenomen (bijv. het rapport 
Evaluatie training Mentale Kracht van Van der Velden e.a., 2014). In 
de loop van dit onderzoeksproces wordt steeds duidelijker hoe weinig 
bekend is over de ‘feitelijke’ veerkracht van de politie. Er wordt tege-
lijkertijd gewerkt aan verheldering van het concept weerbaarheid in 
politiecontext, meetbaar maken van weerbaarheid, een representatief 
beeld van de weerbaarheid bij de politie en inzicht in de effecten van 
interventies die al gestart zijn.

De ordening van fysieke, mentale en morele aspecten van weerbaarheid 
ontwikkelt zich in de eerste twee jaar van het programma tot een drie-
dimensionaal perspectief van voortdurend met elkaar interacterende 
processen. Deze processen spelen alle tegelijk, de manier van kijken 
bepaalt welke dimensie in beeld komt. Theorie voedt hierbij de prak-
tijk en vooral ook andersom: door actuele casuïstiek te onderzoeken, 
krijgen de vaak abstracte concepten uit de literatuur lading. Aangezet 
door de casuïstiek worden verschillende wetenschapsgebieden aange-
boord. Gestart wordt met fysiologische en psychologische constructen 
en modellen. Al vrij snel wordt duidelijk dat hiermee wezenlijke vraag-
stukken onaangeroerd blijven. Er komt vervolgens een verkenning op 
gang van diepere lagen in persoonlijke identiteit, drijfveren en waar-
den. Deze verkenning verrijkt de psychologische aspecten in de uit-
leg van het begrip betekenisvolle controle. Tegelijkertijd wordt duidelijk 
dat niet alleen de Westerse wetenschappelijke stromingen, maar ook 
inzichten uit Oosterse tradities interessante invalshoeken bieden die 
het totaalperspectief aanvullen.

Wisselwerking tussen praktijk en theorie

Na verloop van tijd kan de door de praktijk ingekleurde theorie de 
praktijk rijker voeden en daarmee verschuift het perspectief: van het 
individu naar het collectief. Grote vraagstukken die binnen het PVPW 
worden bestudeerd via concrete casuïstiek, betreffen vaak een groep 
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en niet één persoon. Wezenlijke collectieve vraagstukken hebben grote 
effecten, ook op individuele processen. Zo vormt onderlinge steun of 
juist wantrouwen regelmatig een belangrijke hulpbron, respectievelijk 
belemmering of belasting. Tegelijkertijd worden deze collectieve vraag-
stukken in de praktijk regelmatig niet gezien of worden de effecten 
ervan onderschat. ‘Het probleem’ wordt in eerste instantie vaak vol-
strekt anders geduid (bijv. veronderstelde individuele kwetsbaarheid 
door ingrijpende incidenten).

Bij het PVPW komen steeds meer problemen en prangende vragen 
vanuit de politiepraktijk binnen. Een flink deel van de onderzoektijd 
wordt gestoken in intakegesprekken, waarin onderliggende patronen 
en dynamiek van aangedragen vraagstukken worden verhelderd. Aan 
ogenschijnlijk simpele verzoeken (bijv. ondersteuning bij een bijzon-
dere debriefing naar aanleiding van een ingrijpend incident), blijkt 
heel vaak een wezenlijk weerbaarheidsvraagstuk ten grondslag te lig-
gen. Iedere keer is de uitdaging om te verkennen wat er speelt en wat 
verheldering behoeft om dit vraagstuk een stap verder te helpen. Advies 
op maat wordt systematisch aangepakt, waarbij de laatste inzichten uit 
onderzoek gebruikt worden. Uiteenlopende casestudies komen hieruit 
voort: van stresshantering bij de aanpak van een woonwagenkamp tot 
de evaluatie van een zorginterventie vanuit de districtsleiding bij een 
ingrijpende zaak. En deze casestudies leiden tot inzichten die zowel 
de conceptuele ontwikkeling als de agendering van het onderzoek 
beïnvloeden. Soms houdt het advies een begeleidingstraject in, waar-
bij verschillende interventies worden gecombineerd in verschillende 
fases. Dit maakt het advies rijker – en tegelijkertijd intensiever voor de 
betrokken onderzoekers en adviseurs.

Combinatie van wetenschappelijke gebieden

De diverse wetenschapsgebieden (fysiologie, psychologie, filosofie, so-
ciologie) leveren grote verschillen op in perspectief. Het maakt veel uit 
of een politieagent bestudeerd wordt, een team, of het (reorganiserende) 
systeem. In de praktijk is goed te zien dat het ene niveau ongemerkt 
ongewenste effecten kan hebben op een ander niveau. Dit kan interven-
ties dwarszitten. Zo kan een Mentale Krachttraining niet compense-
ren voor structurele overbelasting: als een klein groepje medewerkers 
alle onregelmatige diensten draait waarin ze doorlopend van incident 
naar incident haasten zonder herstelperiode, dan wordt roofbouw ge-
pleegd – hoezeer men ook oefent in mentale kracht. Het is zelfs denk-
baar dat de organisatie te veel van medewerkers gaat vragen, juist door 
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 investering op individueel niveau – men is toch weerbaar ‘gemaakt’? 
Dan liggen veiligheids- of gezondheidsrisico’s op de loer. Kortom, er is 
een totaalperspectief op weerbaarheid nodig, waarin het complete sys-
teem wordt weergegeven: opgebouwd uit teams en individuen met alle 
hun eigen processen en beïnvloedende factoren. Het onderzoek wordt 
hiermee niet alleen praktisch, maar ook in wetenschappelijk opzicht 
steeds meer een uitdagende exercitie.

Begin 2013 is de ‘fysieke dimensie’ van weerbaarheid redelijk uitgewerkt 
en de ‘mentale dimensie’ komt steeds scherper in beeld. De grootste 
uitdaging ligt nu in de ‘morele dimensie’. Maar de term ‘moreel’ lijkt 
de lading niet te dekken. Dit komt naar voren in sessies en gesprek-
ken met politiemensen, waarin men smalle opvattingen hanteert van 
het bergrijp ‘moreel’ en sterk normatieve overtuigingen die juist een 
open verkenning in de weg kunnen zitten. Morele waarden spelen een 
belangrijke rol om in betekenisvolle impact het woord ‘betekenisvol’ te 
kunnen laden. Maar identiteit en drijfveren zijn eveneens van belang, 
net als alle (onbewuste) patronen en vertroebelingen die soms in de 
weg kunnen staan. Vooral in de onderlinge samenwerking komen deze 
belemmeringen soms scherp naar voren. Onder de noemer ‘zingeving’ 
lijkt in gesprekken meer ruimte te ontstaan om diepere lagen (beteke-
nis, motieven, drijfveren, belemmerende patronen) open te verkennen. 
Verschillende onderzoeken starten vervolgens op het morele en zin-
gevingsdomein. Tegelijkertijd wordt binnen het PVPW deze dimensie 
in moreel/zingeving bewust onderzocht door de teamleden, startend 
met de directie. Ook dit traject wordt systematisch gevolgd.

In dit proces wordt geëxperimenteerd met allerlei methodes die bruik-
baar lijken, van technieken in open luisteren tot teamcoaching, tools 
uit de training Mentale Kracht en meditatievormen. Deze beweging 
is allesbehalve eenvoudig: het betreft een persoonlijk en collectief ont-
wikkelproces dat intensief is en tijd vraagt. Het onderzoek omvat in de 
laatste periode van het PVPW vooral actieonderzoek naar de werking 
van weerbaarheid in groepen. De focus van het onderzoek heeft zich 
daarmee verbreed van de individuele politiemedewerker naar het poli-
tieteam en de leidinggevende – en van de fysiek-mentale dimensie naar 
morele en zingevingsvraagstukken.
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Verschillende typen onderzoek

De gehele periode overziend (20104-2015) kan het onderzoeksproces op 
hoofdlijnen ingedeeld worden in drie fases. De eerste fase staat in het 
teken van signalering en diagnose: vormt weerbaarheid een vraagstuk/
probleem en welke achterliggende factoren spelen een belangrijke rol? 
Deze fase kenmerkt zich door kritische distantie: de ervaringen en 
verhalen van politiemensen en deskundigen staan centraal, maar wor-
den niet een-op-een vertaald naar onderzoeksvragen. De nadruk ligt 
op ontrafeling van de problematiek, in kwantitatief onderzoek (maar 
beperkt zich hier uiteraard niet toe). Praktijkmensen worden vooral 
bij de doorwerking van de onderzoeksresultaten betrokken. In fase II 
wordt steeds meer geduid (bijv. welke factoren moeten in beeld gebracht 
worden voor leidinggevenden die weerbaarheid willen versterken bin-
nen hun team?). De verbinding met mensen uit de praktijk is sterker 
aanwezig: ze zijn direct betrokken, zowel bij de formulering van de vra-
gen als bij de uitvoering van het onderzoek. Regelmatig participeren 
politiemensen actief door middel van scriptieonderzoek ter afsluiting 
van een opleiding. In fase III komen allerlei processen samen in een 
meervoudig perspectief. Een eerste conceptueel model van weerbaar-
heid wordt ontwikkeld waarin verschillende dimensies samenkomen. 
Praktijkmensen raken steeds actiever betrokken bij het formuleren van 
de onderzoeksvragen van met name kwalitatieve studies, die tegelijker-
tijd een interventie inhouden.

Met name in fase III, wanneer het onderzoek tegelijkertijd een inter-
ventie inhoudt, spelen processen van de onderzoeker zelf een grote rol. 
De kracht van het onderzoek (in diepte en helderheid) is verbonden 
met de mate waarin de onderzoeker slaagt om zijn of haar bewustzijn 
dieper te richten naar eigen persoonlijke drijfveren – en deze te zien in 
het licht van zijn of haar onderzoek. Zoals Senge en collega’s (2004) het 
verwoorden: ‘The success of an intervention depends on the inner condition 
of the intervener.’ En interventiegericht onderzoek vanuit een meervou-
dig perspectief vraagt daarmee om een meervoudig perspectief van de 
onderzoeker op zichzelf. Parallel aan het wetenschappelijke onderzoek 
belanden de onderzoekers (en overige teamleden van het PVPW) zelf 
in een persoonlijk en collectief verkenningsproces van weerbaarheid.

4 Bewust wordt hier gerekend vanaf 2010 en niet 2011 (start van het Programma Versterking 
Professionele Weerbaarheid), omdat het systematische onderzoek naar weerbaarheid fei-
telijk al eerder in gang is gezet. 
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Tabel 1 De onderzoeksopzet van professionele weerbaarheid, opge
deeld in drie fases (overgenomen uit Smit, 2013)

Soort vragen Type onderzoek Vorm Rol onderzoeker

Fase I Wat is het pro
bleem en wat 
zijn belangrijke 
achterliggende 
factoren?

Nadruk op 
kwantitatief 
onderzoek: 
signaleren en 
diagnosticeren

Analyse 
(ontleden)

Kritische 
distantie

Fase II Wat zijn 
aangrijpings
punten voor 
verandering?

Kwantitatief 
en kwalitatief 
onderzoek: ver
andergericht, 
evaluatief

Analyse en 
synthese

Distantie 
met meer 
betrokkenheid

Fase III Welke inter
ventie kan 
verandering 
van betekenis 
genereren en 
welke effecten 
sorteert deze 
interventie?

Nadruk op 
kwalitatief: 
onderzoek als 
interventie

Integratie: 
meervoudig 
perspectief

Betrokkenheid 
met distan
tie (meer 
zelfreflectief) 

Na vijf jaar zijn inmiddels verschillende onderzoeken afgerond. Daar-
mee zijn niet alle vragen beantwoord, maar wel is van alles duidelijker 
geworden. Zo blijkt het verontrustende beeld van grote (dreigende) uit-
val dat uit De prijs die je betaalt naar voren komt, nuancering te ver-
dienen. Aanvullend onderzoek wijst enerzijds op een relatief gezonde 
politiepopulatie, anderzijds blijkt er toch wel degelijk van alles aan 
de hand te zijn. Deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheden worden in 
dit boek toegelicht. Bovendien wordt het thema niet alleen met ‘sta-
tistische gemiddelden’ van klachten bekeken, maar in een veel rijkere 
context geplaatst. Hieruit wordt duidelijk hoe essentieel begrip van en 
kennis over weerbaarheid is om politiewerk en de impact daarvan te 
kunnen begrijpen. De Veerkrachtige verhalen uit de bijbehorende bun-
del illustreren deze met ervaringen uit de praktijk.

Leeswijzer

Aansluitend bij bovenstaande oorspronkelijke ordening fysiek-men-
taal-moreel, worden drie domeinen van weerbaarheid in dit boek toe-
gelicht: lichaam, geest en ziel/zingeving. Bovendien speelt het systeem 
waarnaar men kijkt een rol: niet alleen het individu wordt onderzocht, 
maar ook het niveau van de groep en de organisatie. Weerbaarheid van 
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een collectief is immers geen simpele optelsom van de weerbaarheid 
van alle individuen. Daar gebeurt iets anders. En de logica van de orga-
nisatie (beleid, processen, enzovoort) kan grote impact hebben op de 
weerbaarheid van het individu, zowel in ondersteunende als belemme-
rende zin. De domeinen zijn alle drie relevant voor zowel het individu, 
alsook voor de groep (bijv. het team) of de organisatie. Het ‘lichamelijke’ 
domein voor een team verwijst naar de materiële toerusting, het ‘gees-
telijke’ domein betreft de groepsdynamica en het ‘zingevingsdomein’ 
teamspirit. De drie domeinen en drie systeemniveaus samen vormen 
een ‘drie bij drie’ ordening, een negenvlaksindeling (Smit, 2013), zie het 
figuur hieronder.

  

  

  

Figuur 1 Een negenvlaksindeling van weerbaarheid, weergegeven 
met iconen. Van links naar rechts: lichaam/fysiek (geel), 
geest/mentaal (paars), ziel/zingeving (blauw). Van boven 
naar beneden: individu, groep/team, organisatie

Lichaam Geest Ziel

Teamtoerusting Groepsdynamiek Teamspirit

Basisvoorziening Zorgvoorziening Systeembewustzijn
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Binnen de hoofdstukindeling zijn de drie domeinen leidend. Tegelij-
kertijd komt in ieder hoofdstuk zowel het perspectief van het individu 
als van de groep of de organisatie terug. Bovendien is één hoofdstuk in 
zijn geheel gewijd aan weerbaarheid van de groep. Zowel de titel van 
een hoofdstuk als de gebruikte iconen maken duidelijk welke aspecten 
van weerbaarheid aan de orde komen. De hoofdstukken hebben geen 
nummering. Hiervoor is gekozen omdat er niet één of een beste volg-
orde is. De door de auteurs gekozen indeling hoeft niet de volgorde van 
de lezer te zijn. Weerbaarheid gaat over de kern van het menszijn – de 
persoonlijke verkenning staat dus centraal. Deze verkenning laat zich 
als proces niet voorspellen, laat staan dicteren. Waar men begint met 
exploreren, is afhankelijk van intuïtie of voorkeur op dat moment. In 
de korte introducties hieronder wordt een beeld geschetst van de ver-
schillende hoofdstukken.

Het lichaam centraal: in homeostatisch evenwicht

 

Kijk door een bril die de wereld onder de huid zichtbaar maakt. In dit 
hoofdstuk worden de fysieke aspecten van weerbaarheid belicht. Wat 
gebeurt er in het lichaam bij inspanning, hoe herstellen lichaams-
cellen zich? Op welke manier is het brein hierbij betrokken? (Dit 
betreft de gele icoon links.) Welke implicaties hebben deze inzichten 
voor praktische zaken als inroosteren van onregelmatige diensten? (De 
gele icoon rechts.) Lees over de wereld van cellen, spanning en rust – 
en onderzoek de overgang tussen fysiek en mentaal in een uitleg over 
‘freeze-fight-flight’.

De geest centraal: met mentale grip
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Dit hoofdstuk gaat over mentale aspecten van weerbaarheid. Zaken 
worden nog wel eens afgedaan met de opmerking: ‘dat is (puur) psy-
chisch’. Alsof het daarmee niet echt is. Wat wordt eigenlijk onder ‘psy-
chisch’ verstaan – en hoe serieus moet dat genomen worden? Wat is 
allemaal bekend over de werking van de complexe geest, specifiek in de 
context van politiewerk? (Dit betreft de paarse icoon links.) Wat vraagt 
dit van de organisatie in termen van psychosociale zorg, hoe werkt dat 
bij de politie? (De paarse icoon rechts.) Onderzoek de menselijke geest, 
lees hoe deze verbonden is met de werking van het brein – en zie hoe 
de mentale en fysieke domeinen verweven zijn. Ontdek hoe het kern-
begrip controle of grip bovendien onlosmakelijk is verbonden met het 
zingevingsdomein.

De ziel centraal: van wezenlijke betekenis

  

Neem een duik in een alternatieve binnenwereld (dat wil zeggen 
anders dan cellen) en ontdek de zingevingsaspecten van weerbaarheid. 
Dit is een dimensie waarin aandacht en bewustzijn centraal staan: wat 
maakt controle of grip betekenisvol, waartoe doen mensen dingen en 
welke waarden zijn daarmee verbonden? (Dit betreft de blauwe icoon 
links.) Ontdek hoe deze weg naar binnen verbonden is met ‘buiten’ 
– en welke belemmeringen in de weg kunnen staan. Lees mee met 
de belevenissen van drie leidinggevenden die op een niet-vrijblijvende 
manier verkennen hoe ze samen werken en ook hoe ze worden afgeleid 
van samenwerken. (Icoon in het midden.) Wat betekenen deze inzich-
ten voor de politie als organisatie? (Icoon rechts.)

Weerbaarheid: drie domeinen in verbinding
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Hoewel weerbaarheid niet volledig analytisch te vangen is in één over-
koepelend model, kan een ordenende weergave van belangrijke aspec-
ten helpen om beter te begrijpen. Binnen de drie domeinen (lichaam, 
geest, ziel) worden in de bijbehorende hoofdstukken verschillende 
modellen gebruikt om bevindingen te duiden. In dit hoofdstuk worden 
de drie domeinen op hoofdlijnen en onderling samenhangend beschre-
ven. Lees hoe de onderzoeker zelf worstelt in dit proces. Verschillende 
domeinen worden geïntegreerd, maar verwacht geen bewezen mecha-
nisme dat de volledige ‘waarheid’ van weerbaarheid ontsluit. Er blijft 
ruimte voor het ondoorgronde en ongrijpbare…

Weerbaarheid van de groep: in collectieve verbinding

  

Een verzameling vakbekwame mensen met goede basiscondities vormt 
niet automatisch een weerbare groep. Hoe komt dat? Wat houdt dat 
eigenlijk in: weerbaarheid van een groep? Lees welke factoren een 
belangrijke rol spelen bij het gezamenlijk beantwoorden van uitdagin-
gen in onvoorspelbare omstandigheden (dit betreft de blauwe icoon, 
links). Waaraan kan een weerbare groep herkend worden? (De gele 
icoon in het midden.) Lees over verschillende aspecten die kunnen hel-
pen bij oefenen en trainen – en maak de verbinding met de psychologi-
sche dimensie (de paarse icoon).

Opbrengsten

Op hoofdlijnen wordt de balans opgemaakt na vijf jaar onderzoek: 
wat is de opbrengst van resultaten en inzichten voor de politieprak-
tijk? Drie verschillende perspectieven worden besproken die in de 
voorgaande hoofdstukken aan de orde zijn geweest – actuele maat-
schappelijke vraagstukken, de mens en het vak. Het zwaartepunt voor 
onderzoek van de toekomst wordt kort beschreven en tot slot volgt een 
lijst van publicaties die uit de onderzoeksagenda van het Programma 
Versterking Professionele Weerbaarheid zijn voortgevloeid.
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Bronvermelding en samenwerking

Alle in de tekst gebruikte bronnen zijn in een referentielijst weer
gegeven aan het einde van dit boek. Vóór de referenties zijn in het 
hoofdstuk Opbrengsten de publicaties opgenomen die voortkomen 
uit de onderzoeksagenda van het Programma Versterking Profes
sionele Weerbaarheid. Deze agenda is op sommige thema’s verbon
den met de onderzoeksagenda van het WODC (Wetenschappelijk 
Onderzoek en Documentatiecentrum van het ministerie van Vei
ligheid en Justitie). Alle onderzoeken van de weerbaarheidsagenda 
zijn mogelijk gemaakt door de verantwoordelijke partijen van het 
PVPW (ministerie van Veiligheid en Justitie, politievakbonden en de 
nationale politie) en uitgevoerd in samenwerking met verschillende 
partijen binnen en buiten de politie. Daar waar regie en/of uitvoering 
van het onderzoek binnen het PVPW plaatsvond, gebeurde dit onder 
verantwoordelijkheid van de Politieacademie. De samenwerkende 
partijen van buiten de politie zijn, in alfabetische volgorde:
– Hanzehogeschool Groningen, kenniscentrum Arbeid
– Nederlandse Defensie Academie: Faculteit Militaire Weten

schappen
– Radboud Universiteit Nijmegen
– Rijksrecherche
– Rijksuniversiteit Groningen: Faculteit Godgeleerdheid en Gods

dienstwetenschap
– Stichting Arq Psychotrauma Expert Groep; holding met ken

nis en zorgpartners waaronder Stichting Impact, Instituut voor 
Psycho trauma en het Psychotrauma Diagnose Centrum (PDC, 
waar de Politie Poli een onderdeel van is)

– TNO
– Universiteit van Tilburg
– WODC

Sommige hoofdstukken worden ingeleid met een gedicht. Een aan
tal van deze gedichten is eerder verschenen in de bundel Beroeps-
waarde: Sonnetten 2009-2012 (A. Smit), uitgegeven door Stichting 
Waardering Erkenning Politie in 2012.

Voor een pdfversie van dit boek en de bundel Veerkrachtige verhalen 
(inclusief een Nederlandse vertaling van de Engelse verhalen), zie 
www.politieacademie.nl/weerbaarheidonderzocht. Directe toegang 
is mogelijk via de QRcode die te vinden is op de achterkant van dit 
boek.







Het lichaam centraal: in homeostatisch evenwicht

Over inspanning, rust en herstel

 

De wekker gaat, hij drukt ’m snel uit. De rest van het huis moet nog niet 
wakker worden, daar is het veel te vroeg voor. Nog één dienst en dan lekker 
weekend. Dat is wel een voordeel van dit rooster: zo veel mogelijk uren ma
ken in korte tijd. Dan hou je aan het eind meer vrije uren over. Jammer 
dat deze volgorde van diensten eigenlijk niet meer voorkomt. Alleen door 
onderling ruilen van diensten met collega’s ontstaat af en toe nog wel eens 
zo’n terugdraaiende volgorde. Snel douchen en aankleden – vooral zachtjes. 
Voldoende slapen is er voor hem en zijn vriendin niet vaak meer bij, met die 
twee kleintjes.

Op het bureau groet hij een aantal collega’s, sommigen nog uit de nacht
dienst. Vannacht is niet veel gebeurd, verneemt hij. Zo te horen hebben ze 
zich aardig verveeld. Altijd lastig om dan wakker te blijven. Maar om vijf 
uur kwam een serieuze melding binnen. Leek op huiselijk geweld. Vent op
gepakt, zit nu in de cel. Hij heeft zich hevig verzet, is met veel geweld afge
voerd en net heeft hij in de cel nog problemen gemaakt. Viel een collega aan, 
ze zijn er met zijn drieën opgesprongen. Gelukkig geen ernstig letsel, niet 
bij de collega’s en niet bij de dader. Een van de collega’s doet een verwoede 
poging, al scheldend en vloekend, alles in te kloppen in BVH (Basisvoor
ziening Handhaving). Een ander vertelt verhit zijn verhaal. Nog hoog in 
de adrenaline, dat herkent hij wel. Hij denkt terug aan een vorige dienst 
diezelfde week, waarin hij ook een agressieve man uit huis had gehaald. 
Moeilijk vindt hij het dan om af te schakelen thuis, na de nachtdienst. Zo’n 
melding heb je liever een paar uur eerder. Vaak vindt hij het daarna lastig 
om de slaap te kunnen vatten.
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Hij ziet hoe een van zijn collega’s boterhammen in de koelkast legt. Shit, 
vergeten… Dan maar een frietje halen tussen de middag. Als hij het dit 
weekend op kan brengen, gaat hij wel weer even naar de sportschool om 
het eraf te werken. Hij opent zijn mail en ziet dat zijn leidinggevende die 
nacht heeft gereageerd op zijn voorstel van een paar dagen daarvoor. Dat 
ging over een belangrijke samenwerking met een wijkagent. Hij hoopt op 
een positieve reactie en voelt zijn hart in zijn keel kloppen. Eens zien hoe 
dat heeft uitgepakt…





Fit en gezond

Loempia en kipsatéh
Maar ook een halve haan

Een frietje laat ik echt niet staan
En doe daarbij een kaassoufflé

Oh… milkshake uit de kraan!
Een portie kibbeling – welnee:

Doe mij gelijk maar twee!
Een split? Die maak ik in banaan

Ik word dan wel wat traag
Maar oh zo lekker warm; mijn nek

Wordt zout van zweet, vandaag
Verkruimelt huid bij mijn vertrek

En ruikt wellicht heel vaag…
Oh nee: ik ben een lekkerbek!!

Annika Smit
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Dit hoofdstuk over fysieke aspecten van weerbaarheid zoomt in op de 
biologische processen van het lichaam. Waar grip centraal staat op het 
mentale domein en betekenis op het gebied van zingeving, richt het 
lichamelijke systeem zich op functiebehoud en herstel.

De betekenis van homeostase

Het menselijk lichaam is opgebouwd uit cellen, die in de kern kleine 
structuren bevatten met specifieke functies. Ze worden omgeven door 
een membraan en werken samen in groepen, vormen weefsels en op 
nog hoger niveau zijn het organen. Deze cellen (weefsels, organen) 
hebben van nature de neiging om balans te zoeken. Dit gebeurt auto-
matisch en wordt homeostase genoemd (Cannon, 1929). Homeostase 
betekent letterlijk ‘gelijk blijven’ (uit het Grieks: hómoios stásis). Het 
menselijk lichaam is erop gericht om het interne milieu, de binnenkant, 
op peil te houden. Dit gebeurt in een omgeving die natuurlijk voortdu-
rend verandert. Het lichaam wil, ondanks die externe dynamiek, in 
de binnen wereld een zekere constante bewaren: in temperatuur, vocht-
huishouding, enzovoort. Dit is belangrijk om de functie van de cellen 
te behouden (Pocock, Richards & Richards, 2013). Verbindingen bin-
nen het lichaam maken dit proces mogelijk, weefsels en organen com-
municeren met elkaar via het zenuwstelsel (met neurotransmitters) en 
via het bloed (met hormonen). Dit geldt in principe als basis voor het 
hele menselijke systeem, van het kloppen van het hart tot en met de 
werking van het immuunsysteem (Andersson & Tracey, 2012) en het 
behoud van lichaamsgewicht (Vianna & Coppari, 2011).

Basaal in dit evenwicht zijn activatie of inspanning aan de ene kant en 
rust aan de andere kant. Binnen het autonome zenuwstelsel5 werken 
hiertoe twee systemen samen: het sympatische voor activatie (o.a. zwe-
ten, versnelde hartslag) en het parasympatische voor rust (o.a. spijs-
vertering, daling bloeddruk). In dit mechanisme speelt voedsel als 
brandstof uiteraard een belangrijke rol. De menselijke behoefte om te 
eten en te drinken is hiermee verbonden. Toch betreft dit geen simpele 
werking, het lichaam regelt voortdurend allerlei balansen tegelijkertijd. 
Zo heeft eten niet alleen effect op de balans in het lichaamsgewicht, 
maar bijvoorbeeld ook op het glucosegehalte in het bloed. Bovendien 
volgen mensen niet per definitie hun behoeften vanuit homeostatisch 

5 Zie bijv. http://www.scholarpedia.org/article/Autonomic_nervous_system.
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oogpunt, bijvoorbeeld wanneer aantrekkelijk voedsel wordt gegeten ter-
wijl men al verzadigd is of wanneer men vast terwijl men trek heeft.

‘Fysiek zie ik veel: standaard slecht eten en een slechte conditie. Tijdens 
de opleiding doen we een sporttest, daarna kakken we in.’ (agent)

Werking van de biologische klok

De afwisseling tussen activatie en rust wordt niet louter door toevallig-
heden in de omgeving bepaald. Het lichaam heeft ‘ingebakken’ patro-
nen van activatie en herstel, perioden van activiteit en perioden van 
rust. Een jaarlijkse variatie is vooral goed zichtbaar bij dieren die een 
winterslaap houden. Bij de mens staat de dagelijkse schommeling cen-
traal, gestuurd door zijn interne biologische klok.6 Deze klok, die ervoor 
zorgt dat men overdag actief is en ’s nachts rust, werkt uit zichzelf 
en heeft bij de meeste mensen een ritme van iets langer dan 24 uur 
(Eastman e.a., 2012). Daarom wordt dit ook wel een circadiane ritmiek 
genoemd: een ritme van ongeveer een dag. Elke dag wordt de biologi-
sche klok gesynchroniseerd tot een passende 24-uurs ritmiek, waarin 
homeostase als het ware wordt getimed (Buijs e.a., 2003). Hierbij wer-
ken externe factoren als cues, ook wel ‘Zeitgebers’ genoemd. Daglicht 
is een heel belangrijke Zeitgeber, maar bijvoorbeeld ook het sociale 
leefpatroon (werkritme, etenstijden, enzovoort).

Slapen voor herstel

Homeostatisch evenwicht betekent dat activiteit of inspanning in 
balans wordt gebracht met rust. Tijdens rust kan de hartslag dalen 
en bijvoorbeeld de spijsvertering op gang komen. Toch is voor herstel 
meer nodig dan alleen rust. Slaap is essentieel voor herstel (Luyster 
e.a., 2012), onder andere omdat het ervoor zorgt dat het groeihormoon 
vrijkomt (Morris, Aesbach & Scheer, 2012). Zonder slaap is fysiologisch 
functioneren onmogelijk (Porkka-Heiskanen, 2013), dat geldt zelfs voor 
spiercellen (Dattilo e.a., 2001). Slaap heeft ook een directe invloed op 
het homeostatisch evenwicht (Genzel e.a., 2013). Bij de mens kan slaap 

6 De menselijke biologische klok wordt centraal (door het brein) gestuurd door de nucleus 
suprachiasmaticus van de hypothalamus en omvat tevens perifeer (buiten het zenuwstelsel) 
gelegen delen in o.a. lever, alvleesklier en ingewanden (Stenvers e.a., 2012). 
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onderverdeeld worden in lichte slaap (stadium 1 en 2), diepe slaap (sta-
dium 3 en 4) en REM-slaap (REM staat voor Rapid Eye Movement: in 
deze fase maken de ogen zijwaartse bewegingen). Deze vijf fasen van 
slaap wisselen elkaar af in cycli van ongeveer 90 minuten. Gedurende 
de nacht gaat men door vijf tot zes van zulke cycli, waarbij de periode 
van REM-slaap steeds meer toeneemt richting het einde van de nacht 
(DeKeyser Ganz, 2012). De kwaliteit van slaap is meestal slechter tij-
dens nachtdiensten (Åkerstedt, 2003), de omkering van het dag-nacht-
ritme druist immers in tegen de interne biologische klok. Verstoring 
van het dag-nachtritme zoals tijdens de nachtdienst, heeft een groot 
fysiologisch effect, zowel op de ritmiek van de biologische klok als op 
onderliggende mechanismen zoals de stofwisseling (Buxton e.a., 2012) 
en het immuunsysteem (DeKeyser Ganz, 2012).

Verstoorders van de homeostatische balans

De balans tussen activatie en rust, gecontroleerd door een geavan-
ceerde samenwerking van complexe systemen, leidt tot een delicaat 
lichamelijk evenwicht. Dit evenwicht wordt regelmatig verstoord. Een 
voorbeeld van een veelvoorkomende verstoorder is, zoals hierboven 
genoemd, onregelmatigheid van diensten, met name de nachtdienst. 
Wakker zijn tijdens uren die eigenlijk in slaap doorgebracht moeten 
worden en andersom, verstoren de balans tussen activatie en rust en 
bovendien de dagelijkse ritmiek. De biologische klok wordt dan beïn-
vloed en daarmee het homeostatische evenwicht. Bovendien neemt de 
kwaliteit van slaap af wanneer het dag-nachtritme wordt omgekeerd 
(IWH, 2010; Åkerstedt, 2009; Åkerstedt e.a., 2003). Mensen verschil-
len onderling in hun aanpassingsmogelijkheden tijdens nachtdiensten: 
sommigen kunnen hun biologische ritme beter in lijn brengen met de 
omkering van het dag-nacht ritme dan anderen. Maar de meeste poli-
tiemensen ondervinden zowel lichamelijke als psychische hinder van 
het werken in wisselende diensten (Van Beek, Taris & Schaufeli, 2013). 
Zij die hun ritme biologisch aan kunnen passen, functioneren aan-
toonbaar beter tijdens hun nachtdienst (Budreau, Dumont & Boivin, 
2013). Slaapstoornissen met impact op de gezondheid komen althans 
bij de Amerikaanse politie frequent voor (Rajaratnam, 2012).

Nachtdiensten kunnen het lichamelijke evenwicht fors verstoren en 
ongezond voedsel voert de druk verder op (Stenvers e.a., 2012). Boven-
dien maken gebrek aan activiteit (geen fut hebben om lichamelijk actief 
te worden) of juist te weinig slaap en rust vaak onderdeel uit van een 
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ongezond leefpatroon. Het belang van voedsel, activiteit, slaap en rust 
geldt natuurlijk altijd, maar is tijdens het werken in de nachtdienst 
extra van belang. Een ongezonde levensstijl wordt dan een belastende 
optelsom van verstoorders voor het lichamelijke evenwicht. Hierdoor 
voelen mensen zich vaak niet fit of zelfs onprettig tijdens of in de peri-
ode van nachtdiensten. De kwaliteit van functioneren neemt hierdoor 
dan ook af (Gordijn, 2012).

Implicaties van inzichten (team- en organisatieniveau)

Nachtdiensten blijven bestaan bij de politie, daar kan men weinig aan 
veranderen. De manier van inroosteren biedt wel aanknopingspunten 
om het zo gezond mogelijk te doen. Een organisatie kan wel degelijk 
verschil maken door bepaalde maatregelen te nemen. Sommige inter-
venties blijken in de praktijk effectief te zijn (Bambra e.a., 2008). 
Gordijn (2012) doet in haar onderzoeksrapport de volgende aanbevelin-
gen voor de Nederlandse politie:
1. Kies een voorwaarts roterend rooster (met de klok mee, dus 

vroeg-laat-nacht).
2. Voorkom korte rustperiodes tussen verschillende diensten (geen 

vroege dienst na een late dienst of vroege dienst op de eerste nieuwe 
dag na de nachtdienst).

3. Niet veel nachtdiensten achter elkaar, bijvoorbeeld een maximum 
van twee à drie.

4. Vroege diensten niet te vroeg laten beginnen (dat vermindert slaap-
tekort bij de vroege dienst).

5. Flexibiliteit en individuele invloed op het rooster door de werknemer.
6. Goede verdeling van rustdagen.
7. Werknemers instrueren over slaaphygiëne en het belang daarvan.
8. De mogelijkheid bieden voor een dut of adviseren maximaal twee 

uur te slapen voorafgaand aan de nachtdienst.
9. Voor sommige mensen is cafeïne een effectieve alertheidverho-

gende stof, vooral als het wordt gebruikt ter voorkoming van slape-
righeid (beter dan ter bestrijding).

Hoewel op papier enkele van bovenstaande aanbevelingen (zoals 1 en 3) 
geregeld zijn, worden in de praktijk de regels geschonden. Zie ook het 
voorbeeld in de casus op de inleidende pagina van dit hoofdstuk: terug-
draaiende roosters worden regelmatig als prettig ervaren, omdat veel 
uren gewerkt worden in korte tijd. Daardoor zijn aan het einde van het 
rooster meer vrije uren over. Los van de kortere hersteltijden die daar-



Het lichaam centraal: in homeostatisch evenwicht    39

door ontstaan, druist deze terugdraaiende rotatie in tegen de interne 
biologische klok. Die duurt in de regel immers langer dan 24 uur. Een 
voorwaarts roterend rooster is in fysiologisch opzicht gezonder, omdat 
deze in lijn is met een dag die iets langer duurt dan 24 uur. Een achter-
waarts roterend of terugdraaiend dienstrooster brengt het lichaam als 
het ware in een jetlagtoestand (Eastman e.a., 2012).

Buiten het inroosteren kan de impact van nachtdiensten ook op andere 
manieren worden verkleind. Zo kan het helpen om op rustige momen-
ten waarop de vermoeidheid toeslaat, een kort dutje te doen (power 
nap). Van belang is dat niet langer dan 20 minuten geslapen wordt. 
Zo’n dutje vermindert slaperigheid en extreme vermoeidheid tijdens 
de nachtdienst (Åkerstedt e.a., 2009), zo is ook bij Nederlandse politie-
mensen aangetoond (Gordijn, 2012). Verder kan gebalanceerde voeding 
een groot positief effect hebben op de lichamelijke balans (Lowden e.a., 
2010). Normaal gesproken eet de mens ’s nachts niet; zware kost of een 
vette hap (veel, koolhydraatrijk en vet voedsel) vormen juist tijdens een 
nachtdienst een extra belasting voor de lichamelijke balans (Stenvers 
e.a., 2012).

Fysieke activiteit en prestatie

Weerbaarheid gaat over functioneren en daarmee over prestatie: hoe 
hangt prestatie samen met lichamelijke activiteit? Wat is een optimale 
prestatietoestand? Over het algemeen beweert men dat dit afhankelijk 
is van de taak en daarbij wordt vaak verwezen naar de beroemde Yerkes 
Dodson-wet: een curvilineair verband oftewel een omgekeerde U-vorm 
(zie figuur 2). Hoe actiever, hoe beter de prestatie, tot een bepaald punt. 
Als daarna de activatie nog verder toeneemt, neemt de prestatie af. De 
achteruitgang in prestatie zou nog eerder plaatsvinden wanneer niet 
alleen activatie, maar ook stress toeneemt. Hoewel bibliotheken vol-
geschreven zijn over prestatie met deze wet als uitgangspunt, toont 
uitgebreid onderzoek van de NASA aan dat hiervoor geen empirische 
evidentie is te vinden. De aannames zijn gebaseerd op verkeerd geïnter-
preteerde onderzoeksresultaten uit het begin van de twintigste eeuw, 
waarin bovendien slecht gevalideerde instrumenten zijn gebruikt 
(Staal, 2004). Yerkes en Dodson hebben geen activatie en wellicht ook 
geen stress gemanipuleerd in hun experimenten. Dat hebben ze zelf 
ook nooit beweerd. Bovendien onderzochten ze geen mensen: zij dien-
den elektrische schokken toe aan ratten. Het is onderzoekers na Yerkes 
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en Dodson niet meer gelukt om de beroemde omgekeerde U in de rela-
tie tussen activatie en prestatie aan te tonen (Staal, 2004).
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Figuur 2 Yerkes Dodsonwet: curvilineair verband tussen activatie 
(arousal) en prestatie (performance) (http://wikiofscience.
wikidot.com/quasiscience:yerkesdodsonlaw)

Kortom: de relatie tussen activiteit en prestatie laat zich niet eenvoudig 
uitleggen of in theoretische modellen vatten. Er is bepaald geen weten-
schappelijke consensus over hoe emotie, activatie of energie en pres-
tatie onderling precies samenhangen. Dat er een relatie is, is ook voor 
politiespecifieke prestaties overtuigend aangetoond (Renden, 2015a 
en 2015b; Landman, Nieuwenhuys & Oudejans, 2015; Nieuwenhuys & 
Oudejans, 2011) en kan geïllustreerd worden aan de hand van de freeze-
fight-flight respons: een reflexmatige reactie van het lichaam op (grote) 
dreiging.

Freeze-fight-flight: een brug tussen fysiek en mentaal

De samenwerking van activatie en rust door sympatische en parasym-
patische delen van het zenuwstelsel staat aan de basis van het licha-
melijk functioneren en daarmee presteren. Dit is essentieel om 
homeostatisch evenwicht oftewel een fysiologische balans te behouden. 
Het meest directe effect op deze werking van het zenuwstelsel is drei-
ging. Wanneer men dreiging gewaarwordt, schakelt het zenuwstelsel 
ogenblikkelijk over op de zogenoemde freeze-fight-flight-reactie (FFF; 
bevriezen, vechten, vluchten). Dit werkt als een reflex, het betreft geen 
bewuste schakeling. Hiervoor hoeven mensen niet per se geconfron-
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teerd te worden met bijvoorbeeld een leeuw (of gewapende overvaller), 
die een direct levensgevaar vormen. Ook minder bedreigende sociale 
situaties kunnen de FFF-reactie oproepen (Roelofs, Hagenaar & Stins, 
2010). Allereerst treedt de freeze-reactie op (Walker & Carrive, 2003; 
Lang, Davis & Öhman, 2000). Men ‘bevriest’ en staat daarbij letterlijk 
even wat stiller dan daarvoor. De hartslag daalt en alles is erop gericht 
om de dreiging waar te nemen en risico’s in te schatten. Het neemt 
hooguit enkele seconden in beslag. Vervolgens wordt bij grote dreiging 
razendsnel energie vrijgemaakt om te kunnen vechten of vluchten 
(Blanchard, Blanchard & Rodgers, 1991). De hartslag schiet omhoog en 
het immuunsysteem wordt uitgezet. Hormonen, zoals cortisol, worden 
in grote hoeveelheid vrijgemaakt. Behalve vechten of vluchten is het 
ook mogelijk dat de freeze-reactie wordt vastgehouden: mensen staan 
dan als aan de grond genageld, niet in staat om zich te verroeren of 
besluiten te nemen (Leach, 2004). Men blijft dan als het ware ‘hangen’ 
in bevriezing.

Het hele systeem richt zich tijdens de FFF-reactie op de dreiging. Waar-
nemen gaat anders, omdat het brein overschakelt van een denkmodus 
naar een ervaringsmodus. Hierdoor is een chronologisch, samenhan-
gend verslag van of herinnering aan deze dreigende gebeurtenis vaak 
niet mogelijk (zie voor een beschrijving hiervan bij vuurwapengebruik 
Smit e.a., 2015 en het verhaal van Peter Stienen in Veerkrachtige ver
halen). Pas wanneer de dreiging niet meer wordt waargenomen en 
iemand zich veilig acht, kan het parasympatische deel van het zenuw-
stelsel weer aan de slag om met rust de balans te herstellen. Dit kan 
enige tijd duren; aan het einde van een dienst is bij politiemensen die 
balans vaak nog niet hersteld (Anderson, Litzenberger & Plecas, 2002). 
Chronische overactivatie van het sympatische zenuwstelsel heeft nega-
tieve gevolgen voor de gezondheid en is letterlijk ziekmakend (Marin 
e.a., 2011; Juster, McEwen & Lupien, 2010), onder andere vanwege de 
effecten op het immuunsysteem (Segerstrom & Miller, 2004; Padget 
& Glaser, 2003).

De FFF-reactie is in de kern een fysiologische respons: het centrale 
zenuwstelsel verzorgt die respons en er komt geen bewuste afweging 
aan te pas. Tegelijkertijd worden hormonale en andere chemische reac-
ties in gang gezet die een rechtstreeks effect hebben op de psychologi-
sche beleving. Dit gaat om (doods)angst en andere emoties, maar ook 
de werking van het geheugen. Hiermee wordt de verbinding tussen 
fysiek en mentaal evident – het is onmogelijk om deze in de praktijk te 
scheiden: waar eindigt de werking van cortisol en begint de ervaring 
van angst? Om werkingsmechanismen van de verschillende dimensies 
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specifiek te kunnen bestuderen, worden deze toch onderscheiden in de 
eerste hoofdstukken van dit boek. Zie voor de overgang naar mentale 
aspecten van weerbaarheid het volgende hoofdstuk.

Onderzoek naar FFF bij aspiranten

Hoewel de FFF-reactie zich buiten de menselijke wil om voltrekt, kan 
deze wel degelijk beïnvloed worden, bijvoorbeeld door (zo realistisch 
mogelijk!) te trainen. Veel geoefende (re)acties kunnen automatismen 
worden en daarmee ingesleten patronen gaan vormen. Op dit moment 
wordt in samenwerking met de Radboud Universiteit in een vijf jarige 
studie de FFF-reactie onderzocht bij aspiranten. Bekeken wordt of 
FFF-profielen een voorspellende waarde hebben in de ontwikkeling van 
angst- of stressgerelateerde klachten. De bedoeling is om op langere ter-
mijn meer op maat te kunnen trainen, bijvoorbeeld op de schietbaan. 
Zo ligt het voor de hand om bij mensen die geneigd zijn om langer te 
bevriezen, eerder te gaan vechten of juist te gaan vluchten, verschillende 
focus aan te brengen in de Integrale Beroepsvaardigheid Trainingen. In 
dit onderzoek wordt de verbinding tussen fysiek (biologische werking van 
het zenuwstelsel) en mentaal (emotionele en psychologische reacties) 
expliciet gelegd.

Zie voor een aansprekende uitleg: http://www.npowetenschap.nl/site/
media/DeKennisvanNu/VPWON_1235195 (vanaf 14:14).

Resterende vragen

Op het gebied van lichamelijk evenwicht is inmiddels veel onderzoek 
verricht en in kaart gebracht voor een gezonde balans. Vragen die nog 
onbeantwoord zijn, hebben vooral te maken met het praktisch gebruik 
van deze inzichten. Welke effecten heeft de praktische toepassing van 
interventies die biologisch herstel beogen te versterken op de werkpres-
taties? Wat gebeurt in de praktijk wanneer bijvoorbeeld bij het inroos-
teren rekening wordt gehouden met de aanbevelingen uit de literatuur 
(duur, richting rotatie, ruimte voor zelfinroostering)? Hoe werkt dit in 
een basisteam en welke obstakels komt men tegen? Welke effecten sor-
teren maatwerkprogramma’s in gezondheid, die de lichamelijke balans 
in de aanpak integreren (zoals Fit@NP7)?

7 Het doel van Fit@NP is om een vangnet te creëren voor medewerkers die fysiek en/of 
mentaal niet fit genoeg voor hun werk zijn. Hier kunnen medewerkers terecht voor vragen 
met betrekking tot voeding, mentale kracht en bewegen. Dit vangnet heeft zowel een pre-
ventieve als curatieve functie. 







De geest centraal: met mentale grip

Over het samenspel tussen stressoren en hulpbronnen

 

Eigenlijk zouden ze met zijn allen eens rustig stil moeten staan bij die ingrij
pende zaak. Maar hoe? Je wilt ook niet dat mensen daar juist last van gaan 
krijgen. Hij hoort de reactie van zijn collega uit de districtsleiding: je kunt 
nou eenmaal niet overal bij stilstaan. Ze hebben sindsdien alweer twee ver
gelijkbare zaken gehad, heeft hij zich dat wel gerealiseerd? Het was trouwens 
best een mooie zaak, hij voelt ook zelf de kick weer van het moment dat ze 
de verdachte konden aanhouden. En de trots, voor zijn mensen… Ze hebben 
het veel te druk om hier lang mee bezig te blijven, er draaien op het moment 
twee TGO’s (Team Grootschalige Opsporing). Ze krijgen bovendien de ho
recadiensten amper gevuld. Het komt op een steeds kleiner clubje aan. Zeker 
nu in de vakantieperiode is het een hele toer geworden voor de planning. Hij 
begint zich toch wel zorgen te maken over de grote belasting van deze vaak 
jonge mensen. Ze lijken te kraken en piepen, klagen over te weinig hersteltijd. 
Of zijn ze gewoon minder gewend dan in zijn tijd? Hij ging toen toch ook 
gewoon door. In ieder geval ziet hij geen mogelijkheid om dit op te lossen.

Eerst twee vergaderingen door zien te komen. En het gesprek met zijn chef. 
Daar ziet hij wel tegenop, want hij voelt de druk oplopen met de tegenvallen
de cijfers op woninginbraak. ‘Kan ik je even spreken?’ vraagt een van zijn 
medewerkers in het voorbijgaan. ‘Morgen heb ik wel even tijd’, antwoordt hij, 
‘kan dat?’ Hij heeft haast en loopt de ander al half voorbij, hij wil nog snel 
even zijn mail bijwerken. Er is van alles blijven liggen deze week. Een van 
zijn mensen heeft hem een voorstel gedaan over de aanpak van een dreigend 
probleem in een redelijk rustige wijk, dat hij samen met een wijkagent op wil 
lossen. Een lastig punt, want met de focus op woninginbraak kan hij dit nu 
niet verkopen aan zijn eigen leiding. Hij moet die medewerker nog steeds 
antwoorden. ‘Liever nu’, hoort hij de ander dan weifelend zeggen. Iets in de 
stem van zijn medewerker maakt dat hij toch blijft staan. ‘Loop maar even 
mee dan’, besluit hij. Die mails moet hij maar na werktijd doen.



Als het spannend wordt

Geen superwezens, stalen helden
die gevaar beoefenen als sport
wanneer het spannend wordt

dan zijn er mensen die zich melden
ook al komen zij heel even zelf tekort

zo anders zijn de wetten die hier gelden

Strepen laten zich niet op je mouwen spelden

Avontuur dat naar beneden stort
verandert spanning in een groot gevaar
de dreiging drijft zorgvuldig in het nauw

maar onderscheiden wordt in menselijk gebaar
de nood van kwaad – de kracht van kou

in diepten van Pandora word je dan gewaar
en toch: je missie blijf je trouw

Annika Smit
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Lichaam en geest zijn uiteraard onlosmakelijk met elkaar verbonden 
en deze verbinding is ook op het domein van weerbaarheid overtuigend 
aangetoond (zie bijv. Southwick, Vythilingam & Charney, 2005). In dit 
hoofdstuk wordt zo ‘geïsoleerd’ mogelijk ingezoomd op geestelijke of 
psychologische aspecten van weerbaarheid, om deze dimensie beter in 
beeld te brengen. Waar het lichaam continu werkt aan herstel om de 
interne balans op orde te houden, is de geest op zoek naar grip: een 
mentaal evenwicht. Uiteenlopende situaties vormen uitdagingen voor 
dit evenwicht: het vinden van een ontbindend lijk, een slechtnieuws-
gesprek voeren, onenigheid binnen het team ervaren, of privéomstan-
digheden zoals een verhuizing of echtscheiding. Dit hoofdstuk zoomt 
in op deze factoren en daarmee samenhangende processen.

Zoeken naar grip of controle

De geest betreft het ‘innerlijke leven’ van de mens (gedachten, gevoe-
lens, wil) en daarmee ook gedrag: wat men denkt, voelt en wil, heeft 
natuurlijk een effect op hoe men zich gedraagt. Het innerlijke leven en 
het gedrag vinden niet plaats in een vacuüm en worden beïnvloed door 
allerlei dingen, die vaak buiten de mens zelf gelegen zijn. Net zoals 
lichamelijke cellen, weefsels en organen streven naar een evenwicht, 
streeft de geest naar evenwicht in de zin van ‘grip’ of ‘controle’: men 
wil, tot op zekere hoogte, vat hebben of krijgen op de omgeving. Veel 
onderzoek laat dan ook zien dat mensen uitdagende omstandigheden 
vol kunnen houden zolang er sprake is van grip. Dit gaat niet zomaar 
om grip, maar die grip moet van betekenis zijn (Reich, Zautra & Hall, 
2010). Het vinden van betekenisvolle grip staat daarmee centraal op de 
mentale dimensie van weerbaarheid. Hieronder volgt een uitwerking 
van grip in de context van stressoren. Voor een uitgebreidere toelich-
ting op het begrip ‘betekenisvol’, zie het hoofdstuk waarin de ziel (zin-
geving) centraal staat.

Veel voorkomende verstoorders of stressoren

In psychologische of mentale zin wordt de mens voortdurend uitge-
daagd: er zijn constant verstoorders aanwezig die ervoor zorgen dat 
men in actie moet komen om enigszins grip te hebben of houden. 
Dat kunnen heel simpele verstoorders zijn, zoals een kriebelende trui 
die irriteert. Het kunnen ook veel complexere situaties zijn, zoals de 
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frustrerende werking van een conflictueuze communicatie tussen 
mensen. Deze verstoorders worden in de wetenschappelijke literatuur 
stressoren genoemd. In het politiewerk komen bepaalde verstoorders of 
 stressoren min of meer systematisch terug. Over het algemeen lijken 
weinig voorkomende ingrijpende dingen meer impact te hebben dan 
veelvoorkomende (Chopko, Palmieri & Adams, 2015), wellicht vanwege 
een onverwachte of onvoorspelbare aard. Een opvallende stressor in 
politiewerk is (levens)bedreiging: dit blijkt bijvoorbeeld een belangrijke 
factor bij de ontwikkeling van traumaklachten. Politiemensen die zich 
met traumaklachten melden bij het Psychodiagnostisch Centrum van 
het AMC en een levensbedreigende situatie rapporteren, krijgen vaker 
de diagnose PTSS dan politiemensen die geen levensbedreigende situ-
atie hebben meegemaakt (Smit e.a., 2013).

Dreiging en geweld komen in het politiewerk regelmatig voor, zo blijkt 
uit twee recente studies (Van der Torre e.a., 2014; Van der Torre, Gie-
ling & Bruinsma, 2013): 32,8% van de politiemedewerkers geeft aan in 
het afgelopen jaar te maken te hebben gehad met geweld door burgers. 
Hierbij komen drie daderprofielen duidelijk naar voren: beroepscrimi-
nelen, criminele jongeren en notoire veelplegers. De impact kan een 
aanzienlijke psychische belasting inhouden en is vooral groot als het 
geweld of de dreiging dichtbij komt, bijvoorbeeld wanneer het naasten 
betreft of fysiek in de buurt komt, als het stelselmatig is, of men ver-
wacht dat de dreiging daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. Deze vor-
men van geweld hebben ook een impact op collega’s, omdat het hen 
ook kan overkomen. De studie uit 2013 laat zien dat de daadwerkelijke 
gevolgen van dreiging onlosmakelijk verbonden zijn met de reactie van 
de organisatie. Hierbij lijken de praktisch-inhoudelijke (veiligheid) en 
de sociaal-emotionele kant (erkenning van emoties) in dezelfde mate 
van belang te zijn.

Politiemensen worden regelmatig geconfronteerd met ‘verwarde’ per-
sonen, mensen met psychische problematiek (Van der Torre, Gieling 
& Bruinsma, 2013); zie voor een zorgvuldige actuele beschrijving een 
studie van de Amsterdamse situatie (Kuppens e.a., 2015). Naast (levens) 
bedreiging heeft confrontatie met leed, verdriet en gruwelijkheden ook 
een groot effect. Hierboven genoemde stressoren gelden niet alleen 
voor het ‘blauwe’ politiewerk, maar bijvoorbeeld ook binnen de opspo-
ring. Zo blijken kinderpornorechercheurs (Sollie & Kop, 2015) en fami-
lierechercheurs (Bollen e.a., 2014) hun werk emotioneel belastend te 
vinden, maar als gevolg van deze belasting geen hoge werkstress te 
ervaren. Vooral de (combinatie met) interne organisatiestressoren (Van 
der Velden e.a., 2013), zoals het gebrek aan of wegvallen van onder-



De geest centraal: met mentale grip    49

steuning door een leidinggevende, zorgen voor een kwetsbare situatie 
waarin problemen kunnen ontstaan (Sollie & Kop, 2015).

‘Ik vind het erg als collega’s er moeite mee hebben en afgevoerd worden 
als ze ondersteboven zijn van ingrijpende incidenten. (…) Maar er zijn 
ook collega’s die ziek worden van de interne organisatie en dat vind ik 
nog veel erger. (…) Ik ben keer op keer teleurgesteld door de organisatie 
door goed te zijn in mijn werk en er niet voor gewaardeerd te worden. 
Er gebeuren zoveel dingen in zo’n korps. Je weet heel veel, je hoort heel 
veel – en dat verbittert.’ (rechercheur)

Behalve de aan de inhoud van het werk verbonden stressoren, spelen 
dus factoren een rol die meer te maken hebben met de interne organi-
satie van het politiewerk: (effecten van) beleid, bureaucratie, training, 
beschikbaarheid en functionaliteit van systemen, enzovoort (Van Beek, 
Taris & Schaufeli, 2013; Van der Velden e.a., 2013; Van der Torre e.a., 
2011). Die interne stressoren blijken soms zelfs meer impact te hebben 
dan het inhoudelijke werk (Huddleston, Stephens & Paton, 2007) en 
bovendien kunnen ze de effecten van het inhoudelijke werk verster-
ken (Van der Torre e.a., 2014; Maguen e.a., 2009). Stressoren leiden 
niet automatisch of per definitie tot stress. Zo heeft een ingrijpende 
gebeurtenis niet altijd (langdurige) psychische klachten tot gevolg. 
Sterker nog: in de meeste gevallen ontstaan die klachten niet, of klach-
ten verdwijnen na verloop van tijd vanzelf. Omstandigheden uit de pri-
vésituatie spelen uiteraard ook een belangrijke rol, evenals de balans 
tussen privé en werk. Bij politiemensen met PTSS lijken incidenten 
uit de privécontext overigens zelden de primaire kern van het trauma 
te betreffen; in veruit de meeste gevallen spelen werkgerelateerde inci-
denten een (hoofd)rol (Smit e.a., 2013).

Net zoals het menselijk lichaam beschikt over een ingebouwd mecha-
niek voor herstel (zie het hoofdstuk waarin het lichaam centraal staat), 
is de menselijke geest uitgerust met een natuurlijk herstelmecha-
nisme. De vergelijking met het lichaam gaat nog verder op: lichamelijk 
evenwicht vraagt om slaap, rust, activiteit en gezonde voeding. Dit geldt 
ook voor geestelijk natuurlijk herstel; zo zijn slaap en rust eveneens 
essentieel om situaties te laten ‘landen’, ‘bezinken’: een plekje te geven. 
Hersteltijd is van groot belang. In de periode na een ingrijpend inci-
dent kunnen evenwel klachten ontstaan. Een periode van drie maan-
den wordt in het algemeen aangehouden voor natuurlijk psychologisch 
herstel: als psychische klachten na drie maanden aanhouden, moet 
doorverwezen worden naar een zorglijn (zie bijv. de Richtlijn Psycho
sociale Ondersteuning Geüniformeerden: Impact, 2010). In die tussenlig-
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gende periode wordt natuurlijk niet alleen afgewacht, mensen hebben 
de neiging om van alles te doen zodat ze weer grip krijgen op hun eigen 
welbevinden. Ze zetten daarbij allerlei hulpbronnen in: door bepaalde 
stressvolle plekken of gebeurtenissen te vermijden of juist op te zoe-
ken, door over een gebeurtenis te praten met naasten, een collegiale 
ondersteuner, leidinggevende, door tijd vrij te maken om te kunnen 
sporten, enzovoort.

‘We moeten beseffen dat het niet normaal is wat we zien – en dat je 
daardoor van de kaart bent. (…) Je slaat het wel ergens op.’ (agent)

‘Je bent dan wel politieagent, maar op dat soort momenten ben je vol-
komen onmachtig en slechts vervuld van de wetenschap dat er niets is 
wat je kunt doen om de pijn te verzachten. Hun leven is na jouw bezoek 
voorgoed veranderd. Je eigen verdriet stop je heel diep weg, om je zo snel 
mogelijk op de volgende oproep van de meldkamer te storten. Maar die 
ervaringen blijven als sluimerende virussen bij je, en zodra je weerstand 
vermindert, slaan ze toe. Dan slopen ze je lichaam en geest.’
(uit: http://www.wep.nu/politieverhaalafdelingfitengezond)

In tabel 2 staat een overzicht van belangrijke stressoren en belastende 
ervaringen in het politiewerk,8 gebaseerd op onderzoek binnen de 
Basispolitiezorg en Opsporing (resultaten gebruikt uit studies: Dela-
haije, Van Zwieten & Kamphuis, 2015; Sollie & Kop, 2015; Gouweloos, 
Lesger & Te Brake, 2014; Van der Torre e.a., 2014; Smit e.a., 2013; Van 
Beek e.a., 2013; Van der Torre, Gieling & Bruinsma, 2013).

8 Zie ook de verhalen van Peter Stienen, Johan Severs en Jos Hermans in de bundel 
‘Veerkrachtige verhalen’. 
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Tabel 2 Veel voorkomende belastende ervaringen in het politiewerk: 
Basispolitiezorg en Opsporing. Onderverdeeld in inhoud van 
het werk, organisatie van het werk en context van het werk

Type ervaring Belasting/stressor Specificatie 

Inhoud werk: 
(levens)bedreiging

Bedreiging van een 
persoon/groep

m.n. als het dichtbij komt, 
stelselmatig is, of rea
listisch; ook: psychisch 
gestoorden

Fysiek geweld Bijv. gewelddadige arres
tatie, grote escalatie, 
mishandeling

Direct levensgevaar Bijv. schiet/steekincident, 
brand/explosie, risicovolle 
achtervolging, ernstig 
verkeersongeval

Inhoud werk: 
confrontatie

Extreem leed en verdriet Extra belasting: kinderen

Gruwelijkheden Bijv. lijkvinding 
(in ontbinding)

Verlies collega’s Extra belasting: suïcide 

Organisatie werk Conflicten met leiding/
organisatie

Continue werkvoorraad

Onvrede over OM en 
strafrecht

(Sociale) media

Toekomstonzekerheid Specifiek i.r.t. reorganisatie

Verstoord contact met 
collega’s

Werkdruk

Wisselende diensten

Context werk Problemen/zorg in 
privésituatie 

Werk en privé onbalans

Een model voor mentale weerbaarheid

Vereenvoudigd weergegeven kan een mentale reactie op uitdagingen 
of verstoringen geduid worden als een samenspel tussen stressoren 
enerzijds en hulpbronnen anderzijds (Delahaij, Binsch & Kamphuis, 
2012). Stressoren leiden niet direct tot stress, zo komt ook naar voren in 
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een studie naar mentale gezondheid van familierechercheurs (Bollen 
e.a., 2014). Hulpbronnen kunnen voorkómen dat stressoren leiden tot 
stress. Hierbij is alleen de aanwezigheid van hulpbronnen onvoldoende, 
ze moeten ook daadwerkelijk ingezet worden. Soms wordt de inzet van 
een aanwezige hulpbron belemmerd. Die belemmering kan bijvoor-
beeld ontstaan door onvoldoende kennis: ‘Geen idee wat een Geestelijk 
Verzorger doet’ (Van ’t Hoog & Zock, 2014). Of door de aanwezigheid 
van een stigma: ‘Als je een psycholoog nodig hebt, dan heb je het verkeerde 
beroep gekozen’ (Slagmolen e.a., 2014). Figuur 3 geeft het samenspel 
tussen stressoren en hulpbronnen weer.

Stressoren 

Hulpbronnen

Uitkomsten

• Intern: werkgerelateerd (politie)
 stabiel: bijv. onregelmatige diensten
 veranderbaar: bijv. fysieke werkplek

• Intern: individu
 stabiel: bijv. emotionele stabiliteit
 veranderbaar: bijv. ‘coping stijl’ 

• Positief ervaren, bijv. zelfvertrouwen,
 werktevredenheid 

• Extern: privéomstandigheden
 stabiel: bijv. sociaal/culturele afkomst
 veranderbaar: bijv. verbouwing

• Extern: omgeving
 stabiel: bijv. Team Collegiale Ondersteuning
 veranderbaar: bijv. sociaal netwerk

• Negatief ervaren, bijv. stress,
 psychische klachten

Figuur 3 Model voor mentale weerbaarheid (psychologische 
balans): samenspel tussen stressoren en hulpbronnen, 
leidend tot uitkomsten. Gebaseerd op Zautra e.a. (2010) 
en in lijn met werkmodellen van TNO (Delahaij, Binsch & 
Kamphuis, 2012)

Zowel hulpbronnen als stressoren kunnen intern of extern gelegen 
zijn: hulpbronnen in de mens zelf respectievelijk in de omgeving. Voor 
stressoren geldt dat sommige verbonden zijn met het werk (intern) 
en sommige met het privéleven (extern). Verder wordt onderscheid 
gemaakt tussen stabiele factoren (bijv. persoonlijkheidskenmerken) 
en dynamische (bijv. een verbouwing) of eenvoudig veranderbare (bijv. 
indeling van een kantoor). Een voorbeeld van een veranderbare interne 
hulpbron is coping stijl: de wijze waarop iemand geneigd is om te gaan 
met een stressor (actieve stijl) of deze te vermijden/negeren (passieve 
stijl). Hoewel de stijl van voorkeur samenhangt met meer stabiele per-
soonlijkheidskenmerken, kunnen coping stijlen wel degelijk worden 
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geleerd (Harzer & Ruch, 2015). Een actieve coping stijl, maar ook flexi-
bele stijlen (het kunnen variëren), dienen als hulpbronnen en dit kan 
getraind worden. Een gesprek met een TCO’er is een voorbeeld van een 
stabiele externe hulpbron: deze is (in principe) regulier beschikbaar in 
de omgeving van een persoon (organisatie).

Er zijn altijd meerdere stressoren en hulpbronnen, die allemaal tegelij-
kertijd op elkaar inwerken. Een stelling als ‘iemand die psychische klach
ten krijgt, is niet geschikt voor politiewerk’, wordt daarmee onhoudbaar. 
Dit is een oversimplificatie van de complexe werkelijkheid. Veel ver-
schillende factoren spelen een rol bij een negatief ervaren uitkomst van 
het samenspel tussen stressoren en hulpbronnen (bijv. stress, klach-
ten) (Van Beek, Taris & Schaufeli, 2013). Hierdoor schiet een simpele 
verwijzing naar de stabiele eigenschappen van een persoon tekort. De 
werkelijkheid is namelijk zelden zo simpel. Bovendien zijn de stabiele 
eigenschappen van een persoon lang niet altijd doorslaggevend. Zo is 
het hebben van een positief wereldbeeld en het ervaren van positieve 
sociale interactie een significante beschermende factor gebleken tegen 
PTSS, terwijl stabiele persoonlijkheidsaspecten in dezelfde studie geen 
significante samenhang vertoonden met PTSS-symptomen (Yuan e.a., 
2011). Hoe gecompliceerd het spel tussen (interne en externe) stresso-
ren, bronnen en uitkomsten werkt, kan eenvoudig geïllustreerd worden 
op het terrein van trauma. Mensen die een trauma hebben opgelopen 
voor ze bij de politie gingen werken, worden vaak als extra kwetsbaar 
gezien voor ingrijpende factoren van het politievak. Toch blijken trau-
matische ervaringen opgedaan vóór de komst naar de politie soms juist 
samen te hangen met betere verwerking van ingrijpende ervaringen in 
het politiewerk; de omgang met het voorgaande trauma lijkt hen te hel
pen in hun emotionele verwerking (Burke & Shakespeare-Finch, 2011). 
Essentieel is hoe iemand zich herstelt na trauma, niet simpelweg of een 
trauma heeft plaatsgevonden.

De manier waarop weerbaarheid in de praktijk werkt, is dus complex. 
Tegelijkertijd wordt die werking vaak zeer versimpeld voorgesteld. Dit 
beeld komt ook naar voren in een onderzoek naar studie-uitval (Boe-
ren, 2013): begeleiders (Politieacademie en korps) zien als verreweg 
de belangrijkste factor bij uitval het gebrek aan emotionele stabiliteit 
van de betreffende aspirant. Maar uit de scores op vragenlijsten en de 
resultaten uit interviews blijkt voor de uitvallers het gebrek aan bege-
leiding, met name aan korpszijde, de belangrijkste reden voor vertrek. 
Ook wordt de werksfeer in het operationele team genoemd: pesten, 
buitensluiten en intimidatie. Een derde factor blijkt teleurstelling te 
zijn: het contrast wordt genoemd tussen roeping enerzijds en struc-
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tuur en mentaliteit op de werkvloer anderzijds. Een versimpelde weer-
gave in termen van emotionele stabiliteit doet de gevonden resultaten 
geweld aan. Een ander uitvalonderzoek, afgenomen onder gedeeltelijk 
dezelfde aspiranten en uitvallers, nuanceert het beeld nog meer (Boe-
ren, 2012). Uitvallers ervoeren inderdaad meer stress dan niet-uitval-
lers, maar dit kwam door de stressoren ‘organisationele rolpatronen’, 
‘relaties met anderen’, ‘carrièreperspectieven’ en ‘ervaren steun van 
leidinggevende’. Sterker nog: de nietuitvallers bleken een ongezondere 
coping stijl te hanteren dan de uitvallers (dat wil zeggen: een stijl die 
samenhangt met werkstress).

Belangrijke hulpbronnen

De belangrijkste hulpbronnen die in actuele studies naar voren zijn 
gekomen, staan in tabel 3 samengevat (resultaten gebruikt uit stu-
dies: Delahaije, Van Zwieten & Kamphuis, 2015; Sollie & Kop, 2015; 
Gouweloos, Lesger & Te Brake, 2014; Van Beek e.a., 2013).

‘Ik denk dat ik het prettig zou vinden ook als ik klaar ben met school om 
reflectieverslagen te blijven maken. (…) Het schrijven van de verslagen 
helpt mij bij de verwerking.’ (aspirant)

Het is gebleken dat sommige hulpbronnen juist een belasting kunnen 
vormen, namelijk bij hun afwezigheid. Dit geldt bijvoorbeeld voor onder-
steuning van de leidinggevende: wanneer deze wegvalt, ontstaat er een 
(grote) belasting en daarmee kwetsbare situatie (Sollie & Kop, 2015). 
Hetzelfde geldt voor factoren als zelfsturing in werkuitvoering, bete-
kenisgevende werkzaamheden, invloed op beleid en zaakinhoudelijke 
beslissingen en ondersteuningsmiddelen. Wanneer deze hulpbronnen 
afwezig zijn, wordt de politiemedewerker juist belast (Delahaije, Van 
Zwieten & Kamphuis, 2015; Sollie & Kop, 2015; Gouweloos e.a., 2014). 
Het is waarschijnlijk dat dit principe (afwezigheid van hulpbron wordt 
stressor), voor meer hulpbronnen opgaat.

‘Als een leidinggevende uitvalt, dan moet je jezelf redden. Ik heb gedacht: 
iedereen is uitgevallen, ik moet blijven werken. Ze laten je verzuipen 
waar ze bijstaan. Ik had altijd aversie tegen boosheid en zo, ik zie nu 
ook wel weer de mooie dingen. Maar dat ging toen niet.’ (rechercheur)
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Tabel 3 Belangrijke hulpbronnen in het politiewerk: Basispolitiezorg 
en Opsporing, onderverdeeld in inhoud van het werk, orga
nisatie van het werk en context van het werk

Type ervaring Hulpbron Specificatie 

Inhoud van het 
werk

Afwisseling in het werk

Autonomie

Betekenisvolheid van het 
werk

Inclusief adequate afron
ding en feedback over 
effect/gevolg

Duidelijkheid taak

Humor NB kan ook signaal van 
problematiek zijn

Regie op werkuitvoering Specifiek bij belastende 
elementen (bijv. uitkijken 
kinderpornobeelden)

Organisatie 
van het werk: 
verbinding

Bekendheid met collega’s

Cohesie, sfeer en steun 
binnen team

Erkenning, waardering en 
beloning

m.n. door leiding en organi
satie, maar ook door colle
ga’s (m.u.v. beloning)

Invloed op gevoerd beleid

Organisatie 
van het werk: 
voorzieningen

Mentale ondersteuning Inclusief psychoeducatie 
(geconstateerd binnen 
Opsporing) 

Professionele ontwikkeling 
en training

Werkende (technische) 
middelen

Context werk Steun sociale 
privéomgeving

Bijv. begrip en steun van 
gezinsleden
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Hulpbronnen voor de medewerker

Om mentale aspecten van weerbaarheid in de praktijk te verster-
ken, zijn de afgelopen jaren verschillende instrumenten (hulpbron-
nen) ontwikkeld vanuit het Programma Versterking Professionele 
Weerbaarheid. Deze instrumenten zijn specifiek op maat gemaakt voor 
de Nederlandse politiecontext. Hierbij is een onderscheid gemaakt tus-
sen hulpbronnen voor de individuele medewerker en hulpbronnen voor 
het collectief (team/organisatie).

Versterken van de kwaliteit van politiewerk door mentale aspecten van 
het vak te oefenen en trainen, begint met het besef dat mentale aspec-
ten van het werk van belang zijn. Om hier aandacht voor te vragen 
is in verschillende hulpbronnen geïnvesteerd. Allereerst is de training 
Mentale Kracht (MK) ontwikkeld door de Politieacademie. Tijdens de 
training wordt ingezoomd op de veranderbare interne hulpbronnen 
van het bovenstaande model (figuur 3). Hoewel regelmatig belicht van-
uit psychosociale gezondheid, ligt de oorspronkelijke focus van de trai-
ning MK op het vakmanschap: presteren onder druk. Een effectstudie 
van MK toonde aan dat de ervaren psychosociale gezondheid na MK 
niet verbetert bij politiemensen die al gezond waren, maar wel bij een 
kleine groep politiemensen met wie het mentaal slechter ging (Van der 
Velden e.a., 2014). Andere onderzoekers roepen overigens op om meer 
onderzoek te doen naar de effecten van psychosociale ondersteuning 
van politiemedewerkers, omdat dit weinig (zorgvuldig) wordt gedaan 
(Peñalba, McGuire & Leite, 2008). (Grote) effecten blijven uit na de 
MK-training op de gemeten factoren, al neemt interpersoonlijk ver-
trouwen wel toe bij hen die de training volgden; bij politiemensen die 
deze niet volgden, gebeurde dit niet (zie voor een uitgebreide beschrij-
ving van aangetoonde effecten Van der Velden e.a., 2014). Wat de werk-
zame aspecten van de tools uit de MK-training precies zijn als het gaat 
om presteren onder druk, wordt op dit moment onderzocht.

Dat het verstandig is om te trainen op mentale of psychologische 
aspecten van het politievak, blijkt uit verschillende onderzoeken. Bij-
voorbeeld in situaties van geweld, zowel van als tegen Nederlandse 
politiemensen. Mentale processen verklaren verschillen in gewelds-
ervaringen en kunnen de ontwikkeling van geweldservaringen voor-
spellen. Een positief mensbeeld, minder agressief reageren en een 
positieve verwachting van ingrijpen, blijken alle samen te hangen met 
minder geweldservaringen (Van Reemst, Fischer & Zwirs, 2013). De 
onderzoekers van deze studie concluderen dat mentale processen van 
de politieambtenaar de kans op geweldservaringen kunnen inperken 
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en raden aan om hierop te trainen. Andere onderzoekers tonen aan 
dat presteren onder (mentale) druk vooral een kwestie van trainen is 
en men leert dat door te oefenen onder diezelfde omstandigheden van 
druk (Landman, Nieuwenhuys & Oudejans, 2015). Dit is aangetoond 
voor schietprestaties, maar ook voor aanhoudings- en zelfverdedigings-
prestaties: in termen van motoriek, communicatie, houding en propor-
tionaliteit van handelen (Renden, 2015a en 2015b). Interessant is dat 
dit waarschijnlijk komt door het richten van aandacht (Nieuwenhuys & 
Oudejans, 2011). Dit maakt bijvoorbeeld aandachtcontrole, een van de 
pijlers van de training MK, des te belangrijker.

In het verlengde van bovenstaande is Fit@NP gestart: een programma 
op maat ter versterking van politiemedewerkers, vanuit een integrale 
aanpak van mentale kracht, voeding en bewegen. Verder is specifiek 
voor medewerkers in Zeden- en Kinderpornoteams een zelfscreener 
ontwikkeld in samenwerking met Stichting Impact. Deze biedt mede-
werkers de mogelijkheid om feedback te krijgen over hun mentale 
gezondheid van dat moment (Gouweloos, Lesger & Te Brake, 2014). 
De zelfscreener bevindt zich thans in een testfase en kan op korte ter-
mijn beschikbaar worden gemaakt. De zelfscreener is als instrument 
verbonden met een andere hulpbron: een regulier gesprek met een 
psycholoog. Dit kan in de vorm van een periodiek psychosociaal onder
zoek, dat binnen de eenheden van de politie vaak een ‘Mental Check-up’ 
wordt genoemd (Slagmolen e.a., 2014). Gebruik van de zelfscreener en 
een periodiek psychosociaal onderzoek worden idealiter gekoppeld: de 
‘uitslag’ van de zelfscreener kan besproken worden in een gesprek met 
een deskundige. Hoewel de zelfscreener en het onderzoek naar de bete-
kenis van een ‘Mental Check-up’ zich hebben gericht op Zeden, gelden 
de onderliggende principes breder. In studies naar weerbaarheid van 
familierechercheurs (Bollen e.a., 2014) en kinderpornorechercheurs 
(Sollie & Kop, 2015) kwam de behoefte aan een ‘Mental Check-up’ ook 
duidelijk naar voren. De start is destijds gemaakt vanuit dringende ope-
rationele behoeften die als concrete vragen zijn neergelegd bij het Pro-
gramma Versterking Professionele Weerbaarheid.9 Op dit moment is 
samen met HRM (beleid en uitvoering) en met behulp van de deskun-
digheid van Stichting Arq een intern periodiek psychosociaal onder-
zoek ontwikkeld, onder regie van de politie zelf (Gouweloos e.a., 2015). 
Hierbij zijn op basis van actuele onderzoeken kwaliteitseisen geformu-
leerd en functiespecifieke modules ontwikkeld voor Zeden-, Kinder-
porno-, Forensische en Familierecherche.

9 Deze vragen werden destijds gesteld door o.a. het Landelijk Aandachtsgebied Zeden en het 
Nationaal Programma ter bestrijding van Kinderporno en Kindersekstoerisme.
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Hulpbronnen voor het collectief (team/organisatie)

Om zicht te krijgen op factoren die belangrijk zijn voor een groep of 
team, is in samenwerking met TNO een mentale weerbaarheidsmonitor 
ontwikkeld. Deze brengt alle specifiek voor het politiewerk relevante 
stressoren, hulpbronnen en uitkomsten in kaart voor een collectief. 
Medewerkers vullen de monitor in en op groepsniveau worden de 
resultaten teruggekoppeld aan de leidinggevende (niet herleidbaar naar 
individuen). Met een digitaal dashboard worden de factoren op een 
overzichtelijke manier onderling samenhangend weergegeven. Het is 
bedoeld ter ondersteuning van de leidinggevende, die in één overzicht 
kan zien welke factoren belemmerend of juist behulpzaam zijn bin-
nen zijn of haar team. Duidelijk is dat het samenspel tussen stresso-
ren en hulpbronnen geen simpel rekensommetje is, maar behoorlijk 
complex is. Zoals hierboven genoemd hoeft een stressor niet tot stress 
te leiden. Het hangt ervan af of één of meer hulpbronnen succesvol 
worden ingezet. Soms leiden stressoren en zelfs ervaren stress tot posi-
tieve ervaringen. Wanneer men (herhaaldelijk) in staat blijkt om moei-
lijke situaties het hoofd te bieden, kan dat zelfvertrouwen tot gevolg 
hebben. Inmiddels is de monitor gevalideerd voor de Basispolitiezorg 
(BPZ) (Kamphuis e.a., 2014). Hoewel een groot deel van de stressoren 
en hulpbronnen vergelijkbaar zijn tussen blauw en opsporing, zijn er 
ook belangrijke verschillen tussen deze groepen. Het ene werk is het 
andere niet: onverwachte dreiging (BPZ) vormt een andere stressor 
dan confrontatie met leed of verdriet in het werk van bijvoorbeeld fami-
lierechercheurs (Kamphuis, Delahaij & Venrooij, 2013). Op dit moment 
wordt de monitor ontwikkeld voor gebruik binnen de Opsporing (dis-
trictsrecherche en familierechercheurs).

Met het in kaart brengen van de belangrijkste factoren in weerbaar-
heid voor een groep wordt beter zichtbaar waar eventueel ingegrepen 
kan worden om de kans op een negatieve uitkomst te verkleinen of 
die uitkomst af te zwakken. Tegelijkertijd worden negatief ervaren uit-
komsten niet volledig uitgebannen en dat is behalve onmogelijk ook 
niet wenselijk. Klachten (negatief ervaren uitkomsten) horen er nu 
eenmaal bij, hoe vervelend ook. Angst, verdriet, schaamte, schuld, het 
zijn normale emotionele reacties op soms abnormale situaties. Het 
accepteren hiervan is juist verbonden met (mentale) gezondheid, ook 
van politiemensen (Chopko, 2011). Bovendien is het voorkómen van 
psychisch ongemak of klachten niet per definitie in alle omstandighe-
den het beste. Soms moet iemand letterlijk aan den lijve ondervinden 
hoe het voelt om te balanceren. Eens ervaren mentale klachten kun-
nen er in de toekomst toe bijdragen dat iemand zijn of haar grenzen 
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beter kent en bewaakt. Aan de andere kant is het zeer onverstandig om 
een chronische, onnodige stressor te laten voortbestaan, terwijl het een 
dreiging vormt voor de mentale gezondheid van een groep politiemen-
sen. De monitor kan niet alle problemen voorkómen en kan ook niet 
compenseren voor een onprettige werksfeer, of gebrek aan aandacht en 
waardering. Het kan de leidinggevende wel helpen om stressoren en 
(tekort aan) hulpbronnen inzichtelijk te maken, zodat vroeg ingrijpen 
mogelijk wordt op aspecten die voor de leiding niet altijd direct zicht-
baar zijn.

Een andere hulpbron betreft concrete adviezen voor het organiseren 
van een bijzondere debriefing na een ingrijpend incident, welke zijn 
ontwikkeld naar aanleiding van het familiedrama Schalkwijk (Smit & 
Vogelzang, 2014), zie ook de casus Schalkwijk in het hoofdstuk over 
weerbaarheid van de groep. Een belangrijke let-op is om tijdens debrie-
fings (en andere interacties) niet op zoek te gaan naar emoties. Emotio-
nele openheid (disclosure) kan wel helpen: zo is het bijhouden van een 
dagboek soms al effectief, vooral in combinatie met training waarin 
iemand leert om te ontspannen en rustig adem te halen (King e.a., 
2014). Ook kan het helpen als men weet dat een ander meeleest met de 
dagboekaantekeningen (Radcliffe e.a., 2007). Tijdens debriefings en 
andere overleggen is het van belang om ruimte te bieden voor ontla-
ding, zodat men niets hoeft op te kroppen. Tegelijkertijd moet men niet 
actief op zoek gaan naar emoties. Anders gezegd: zorg na een ingrij-
pend incident voor een open sfeer om te kunnen ontladen, maar ga 
niet psychologisch debriefen – dat heeft geen of zelfs nadelige effecten 
(Sijbrandij e.a., 2006). Dit uitgangspunt wordt dan ook gehanteerd in 
de meest recente handleidingen (zie de Handreiking effectieve opvang na 
schokkende gebeurtenissen: voor leidinggevenden en management van het 
Programma Veilige Publieke Taak en de Richtlijn voor geüniformeerden 
van Impact).

‘De bijeenkomsten hebben we bewust reflectiebijeenkomsten genoemd 
en niet evaluatiebijeenkomsten. Tijdens iedere bijeenkomst is het doel 
“reflectie” voorop gesteld, geen inhoudelijk evaluatie. We wilden dat 
expliciteren en onderscheiden. [Ik heb] geleerd dat het niet nodig is 
om drama en confrontatie in de besprekingen centraal te laten staan, 
(…) dat de “kunst van de ingetogenheid” goed werkt als het gaat om 
 debriefen na heftige gebeurtenissen.’ (districtschef)

‘Het doel was informatie delen en een moment van bezinning. Ik wilde 
ruimte bieden om verhalen te delen. Het doel was om er nog even bij 
stil te staan, we zitten continu vol. Soms moet je rust inplannen om het 
erover te hebben.’ (districtschef)



60    weerbaarheid onderzocht

Uitkomsten: mentale gezondheid bij de politie

Er zijn allerlei al dan niet politiespecifieke factoren die van belang zijn 
in mentale weerbaarheid: verschillende stressoren leiden in interac-
tie met diverse hulpbronnen tot bepaalde uitkomsten. In de inleiding 
kwam naar voren dat de belangrijkste uitkomsten de kwaliteit van het 
politiewerk zelf betreffen; weerbaarheid is onderdeel van het vakman-
schap. Een fysiek fitte agent die zijn aandacht weet te richten op een 
zinvolle actie en zich niet, bijvoorbeeld door stress, laat afleiden, lukt 
het bijvoorbeeld beter om succesvol te reanimeren of een opstootje te 
voorkómen zonder escalatie. Deze agent hoeft geen klachten over te 
houden aan spannende acties, maar het is wel mogelijk. Welke klach-
ten komen eigenlijk voor bij de politie? Hier is geen eensluidend ant-
woord op te geven (zie de paragrafen hieronder), maar simpel gesteld 
komen psychosociale klachten en stoornissen van de algemene bevol-
king ook bij de politie voor, zoals depressie, burn-out, angststoornissen 
en posttraumatische stressstoornis (PTSS). Politiemensen zijn in die 
zin ook mensen.

Opvallend is hoe verwarrend een psychische blessure vaak wordt 
ervaren, vooral door de ‘oudgedienden’. Die kunnen overal tegen – en 
ineens ontwikkelt zo’n ervaren politieman of -vrouw zelf klachten. 
Behoort die persoon dan tot de zwakkeren, of zit het veel complexer in 
elkaar dan gedacht? Deze ervaringen rammelen aan diepgewortelde 
overtuigingen – en kunnen tot verdiepende inzichten leiden. Die ver-
diepende inzichten ontstaan niet vanzelf. Dit proces kost energie en 
vraagt de moed om kwetsbaarheid te tonen. Ondersteunende collega’s 
en leidinggevenden kunnen hierbij het verschil vormen tussen vererge-
ring of heling van de blessure.

‘Iedereen kan het overkomen. (…) Ik heb ook geleerd: een geest is flexi-
bel, je kunt er ook weer uitkomen. (…) Maar als dit te lang doorwoe-
kert (…) dan gaat je lijf kapot… Ik heb anderen beter leren begrijpen.’ 
(familierechercheur)

‘Ik heb van 1983 tot 2003 straatdienst gedaan en in 2010 heb ik alles 
tot in detail herbeleefd, wat ik dacht vergeten te zijn. Niet dus, had ik 
toen maar gesproken en beter naar de realiteit gekeken. Het is normaal 
dat schokkende gebeurtenissen iets met je doen.’ (stafmedewerker 
ondersteuning)
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Wat zijn op hoofdlijnen binnen de politie eigenlijk deze uitkomsten, als 
het gaat om mentale gezondheid? Hoewel de eerste signalen op knal-
rood leken te staan (AEF rapport, 2011), blijkt dat beeld te moeten wor-
den genuanceerd. De gemiddelde politiemens lijkt behoorlijk gezond 
(Van Beek, Taris & Schaufeli, 2013), vergelijkbaar met medewerkers uit 
andere beroepsgroepen (Van der Velden e.a., 2013). Toch moet de con-
clusie ‘behoorlijk gezond’ niet klakkeloos aangenomen worden als een 
rooskleurig beeld; er zijn wel degelijk punten in de gezondheid die aan-
dacht behoeven. De resultaten uit het grootste onderzoek (Van Beek, 
Taris & Schaufeli, 2013) worden in het kader hieronder kort samenge-
vat. Onderzoek naar medewerkers in specifieke opsporingsfuncties bij 
de politie geeft eveneens een redelijk gezond beeld bij Kinderporno en 
Zeden (Sollie & Kop, 2014; Gouweloos, Lesger & Te Brake, 2014) en 
Familierecherche (Bollen e.a., 2014).

Belangrijkste bevindingen psychosociaal welzijn politie

Nederlandse politiemensen zijn zeer bevlogen en hun scores op 
burnout en angstklachten wijken niet of nauwelijks af van vergelij
kingsgroepen. Wel denken politiemensen relatief vaak aan de dood. 
Ze verzuimen bovendien vaker dan de gemiddelde werkende Neder
lander, ruim de helft rapporteert overgewicht, men is wat cynischer, 
heeft iets meer depressieve klachten en men schat hun gezondheid 
lager in dan die van personen in vergelijkingsgroepen. Ook hebben 
politiemedewerkers duidelijk vaker te maken met intimidatie, pesten 
en agressie dan de gemiddelde Nederlandse werknemer – door bur
gers én door collega’s en leidinggevenden. In de leiding en opleiding 
is het beeld in psychosociale gezondheid in het algemeen gunstiger 
dan de andere taakgebieden; vooral Intake & Service en Opsporing 
scoren gemiddeld lager. Uit een vervolgstudie komt naar voren dat 
deze verschillen voor een deel verklaard kunnen worden door demo
grafische kenmerken, zoals leeftijd en opleidingsniveau (Schaufeli & 
Taris, 2014).

Op zijn minst 8% van de politie blijkt een vorm van psychosociale 
ondersteuning te declareren bij de zorgverzekeraar (zie het rapport 
Blauwdruk Mentale Zorglijn Politie in het hoofdstuk Opbrengsten). Psy-
chosociale klachten bij de politie zijn goed behandelbaar, bijvoorbeeld 
in het geval van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Ruim 
95% van de politiemensen die de diagnose PTSS krijgen bij de poli-
tiepoli, heeft na behandeling geen PTSS meer (Smit e.a., 2013). Een 
carrière bij de politie houdt dus zeker niet op na de diagnose PTSS, al is 
zorgvuldigheid geboden bij de re-integratie. Men heeft na behandeling 
vaak ook nog restklachten, zoals concentratieproblemen.
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‘Je moet misschien wel even aan de bak, maar uiteindelijk leer je ervan 
en kom je er sterker uit.’ (agent)

Die re-integratie pakt in de praktijk nogal eens verkeerd uit, zo komt 
naar voren in een onderzoek naar de zorgroute binnen de politie (Ger-
sons & Burger, 2013). In een recente studie naar langdurig ziekte-
verzuim bij de politie wordt gesproken over willekeur in de toegang 
tot zorg en de weg terug naar werk: ‘Het lijkt erop dat het proces van 
re-integratie zelf ziekmakend is in plaats van dat het bijdraagt aan de 
gezondheid van de betrokken collega’ (Beukema, 2014).

Studies bij de politie naar aanleiding van grootschalige incidenten 
geven een meer verontrustend beeld van de psychische gezondheid, 
die onder druk lijkt te staan (West e.a., 2008; Carlier, Lamberts & Ger-
sons, 1997). Een onderzoek naar arbeidsverzuim bij de politie (Huis, 
Houtman & Kallen, 2014) toont bovendien aan dat allerlei mensen ‘ach-
ter de radar’ verdwijnen. In 30% van de in deze studie onderzochte 
dossiers bleken psychosociale klachten aan de orde te zijn, in 12% van 
de dossiers kon het niet worden achterhaald. Deze gevallen ‘achter de 
radar’, verwijzen naar een onbekend aantal mensen dat systematisch 
niet wordt bereikt in bijvoorbeeld vragenlijstonderzoeken. Dit zou een 
deel van de gevonden verschillen tussen studies kunnen verklaren.

Onderling blijken de onderzoeksresultaten elkaar dus tegen te spre-
ken. Zo ook op het terrein van suïcides bij de politie. Er is, internatio-
naal gezien, grote onduidelijkheid over hoe vaak suïcides bij de politie 
vóórkomen. Hoewel doorgaans wordt berekend dat percentages bij de 
politie verhoogd zijn, toonde een review in 2001 aan dat dit feitelijk 
gebaseerd is op onderzoek dat methodologisch niet goed in elkaar zit. 
Als alleen studies met een gefundeerde onderzoeksmethode meege-
nomen werden, bleek er geen verhoging gevonden te kunnen worden 
(Hem, Berg & Ekeberg, 2001). De Nederlandse situatie was erg ondui-
delijk: suïcides werden bij de politie nooit systematisch geregistreerd 
(Timmer e.a., 2011). Vanaf 2012 wordt dit wel gedaan, door een onaf-
hankelijk registratiepunt (bij Stichting Arq) voor politie en Koninklijke 
Marechaussee. Iedere casus wordt onderzocht met een uitgebreide psy-
chologische autopsie. Onderzoek uit de periode 2012-2014 toont aan 
dat negen suïcides per jaar bij de politie worden geregistreerd (Spee 
e.a., 2014). Statistisch gezien is dat 1,5 keer vaker dan men op basis 
van cijfers uit de overige beroepsbevolking zou mogen verwachten. Een 
belangrijke kanttekening is echter dat de periode van twee jaar onder-
zoek veel te kort is om harde uitspraken te kunnen doen. De pieken en 
dalen in de hoeveelheid meldingen zijn zo groot, dat een periode van 
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vijf tot tien jaar nodig is om wetenschappelijk verantwoorde uitspraken 
te kunnen doen over een eventueel verhoogd risico. Hier kunnen dus 
voorlopig nog geen conclusies uit getrokken worden. Zie voor belang-
rijke oorzaken en mogelijkheden voor preventie van suïcides bij de poli-
tie het onderzoeksrapport van Arq (Spee e.a., 2014).

Hoe zit dit nu allemaal? Hoe komt het dat zulke verschillende beelden 
naar voren komen in diverse onderzoeken naar de mentale gezondheid 
van politiemensen? In ieder geval moeten hierbij drie belangrijke vra-
gen gesteld worden:
1. Hoe representatief zijn de gebruikte steekproeven voor de totale 

politiepopulatie?
2. Hoe wordt psychische gezondheid gemeten?
3. Met wie worden politiemensen vergeleken?

Hoe representatief zijn de gebruikte steekproeven voor de totale 
politiepopulatie?

Qua representativiteit is het percentage van 8% psychische zorgge-
bruik het ‘hardste’ gegeven (Gersons & Burger, 2013): dit is eigenlijk 
geen steekproef, want het betreft vrijwel alle politiemensen (circa 90% 
is verzekerd bij CZ). Tegelijkertijd is bekend dat niet iedereen de ont-
vangen zorg declareert bij de zorgverzekeraar, bijvoorbeeld omdat de 
betreffende zorg niet vergoed wordt, of omdat het de medewerker niets 
kost (zoals bij bedrijfsmaatschappelijk werker of interne psycholoog). 
Daarmee vormt de 8% een ondergrens en is nog steeds niet duidelijk 
hoeveel politiemensen psychosociale zorg ontvangen; bovendien is 
onbekend om welke vorm van psychische zorg het gaat.

Een studie waarin zorgvuldig de steekproef is bepaald in het belang 
van representativiteit, is die naar psychosociale gezondheid bij poli-
tiemedewerkers (Van Beek, Taris & Schaufeli, 2013). Politiemensen 
scoren volgens de onderzoekers niet verontrustend op psychosociale 
klachten wanneer ze vergeleken worden met ‘de gewone burger’. Dat 
geldt natuurlijk voor de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld. 
Maar hoe zit dat met de mensen die de vragenlijst niet hebben inge-
vuld, de zogenoemde ‘non-responders’? Hoewel deze non-response al 
jaren erkend wordt als een probleem in vragenlijstonderzoek, wordt het 
vaak niet verder onderzocht. Zeker als de omvang van psychosociale 
problematiek wordt ingeschat, is het van belang om non-responders 
specifiek te onderzoeken. Zij blijken op belangrijke, maar slecht voor-
spelbare factoren af te wijken (Hill e.a., 1997) en worden ook wel de 
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mensen ‘in de schaduw’ genoemd. Deze groep mensen in de schaduw 
zou gedeeltelijk kunnen overlappen met de mensen die ‘onder de radar’ 
blijken te verdwijnen in de studie naar verzuimdossiers. Van deze men-
sen wil men juist iets weten, maar zij zijn nu net degenen die niet mee-
doen aan vragenlijstonderzoek. Gevoeligheid van het onderwerp speelt 
bij non-response een rol (Korkeila e.a., 2002), evenals slechtere psy-
chische gezondheid en alcoholisme (Torvik, Rognmo & Tambs, 2012).

Belangrijke constatering is dat psychische gezondheid een significante 
factor is om een vragenlijst al dan niet in te vullen en juist vragen-
lijstonderzoek is gebruikt in de studie naar psychosociale gezondheid 
bij de politie. De overige genoemde studies (Van der Velden, 2013; West 
e.a., 2008; Carlier, Lamberts & Gersons, 1997) betreffen niet-represen-
tatieve steekproeven. Deze kunnen daarom nog minder goed als bron 
gebruikt worden voor het doen van uitspraken over het vóórkomen van 
psychische klachten.

Hoe wordt psychische gezondheid gemeten?

In de hierboven genoemde studie naar psychosociale gezondheid, 
wordt de via een vragenlijst gemeten subjectieve beleving van politieme-
dewerkers vertaald naar psychische gezondheid. Hier kleeft een aantal 
bezwaren aan. Ten eerste is een subjectieve beleving zeker niet het-
zelfde als een diagnose van een arts. In die zin levert het afnemen van 
een vragenlijst een behoorlijke beperking op. Aan de andere kant is het 
zeer intensief werk om artsen diagnoses te laten stellen, dus de keuze 
voor een vragenlijst is heel begrijpelijk. De titel van het onderzoek is 
in feite misleidend: het gaat over welzijnsbeleving en niet over psychi-
sche gezondheid. Een andere beperking van vragenlijsten is dat men 
niet weet of politiemensen geneigd zijn om op een bepaalde manier 
te antwoorden (bijv. sociaal wenselijk). In een cultuur van ‘het hoort 
er gewoon bij’ en ‘niet zeuren’ kan het zijn dat men geneigd is lager te 
scoren op psychische klachten. Dat maakt ook de vergelijkbaarheid met 
andere groepen lastiger (zie hieronder).

Met wie worden politiemensen vergeleken?

Het ligt voor de hand om politiemensen te vergelijken met de regu-
liere beroepsbevolking (mensen zonder werk scoren namelijk significant 
minder gezond dan mensen met werk). Dit wordt dan ook meestal 
gedaan in vergelijkingen. Tegelijkertijd ligt het in de rede dat politie-
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medewerkers qua gezondheid niet representatief zijn voor de gehele 
beroepsbevolking. Ook Van der Velden en collega’s (2013) verwijzen 
hier expliciet naar: ‘de positieve effecten van het selectieproces (…) 
mogen niet onderschat worden’. Dit houdt in dat politiemensen waar-
schijnlijk bij aanvang gezonder zijn dan de overige beroepsbevolking. 
De omvangrijke studie naar psychosociaal welzijn bevestigt dit: aspi-
ranten (en leiding) scoren het gezondst binnen de politiepopulatie (Van 
Beek, Taris & Schaufeli, 2013). Al met al betekent dit dat de vergelijking 
met de overige beroepsbevolking dus niet zomaar opgaat. Een alter-
natief is om politiemensen te vergelijken met een beroepsgroep die 
qua (zelf)selectie en training enigszins vergelijkbaar is, zoals defen-
siepersoneel. Maar niemand weet of die vergelijking wel opgaat. Een 
zeer recente studie maakt duidelijk dat er wel degelijk verschillen zijn 
tussen Defensie en politie in termen van stressoren, hulpbronnen en 
uitkomsten (Rietveld & Verweij, 2015). Wellicht gaat iedere vergelijking 
uiteindelijk mank. En toch worden uitspraken over gezondheid bij de 
politie op precies deze vergelijkingen gebaseerd.

Samenvattend is onvoldoende helder hoe het zit met de mentale gezond
heid van politiemedewerkers. Tot nu toe zijn beramingen gemaakt door 
scores van politiemensen die vragenlijsten invullen (in meer of min-
der representatieve steekproeven) te vergelijken met groepen waarvan 
men niet weet in hoeverre ze op de politie lijken. Cruciale informatie 
ontbreekt, namelijk: direct zicht op (o.a. diagnostische) gegevens van 
medewerkers in zorgtrajecten binnen de gehele politie.

Valkuilen

Twee valkuilen die het onderzoek naar psychosociale klachten bij de 
politie met zich meebrengt, zijn van belang om in ogenschouw te 
nemen. Ten eerste: door de nadruk op klachten en problematiek dreigt 
over het hoofd gezien te worden dat mentale weerbaarheid bij de poli-
tie allereerst een onderdeel is van vakmanschap. Op een effectieve 
manier omgaan met stressoren kan het verschil maken tussen leven 
en dood, ontwrichte relaties met de burger en verzoening, onveiligheid 
en onderling vertrouwen, enzovoort. Dat (chronische of zeer acute) 
stress ook kan leiden tot psychische en lichamelijke klachten, is zeer 
relevant voor de inrichting en monitoring van de psychosociale zorg-
route bij de politie. Hiertoe is de Blauwdruk Mentale Zorglijn Politie 
dan ook geschreven (Gersons & Burger, 2012). Opvallende conclusie is 
dat door onduidelijkheid van rollen en functies vooral het re-integratie-
proces niet goed verloopt, hetgeen ook in latere studies is aangetoond 
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(Huis, Houtman & Kallen, 2014; Beukema, 2014). Tegelijkertijd hangt 
het belang van mentale weerbaarheid bij de politie niet af van de hoe-
veelheid mensen met psychische klachten bij de politie: weerbaarheid 
vormt per definitie een kernelement van het vak.

Een tweede valkuil is dat met de zoektocht naar psychosociale klach-
ten snel het beeld kan ontstaan dat ervaringen van angst, schuld, 
schaamte, wroeging, wrok, woede, enzovoort ‘slecht’ zijn. Deze gevoe-
lens en emoties horen echter bij het leven in het algemeen en bij ingrij-
pende gebeurtenissen in het bijzonder. Wanneer men deze kant van 
het bestaan afdoet als iets wat slecht is en voorkómen moet worden, 
gebeurt iets wat juist haaks staat op die gezondheid. Hiermee wordt 
het onoverkomelijke bestaan van deze gevoelens miskend en ook de 
functie ervan: ‘normale’ verwerking van abnormale dingen. Dit maakt 
dat men al snel deze gevoelens verwerpt en onderdrukt of veroordeelt, 
in plaats van ze bewust te ervaren. Juist het accepteren van emoties en 
ervaringen zonder veroordeling, helpt om mentaal weerbaar te blijven 
(Van ’t Hoog & Zock, 2014; Chopko, 2011). In een studie over de ver-
binding tussen mentale en zingevingsaspecten van weerbaarheid, ver-
woordt de onderzoeker deze valkuil als een paradox, die voelbaar wordt 
tijdens de training Mentale Kracht (MK) in het onderwijs:

‘Binnen de praktijk komt naar voren dat [het] “doorbreken van de 
machocultuur” neerkomt op het bespreekbaar maken van kwetsbaar-
heden en gevoelens. Dat de politiestudent uiting mag/moet geven aan 
de impact van het politiewerk. Tegelijkertijd is de [MK] training er op 
gericht om deze impact van het politiewerk en kwetsbaarheid van de 
politiestudent te minimaliseren en controle over gedachten en gevoelens 
te krijgen. De nadruk op het “onbewogen” blijven en het creëren van 
een “mentaal schild” kan wellicht gezien worden als stimulans voor een 
“harde cultuur”, omdat deze ook “onkwetsbaarheid” uitstraalt.’ (Van 
der Geugten, 2014)

In het hoofdstuk over ziel/zingeving, wordt verder ingezoomd op deze 
(paradox in) kwetsbaarheden. Een stigma op psychosociale klachten 
lijkt hardnekkig te zijn (Slagmolen e.a., 2014). Ook in het onderzoek 
naar langdurig ziekteverzuim bij de politie (Beukema, 2014) komt dit 
beeld naar voren. Zo is een uitspraak van een van de geïnterviewden: 
‘Nou kom ik bij de bedrijfsarts terecht, en die stuurt me naar de gek-
kendokter, naar de psycholoog.’ Dit stigma geldt echter zeker niet voor 
iedereen; er zijn ook medewerkers die heel open praten over hun erva-
ringen en ontvangen psychische steun:
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‘Mensen helpen, staat bij ons voorop en dat hebben we gedaan. Toch 
voelde het achteraf als falen. Mogelijk werd dit versterkt door mijn 
competitief ingesteld zijn. Ik was kapot moe, had overal pijn door het 
langdurig dragen van mijn kogelvrije vest en ik was erg gespannen. Ik 
heb dan ook kort na het incident professionele hulp gekregen van een 
psycholoog.’ (chef basisteam)

Resterende vragen

Veel onderzoek is gaande naar mentale aspecten van weerbaarheid. 
Toch is nog steeds onduidelijk hoe het nu precies staat met de psychoso
ciale gezondheid bij de politie. Belangrijk is om direct zicht te krijgen op 
de mensen die zich ergens in het mentale zorgproces bevinden. Waar 
bevinden zij zich, om welke mensen gaat het, waar hebben zij last van, 
welke diagnoses worden gesteld, hoe succesvol is behandeling, hoe 
gaat de re-integratie naar werk, wie zijn daarbij betrokken, hoe verloopt 
het totale proces van klachten tot re-integratie? Om deze vragen te kun-
nen beantwoorden, is het noodzakelijk om een landelijk zorgsysteem 
in te richten, systematisch te registreren binnen het zorgproces (door 
alle betrokken deskundigen) en zorgvuldig te monitoren. Dit betreft 
een doorlopende investering.





De ziel centraal: van wezenlijke betekenis

Over eigenheid en zingeving

  

Toch wil hij investeren in die school, de leerlingen beter bereiken. Zo belang
rijk voor de toekomstige veiligheid in zijn wijk. Nu kan hij ze nog bereiken, 
de jongere broertjes van die herrieschoppers. Dat scheelt over een jaar of vier, 
vijf. Mooi om te zien hoeveel invloed je kunt hebben in deze fase. De mensen 
uit de wijk zien niet precies wat je allemaal doet als wijkagent. De contacten 
die hij nu heeft, juist met een aantal lastige families, zijn hem dierbaar. 
Daar doet hij het voor, zijn wijk is zich langzaam aan het ontwikkelen. Al 
ziet de leiding dat niet, want die staren zich blind op de cijfers. Vooral van 
woninginbraak, dat is nu hot. Maar dat gaat om rondtrekkende bendes uit 
OostEuropa, hij heeft in zijn wijk zijn handen vol aan de lokale bevolking. 
Een paar groepen raddraaiers die steeds crimineler aan het worden zijn. 
Als je niet uitkijkt, gaan zij inderdaad inbreken, over een tijdje. Dan kun je 
symptomen gaan bestrijden, maar wie heeft daar wat aan?

Hij weet zeker dat hij verschil kan maken, ook met die lastige jongeren. 
Daarbij heeft hij juist steun nodig van anderen binnen de organisatie. Hij 
had zo’n goed idee, samen met een collega… Dat die collega hiervoor toe
stemming heeft gevraagd aan de leiding, zal hij nooit begrijpen. Ze hadden 
gewoon moeten beginnen. Maar ja, die collega is geen wijkagent en meer 
gebonden aan targets en beleid. Hij dacht er goed aan te doen zijn leiding
gevende op de hoogte te brengen. Jammer dat die de mail heeft doorgezet 
naar de hogere leiding en dat daar is ingegrepen. Geen prioriteit, terug naar 
je kerntaak. Hij kan het ze bijna horen zeggen. Maar was hij daar niet mee 
bezig dan? Blijkbaar snappen ze niet wat hij hiermee beoogt. Hier kan toch 
niemand op tegen zijn? Hij ervaart het als de zoveelste confrontatie met een 
organisatie die hij niet meer snapt; en die hem niet begrijpt.



Wat ik heb moeten doen en laten
zou door duizend mooie monden

die goed spreken konden
niet te vatten zijn in praten

Alle euforie en trots – maar ook de wonden
die ik liefheb en kan haten

mogen in de taal niet baten
zouden klinken als de grootste zonden

Maar één ding ben ik nooit verloren
ook al heb ik liggen zweten

en mezelf in nachtrust moeten storen:

Ik ben niet vergeten
dat ik ben geboren

met geweten

Annika Smit
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Buiten de balans van het lichaam en de grip die de geest zoekt binnen 
de omgeving, heeft weerbaarheid een betekenisvolle kern die zich 
slecht laat benaderen door een celbiologische of hersen-functionele 
analyse. In de psychologische literatuur komt telkens terug: in belas-
tende omstandigheden is betekenisvolle grip essentieel om het vol te 
kunnen houden (Reich, Zautra & Hall, 2010). Het gaat niet ‘zo maar’ 
om controle of grip, maar een vorm van grip die er werkelijk toe doet. 
Bovendien helpt een proces van betekenisgeving na ingrijpende inci-
denten om geen last te blijven houden van klachten en zelfs persoon-
lijk te kunnen groeien (Chopko, 2010). Dit hoofdstuk zoomt in op een 
dimensie die wordt geduid met zingeving of ziel:10 datgene ‘van waaruit 
de mens leeft’ (Van Dale), wat iemand ten diepste drijft en tegelijkertijd 
verbonden is met iets wat groter is dan alleen die mens. Zin en (morele) 
waarden spelen namelijk niet voor iemand in zijn eentje: het gaat om 
de betekenis die men ervaart in een groter geheel (gezin, maatschappij, 
wereld).

Van buitenaf beheersen en van binnenuit begrijpen

Er zijn dingen die een politiemedewerker van buiten moet leren, zoals 
wet- en regelgeving, handelwijzen, enzovoort. Handelingen moeten 
getraind of geoefend worden, zoals aanhoudingen en schieten. Dit gaat 
om een beweging die van buiten naar binnen gaat: iets tot je nemen, 
opnemen, je eigen maken, aanleren, bijschaven. Kaders en (gedrags)
codes van de organisatie zijn hier voorbeelden van. Tegelijkertijd zijn 
er dingen die van binnenuit komen, zoals de zingeving van handelen, 
diepere drijfveren. Dit hoofdstuk gaat hierover: over datgene wat van 
binnenuit gezien en benaderd moet worden om beter te kunnen begrij-
pen. Uit het voorbeeld in de introductie van dit hoofdstuk spreekt het 
belang van deze aspecten. Wanneer men niet iets waardevols kan doen, 
niet het gevoel heeft van betekenis te zijn, kan men overgaan op een 
ontzielde automatische piloot (‘ik zit mijn diensten wel uit’), of juist in 

10 Geredeneerd vanuit de humanistiek zou de term ‘geest’ meer voor de hand liggen. Zo 
wordt binnen deze stroming ‘geestelijke weerbaarheid’ uitgelegd als het vermogen om 
vanuit de eigen levensbeschouwelijke overtuiging invulling te geven aan waarden als 
rechtvaardigheid, redelijkheid en verantwoordelijkheid en hier in de praktijk ook naar te 
handelen (Kamp, 2011). Deze opvatting is in lijn met ‘ziel’ of zingeving in dit hoofdstuk. 
Met opzet is echter gekozen voor de termen ziel en zingeving en niet voor ‘geest’, omdat 
het woord geest regelmatig psychologisch wordt opgevat door een directe associatie met 
‘mentaal’. Deze verwarring wordt hopelijk met de termen ziel en zingeving beperkt. De 
auteurs realiseren zich dat hiermee afgeweken wordt van de gangbare termen uit (deel-
gebieden binnen) de Geesteswetenschappen.
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de weerstand schieten (‘als de organisatie ergens mee komt, doe ik het 
niet’). Ontzieling en weerstand zijn, in chronische toestand, slecht voor 
de gezondheid en maken het werk ineffectief, betekenisloos. Hieronder 
wordt vanuit drie invalshoeken toegelicht waarom het ‘van binnenuit 
begrijpen’ essentieel is in politiewerk. Deze invalshoeken betreffen de 
innerlijke drijfveren van politiemensen, de ingrijpende aspecten van het 
politiewerk en de essentie van professionele ruimte.

Innerlijke drijfveren en bevlogenheid van politiemensen

Buiten de aantrekkingskracht van spanning en vrijheid worden men-
sen vaak aangetrokken tot het politievak door de betekenis die ze 
daarmee kunnen hebben in de samenleving. Politiemensen blijken 
te werken met een hogere mate van bevlogenheid (Van Beek, Taris & 
Schaufeli, 2013) en morele betrokkenheid (Van den Brink, 2012) dan de 
gemiddelde beroepsbevolking. Dit geldt niet alleen voor Nederlandse 
politiemensen, deze morele motieven spelen bijvoorbeeld ook voor 
Amerikaanse en Britse politiemedewerkers een grote rol (Chopko, 2011; 
Smith & Charles, 2010). Politiemensen werken met veel passie voor ‘de 
goede zaak’. Vanuit een innerlijke drijfveer wil men iets betekenen voor 
de samenleving: in termen van rechtvaardigheid, eerlijkheid, bescher-
ming, veiligheid. Aan de ene kant is dit waarschijnlijk een gerust-
stellend gegeven voor de burger. Aan de andere kant is het potentieel 
kwetsbaar en het is essentieel dat dit onderkend wordt.

Als iemand werkt vanuit een diepere kern, stelt hij zich kwetsbaar op 
omdat die diepere kern in het geding is. Politiemensen stellen zich dus 
per definitie kwetsbaar op. Tegelijkertijd wordt kwetsbaarheid vaak geas-
socieerd met zwakte (Brown, 2013; binnen de Nederlandse politiecul-
tuur: zie bijv. Van der Geugten, 2014; Beukema, 2014). Daarmee wordt 
voorbijgegaan aan het gegeven dat het volledig geaccepteerde begrip 
moed, nota bene een kernwaarde bij de politie, alleen kan ontstaan bij 
de gratie van kwetsbaarheid. Een onkwetsbaar persoon kan namelijk 
nooit moedig zijn. Diep van binnen weet iedereen dit wel: iemand die 
alleen maar stoer doet en geen kwetsbaarheid toont, wordt niet ver-
trouwd. Iemand die ogenschijnlijk zonder onzekerheid of angst leeft, 
wordt niet ‘echt’ of oneerlijk gevonden, niet menselijk en daarmee ook 
niet moedig. Alleen de kwetsbare mens kan moedig zijn. Dat hier juist 
een enorme kracht van uitgaat, toont Brown overtuigend aan op basis 
van decennialang onderzoek11 (zie bijv. Brown, 2013).

11 Zie ook http://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability?language=nl. 
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‘In overleggen met basisteamchefs wordt niet altijd gezegd: dit vind ik 
moeilijk, of dat loopt minder. Het gaat altijd goed. Soms stel ik dan wel 
een controlevraag en dan denk ik: hmm…’ (chef basisteam)

De dieper gelegen, innerlijke kern van de mens wordt hier ‘wezen-
lijke betekenis’ genoemd: dat wat iemand wil doen in het leven, waar-
toe iemand de dingen doet. Deze kern is verbonden met de identiteit 
van een persoon en de waarden die hij of zij van belang vindt, zoals 
rechtvaardigheid of vrijheid. Bateson (1991) deelde deze verschillende 
lagen in als ‘logische niveaus’: van omgeving, via gedrag en vaardig-
heden naar waarden, overtuigingen en identiteit, naar zingeving (zie 
figuur 4). Dat het werk voor politiemensen vaak verweven is met die-
pere kernen als waarden en wezenlijke betekenis, betekent dat hun iden
titeit ook rechtstreeks met het werk is verbonden. Wanneer het werk in 
het geding is, wordt daarmee gelijk ook iemands identiteit geraakt. Dit 
maakt dat besluiten en maatregelen die met het werk te maken hebben, 
grote impact hebben en dus heel persoonlijk kunnen worden opgevat. 
Denk aan het innemen van het dienstwapen, het aanzeggen van een 
intern onderzoek of disciplinering.

omgeving

gedrag

vaardigheden

waarden en
overtuigingen 

d

identiteit

wezenlijke
betekenis/
zingeving 

Figuur 4 Wezenlijke betekenis en zingeving als dieper gelegen ker
nen in de mens, vrij naar de logische niveaus van Bateson 
(1991)
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Politiemensen werken in de regel (bewust of onbewust) vanuit dieper 
gelegen lagen. Daarmee stellen ze zich kwetsbaar op, hun diepere 
kernen zijn namelijk direct in het geding: hun wezenlijke betekenis, 
identiteit en waarden. Wanneer het werk onder druk komt te staan, 
staan automatisch deze existentiële aspecten van de mens onder druk. 
In het algemeen gaat dit gepaard met worsteling. Hoe paradoxaal het 
wellicht mag klinken: als politiewerk moed vereist, dan wordt daarmee 
kwetsbaarheid gevraagd van politiemensen. Hoeveel ruimte wordt in 
de politiepraktijk eigenlijk genomen om te worstelen met onzekerheid, 
angst of pijn, wanneer men zich niet goed bewust is van wat er aan de 
hand is en bovendien niet ‘zwak’ wil lijken? Niet veel, zo lijkt het – en 
zeker niet systematisch (zie bijv. Van ’t Hoog & Zock, 2014; Van der 
Geugten, 2014). Het is echter noodzakelijk dat politiemensen inzicht 
en bewustzijn hebben in hun innerlijke lagen; dit geldt eveneens in 
de verbondenheid met het werk, met collega’s en de organisatie (Van ’t 
Hoog & Zock, 2014). Bewustzijn van en aandacht voor de betekenis van 
kwetsbaarheid wordt daarmee een noodzakelijke opgave voor de politie 
als organisatie. Dit heeft in ieder geval implicaties voor opleiding, per-
soonlijke begeleiding, teamontwikkeling, leiderschap en de ontwikke-
ling van beleid (binnen de operatie, maar ook bij HRM).

Ingrijpende aspecten van het politiewerk

Politiewerk kan saai zijn, in de basispolitiezorg bijvoorbeeld tijdens 
een rustige nachtdienst. Maar dit kan heel plotseling omslaan in een 
dreigend conflict of een gruwelijke confrontatie. Politiewerk is voor 
een groot deel onvoorspelbaar, het speelt zich regelmatig af in onvoor-
ziene situaties. Dit vraagt om voortdurend schakelen: van wakker blij-
ven, tot je staande houden en erbij blijven. Terwijl men soms liever 
weg zou gaan (zoals ieder ander mens). Deze omstandigheden worden 
uitgebreid beschreven in het hoofdstuk over de geest. De reden om ze 
hier nogmaals te noemen, heeft te maken met bovenstaande kwets-
baarheid. Vaak wordt kwetsbaarheid namelijk alleen in deze (mentale) 
context genoemd: men kan een trauma oplopen door bijvoorbeeld een 
schietincident. Dit is slechts één invalshoek, waarbij mentale aspecten 
(en vaak het brein) centraal staan.

In dit hoofdstuk wordt een dieper gelegen kwetsbaarheid bedoeld. 
Innerlijke drijfveren worden ingezet tijdens het politiewerk en die laten 
zich niet volledig vangen in termen van cellen of weefsels, of chemi-
sche reacties van het brein. In zekere zin komen andersoortige dieper 
gelegen kernen van een persoon naar voren: zijn waarden, identiteit of 
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zingeving. Ingrijpende aspecten van het werk, die ook de interne orga-
nisatie kunnen betreffen, hebben daarmee potentieel een grote impact. 
Als iemand zich bijvoorbeeld inzet voor een rechtvaardige samenle-
ving en jarenlang iedere dag geconfronteerd wordt met onrechtvaar-
digheid, dan doet dat iets met die persoon (Van ’t Hoog & Zock, 2014). 
Iemands oriëntatiekader (mensbeeld, wereldbeeld, levensovertuiging) 
wordt rechtstreeks geraakt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij-
voorbeeld cynisme meer voorkomt in de politieorganisatie dan in de 
gemiddelde beroepsbevolking (Van Beek, Taris & Schaufeli, 2013). Dit 
kan direct effect hebben op iemands welzijn en gezondheid, maar ook 
op de morele oordeelsvorming en daarmee de kwaliteit van het poli-
tiewerk. Aan de andere kant kunnen ingrijpende gebeurtenissen die 
persoonlijke worstelingen veroorzaken, door een proces van betekenis
geving leiden tot persoonlijke groei12 (Chopko, 2010).

‘Hoe vertel ik later aan mijn kinderen dat ik iemand heb doodgescho-
ten?’ (hoofdagent)

In wetenschappelijk onderzoek heeft de focus voornamelijk gelegen 
op de biologische verankering van psychologische begrippen als PTSS 
(trauma, stoornis). Met het begrip ‘moral injury’ wordt een andere 
invalshoek geïntroduceerd (Smith e.a., 2013; Nash e.a., 2013), waarin 
expliciet gekeken wordt naar de beschadiging die iemand heeft opge-
lopen in termen van zijn of haar oriëntatiekader, zingeving en morele 
waarden. Bewustzijn van het eigen oriëntatiekader is dan ook essen-
tieel voor politiemedewerkers, waar vanaf de opleiding al aandacht voor 
moet zijn (Van ’t Hoog & Zock, 2014).

Invulling van professionele ruimte: een (morele) kwestie van 
zingeving

Nap (2014) noemt als ‘de kernopgave van het politievak: de kans op 
geweld beperken door begrenzend, beschermend en bekrachtigend te 
bouwen aan vertrouwen.’ Volgens hem draagt de politie bij aan een 
zo geweldloos mogelijke ordening van het samenleven, zonder dat 
zij die ordening zelf maakt. Dit noemt hij expliciet een morele opgave. 
Hoe voeren politiemensen deze morele taak uit, binnen de ruimte die 
hun geboden wordt? Ruimte is namelijk noodzakelijk, want een pure 
navolging van wetten zou hopeloos tekort schieten. Er is immers geen 
objectieve vorm van recht en rechtvaardigheid. Dit impliceert dat er 

12 Zie ook het verhaal van Carina van Leeuwen in de bundel ‘Veerkrachtige verhalen’. 
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een subjectieve invulling nodig is, maar wel één die recht doet aan 
basale uitgangspunten zoals het gelijkheidsbeginsel. Hoe doe je dat? 
Het is evident dat morele oordeelsvorming een essentieel onderdeel is 
van het politievak, noodzakelijk om professionele ruimte en de discre-
tionaire bevoegdheid op een verantwoorde manier te gebruiken. Ook 
Van den Brink en collega’s maken duidelijk dat spanningen van morele 
aard inherent zijn aan het werkveld van de politie, waarbinnen politie-
mensen voortdurend streven om ‘het goede’ te doen (Van den Brink 
e.a., 2015). Zonder enig zicht op het eigen oriëntatiekader (mensbeeld, 
wereldbeeld, overtuigingen, waarden, identiteit) en belemmeringen of 
worstelingen daarin (ervaringen, beschadigingen, patronen), gebeurt 
dat heel ‘onzuiver’. Onzuiver in die zin dat eigen patronen, die ontstaan 
gedurende het leven en waarvan iemand zich niet of slechts beperkt 
bewust is, vertroebelend kunnen werken. Het vraagt een zeker zicht 
op en inzicht in het eigen binnenwerk, willen niet onbewust allerlei 
persoonlijke patronen geprojecteerd worden op anderen. Iedereen kan 
zich hier iets bij voorstellen als het gaat om discriminatie, dat heel 
onbewust en tegelijkertijd krachtig blijkt te werken (Brosch, Bar-David 
& Phelps, 2011). Maar ook in meer alledaagse situaties speelt het, vaak 
een verstopte, rol. Het eigen perspectief is altijd aanwezig en verkleurt 
alle waarneming. Om lastige (morele) besluiten te kunnen nemen en 
verantwoorden, is het noodzakelijk om het eigen binnenwerk, en de 
doorwerking daarvan in waarnemingen, bewust te (ver)kennen.

Zingeving in de politiepraktijk: casuïstiek

Bovenstaande drie invalshoeken laten zien dat ‘het binnenwerk’ (waar-
den, zingeving) in de politiepraktijk regelmatig een rol speelt. Dit komt 
inderdaad ook in recent onderzoek naar voren (Van den Brink e.a., 
2015; Van ’t Hoog & Zock, 2014): zingevingsvraagstukken spelen voort-
durend en men wordt daarbij soms diep geraakt.13 Tegelijkertijd blijft 
het vaak impliciet, het ontbreekt aan systematische aandacht. Dit geldt 
voor individuele politiemensen, maar ook voor onderlinge samenwer-
king (zie het hoofdstuk over weerbaarheid van de groep). Zingeving 
heeft immers betrekking op een groter geheel en niet op één individu 
in isolatie. Politiewerk vraagt daarbij voortdurend om samenwerking 
en hier worden de effecten van het ‘binnenwerk’ vaak scherp zichtbaar. 
Dit gaat over hoe men vanuit het eigen perspectief en oriëntatiekader 

13 Zie ook de verhalen van Johan Severs en Job Knoester in de bundel ‘Veerkrachtige 
verhalen’. 
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onderling samenwerkt, hoe men elkaar bejegent. Onderstaande casus 
zoomt in op een collectieve verkenning uit de praktijk.

Casus samenwerking: over verbinding en verblinding

De drie directieleden van het Programma Versterking Professionele 
Weerbaarheid besluiten in 2013 te verkennen wat ‘morele weerbaar
heid’ voor hen betekent in hun werk en hun onderlinge samenwer
king. Ze willen beter begrijpen wat hen ten diepste drijft, welke 
waarden een rol spelen; en hoe ze kennis van deze diepere lagen 
kunnen gebruiken om gezamenlijk resultaten te boeken vanuit het 
programma. Bij aanvang wordt geïnventariseerd wat hun belangrijk
ste vragen op het gebied van morele weerbaarheid zijn. Het levert 
een hele lijst vragen op, die de aftrap vormt van een intensieve 
verkenning.

Voorbeelden van vragen die men bij aanvang stelde over de verken
ning van morele weerbaarheid:
– Welke vraag houdt je bezig op dit domein?
– Hoe verhoudt zingeving zich tot morele weerbaarheid?
– Wat is het precies, als het gaat om morele weerbaarheid, dat we 

willen ‘doorgeven’ aan de operatie/organisatie?
– Wat zie ik bij politiemensen en hun leiders straks gaan verande

ren in hun gedrag en houding?
– Welke gevolgen heeft dit op termijn voor het intern/extern func

tioneren van de politie in onze samenleving?
– Wat is de meest vruchtbare voedingsbodem om een start met 

deze droom te kunnen maken?

Bij aanvang gaan de vragen over (zichtbare effecten op) mensen in 
de politieorganisatie; ze zijn veel minder gericht op verkenning van 
henzelf als mens en team. Na verloop van tijd worden de directiele
den zelf steeds meer onderwerp van verkenning. Opmerkelijk is dat 
de nieuwsgierige, open houding tijdens de sessies niet direct samen
gaat met een verkennende houding tijdens bijvoorbeeld vergaderin
gen. Sterker nog: men ziet vooral bij elkaar dingen ‘fout’ gaan, maar 
dat wordt lang niet altijd bespreekbaar gemaakt tijdens het werk en 
de spanningen lopen bij tijd en wijle juist op. Aangespoord door 
oefeningen tijdens de sessies bevraagt men zichzelf en elkaar. Zo 
ontwikkelt dit traject zich tot een confronterende zoektocht, waarin 
op momenten heel openhartig wordt gesproken. Ondertussen 
vraagt men zich steeds meer af: hoe werken wij eigenlijk samen en 
wat zegt dit alles over mij?

‘Het is nooit klaar. Het betekent voor mij uiterste concentratie, zowel 
naar mezelf toe als naar mijn omgeving.’
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Het creëren van een ruimtelijke verkenning buiten de sessies, in over
leggen waarin men elkaar niet lijkt te begrijpen, valt soms zwaar. Dit 
leidt vervolgens tot bezinning tijdens de sessies zelf: hoe oordeelvrij 
is deze ruimte eigenlijk? Er komt een scherpere reflectie op gang op 
eigen oordelen en de effecten daarvan op de persoonlijke waarne
ming. Soms blijkt het lastig te zijn om überhaupt zicht te krijgen op 
het eigen oordeel, laat staan dat er afstand van gedaan kan worden 
in het doorvragen naar andermans perspectief. Vragen komen naar 
boven als: waar zit mijn persoonlijke vertroebeling of verblinding? 
Wat neem ik van mezelf mee als ik naar jou luister? Dit leidt tot 
spannende confrontaties: het komt heel dichtbij en soms voelt het 
oncomfortabel, als een soort ‘wiebelen’ in de zekerheden die men 
dacht te hebben. Dit is geen vrijblijvende exercitie. Naast de collec
tieve beweging tijdens de sessies gaat men ook individueel aan de 
slag met heel persoonlijke vragen die tijdens de sessies naar boven 
komen.

‘Ik merkte hoe vastgeroest mijn eigen patronen zijn, daar waar ik voor-
heen zo trots op was en nu met nieuwe inzichten denk… Nou, nou...’

In de loop van de sessies worden in ieder geval twee verschuivingen 
zichtbaar: een wisseling van perspectief enerzijds en overdracht of 
transfer naar het (samen)werkdomein anderzijds. De perspectiefwis-
seling betreft een focus van aandacht die verlegd wordt van anderen 
buiten het team (met name in oordelen over), via een verkenning 
van hen als team, naar een verkenning van zichzelf binnen het team. 
Hierbij wordt een verdieping van luisteren gebruikt tijdens de ses
sies. Deze verdieping behelst een ontwikkeling van oppervlakkig 
regis treren dat ook wel ‘downloading’ wordt genoemd (herbevesti
ging van wat men al wist), naar stilstaan bij wat men eigenlijk hoort. 
Dit stilstaan bij wat men hoort, betreft een openheid in luisteren die 
door Scharmer (2009) wordt onderscheiden in feitelijk luisteren (met 
open geest: loskomen van eigen oordeel), empathisch luisteren (met 
open hart: in verbinding met een ander) en generatief luisteren (met 
open wil: ontvankelijk voor toekomstige mogelijkheden, los van hui
dige belemmeringen). (Zie ook de beschrijving van open luisteren in 
het hoofdstuk Weerbaarheid van de groep.)

‘Ik denk meer na over een zuivere benadering. Het heeft voor mezelf 
mijn eigen rol daarin explicieter gemaakt. We hebben ook smakelijke 
voorbeelden van hoe (…) doe ik het nou? Het is gemakkelijker om iets 
over [de anderen] te roepen en vinden dan te kijken naar welke rol ik zelf 
heb. En omdat ik mijn eigen rol kritischer bekijk, krijg ik de rollen van de 
anderen ook scherper. Dat was nieuw voor me.’

De overdracht of transfer naar de werksetting gaat met worstelingen 
en belemmeringen gepaard. Hoewel de sessies soms ook confron
terend kunnen zijn, is het daadwerkelijk in de praktijk brengen van 



De ziel centraal: van wezenlijke betekenis    79

verbinding door open te luisteren, veel ingewikkelder. Tegelijkertijd 
is het essentieel om naar boven te laten komen wat er nu juist in de 
praktijk van samenwerking speelt. Met andere woorden: de sessies 
worden pas in de dagelijkse toepassing echt relevant, dan wordt het 
spannend. Er is een duidelijke samenhang tussen sessies (‘droog’ 
oefenen van verbinding en open luisteren) en praktijksituatie (span
nende confrontaties of juist uitblijven daarvan): de sessies hebben 
de praktijksetting nodig en andersom. Pas in de concrete dagelijkse 
toepassing worden de meest hardnekkige patronen en belemmerin
gen in verbinding manifest. Deze kunnen tijdens de sessies verder 
verhelderd worden en vervolgens weer meegenomen in de praktijk
setting, enzovoort. Dit proces is incrementeel, waarbij oefenen in 
sessies en uitproberen in de praktijk hand in hand gaan.

‘Dus toen ik begon met pluizen in de dingen die er gebeurden, besefte ik 
steeds jeetje… zo heb ik het nooit bekeken. Je kunt zaken op verschil-
lende manieren benaderen of oplossen.’

Gaandeweg ontstaan diepere inzichten, die soms lastig te verwoor
den zijn. Men krijgt beter zicht op zichzelf en elkaar, in de context van 
dat moment. Tegelijkertijd is dit proces niet vrijblijvend: het is nooit 
af en vraagt voortdurend onderhoud. Praktisch leidt dit tot afspraken 
over de frequentie, locatie en inhoudelijke prioritering van vergade
ringen en van gezamenlijke reflectiemomenten. Ook wordt onderling 
gedeeld met welke persoonlijke vragen men aan de slag gaat.

‘Ik had vaak een heel hard oordeel over allerlei dingen van mezelf en 
nu denk ik er ruimer over. Ik kan wel wat meer van mezelf hebben nu 
of zo. Daardoor begrijp ik mezelf beter en vraag ik me soms af: waarom 
voelt dat nou zo? Dan word ik bijna boos op mezelf dat ik dat dan zo 
voel. Maar nu denk ik dat geeft ook zicht op waar ik voor sta en wat ik 
belangrijk vind. Ik laat het gevoel nu toe.’

Terugkijkend op de ontwikkeling van dit proces constateren de direc
tieleden na verloop van tijd hoe lastig het is om zich ook daadwerke
lijk aan de gemaakte afspraken te houden. Soms worden afspraken 
vergeten en vervolgens opnieuw gemaakt, voortdurend alert gehou
den door de expliciete verslaglegging van de sessies die ze samen 
doorleven. Ondertussen merken ze ook op dat er dingen wezenlijk 
veranderd zijn: hun interactie is anders geworden. Doorvragen wordt 
‘normaler’, bijvoorbeeld. Terwijl het in het begin ook vooral irritatie 
opriep.

‘(…) en op een gegeven moment had ik het door. Ook al was dat pas 
vooral op het einde. Toen kon ik zeggen zo van dit hebben we eigenlijk 
allemaal gedaan. Heel bijzonder vond ik het, want door het te doorleven 
op die manier heb ik nu niet zoiets van het was een training met regel-
tjes. Het is een manier om je leven wat anders te vormen.’
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Het binnenwerk in groter perspectief

Voor behoud van een innerlijke balans (betekenisvolle controle) en een 
moreel verantwoorde invulling van de professionele ruimte is het 
noodzakelijk om dieper gelegen kernen te ver- en onderkennen. Dit 
geldt voor individuele politiemensen en heeft tegelijkertijd effecten in 
de samenwerking. Hierbij zijn persoonlijke waarden en vraagstukken 
relevant, die in een specifieke context spelen.

Bewustzijn van (botsende) waardesystemen

Verschillende oriëntatiekaders (Van ’t Hoog & Zock, 2014) komen in 
het politiewerk voortdurend bij elkaar. Smit (2012) heeft dit versim-
peld weergegeven in vier kwadranten. In figuur 5 komen twee factoren 
samen: eigenheid en bewustzijn. Het eigen, intrinsieke waardesysteem 
van een persoon, inclusief oriëntatie- en referentiekader, wordt hierbij 
onderscheiden van een extern waardesysteem (bijv. van de organisatie, 
of van iemand anders). Van beide waardesystemen kan iemand zich 
meer of minder bewust zijn. In sommige situaties is iemand zich in 
het geheel niet bewust van morele waarden (links bovenin: instinct/
intuïtie), bijvoorbeeld als gehandeld wordt uit overlevingsdrift (vech-
ten of vluchten voor je leven). Men kan zich in andere situaties bewust 
zijn van een extern waardesysteem, dat als het ware voorschrijft – als 
een ‘doctrine’ (rechts bovenin). Iemand kan zich ook bewust zijn van 
het eigen waardesysteem, bijvoorbeeld wanneer hij helemaal op zich-
zelf is aangewezen (‘opvatting’ links onderin). Wanneer iemand zich 
bewust is van beide waardesystemen (intrinsiek en extern), kunnen 
deze onderling geconfronteerd worden: in een interne dialoog en/of in 
een gesprek met anderen.

Uit de laatste casus over samenwerking blijkt echter dat het niet een-
voudig is om gezamenlijk stil te staan bij de waarde, zin of betekenis 
van werkzaamheden. Essentiële vragen als: waar doen we het uiteindelijk 
voor en hoe werken we samen? leiden niet zelden tot (verhitte!) discus-
sies. Er wordt blijkbaar nogal wat geraakt als men hiervoor gaat zit-
ten. Botsende waardesystemen leveren nogal wat gedoe op. Is het dan 
misschien maar beter er niet voor te gaan zitten? Toch wel: gedoe is 
een belangrijke uiting van iets wat er nu eenmaal is en toch wel naar 
buiten komt. Vroeger of later. Juist op plekken waar men er niet voor 
gaat zitten: het ‘vermijden van gedoe’ blijkt in de praktijk onderdeel te 
zijn van een belemmerend patroon in de ontwikkeling van basisteams 
(Landman, Kouwenhoven & Brussen, te verschijnen).
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Figuur 5 Bewustzijn van waardesystemen (intrinsiek en extern), 
overgenomen uit Smit (2012)

‘Ik vind het altijd wel mooi als mensen hun emotie en een stukje van 
zichzelf laten zien. Hoe lastig die gesprekken soms ook zijn, ik vind ze 
ook mooi. Als ik maar heel dicht bij mijzelf blijf, dan werkt het vaak wel.’ 
(chef basisteam)

Waardesystemen in een ‘onbeheersbare’ maatschappij14

Belemmerende patronen in werken en samenwerken zijn niet voorbe-
houden aan de politie. Ontwikkelingen manifesteren zich die maat-
schappelijk gezien veel breder gelden. Een paar voorbeelden uit de 
casus over Arend in het inleidende hoofdstuk: de ouders die aan het 
lint staan, zijn van buitenlandse afkomst; omstanders delen foto’s via 
sociale media; ervaren collega’s zijn met pensioen gegaan. Met enige 
distantie bekeken, worden bepaalde trends zichtbaar. Wereldwijd is 
sprake van steeds onbeheersbaarder wordende migratiestromen,15 
de digitale snelwegen en sociale media maken tot voor kort onmoge-
lijke verbindingen eenvoudig, de effecten van massale vergrijzing en 

14 Deze tekst bevat bewerkingen van hoofdstukken uit de notitie: Morele weerbaarheid – of de 
weg naar binnen: essentiële verbinding in de politie (Smit & Poiesz, 2014).

15 Zie bijvoorbeeld https://easo.europa.eu/.
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ontgroening kunnen nog niet worden overzien. En deze bewegingen 
staan niet op zichzelf: zo hebben klimaatveranderingen consequenties 
die men nog niet kan bevatten16 en het wankelen van de bancaire sec-
tor17 legt de ondoorgrondelijkheid en kwetsbaarheid van het complete 
markt- en maatschappelijke systeem bloot. In deze maatschappelijke 
context wordt het politiewerk gedaan.

De samenleving staat voor omvangrijke uitdagingen die ze niet kan 
overzien. Trendwatcher Adjiedj Bakas zegt hierover: ‘Het is geen tijd-
perk van verandering, maar een verandering van tijdperk’ (Bakas, 
2015). Hoe daarmee om te gaan? Beheersing van de problemen op basis 
van beschikbare informatie is onmogelijk. Ten eerste is er sprake van 
een overload aan informatie. Zo berekenden onderzoekers ruim tien 
jaar geleden dat op dat moment alleen al op het wereldwijde web 7 mil-
joen pagina’s per dag werden toegevoegd (Reich & Rosenthal, 2004). 
De complexiteit van de vraagstukken overstijgt bovendien de capaciteit 
van het menselijk brein (zie voor de beperkingen van het brein bijv. 
Marois & Ivanoff, 2005). Ten tweede lijkt de dominante strategie van 
controleren niet effectief, zo concluderen althans leiders van grote orga-
nisaties. Zij zijn ervan overtuigd dat ‘meer van hetzelfde’ in een poging 
om te beheersen, niet zal werken (IBM, 2012; Senge e.a., 2004). Volgens 
hen komt het nu vooral aan op eigenheid, creativiteit en verbinding. Dit 
doet denken aan oude tradities van wijsheid, zoals de Chinese filosofie 
Lao, het Boeddhisme en het Sjamanisme.18 Deze tradities verwijzen alle 
naar ‘de weg naar binnen’: de weg naar de eigenheid van het individu, de 
samenhang der dingen en de bewustwording die hiermee verbonden is. 
Dit betekent: niet de complexiteit van buitenaf proberen te beheersen, 
maar de samenhang van binnenuit begrijpen. Hyson (2013) spreekt in 
dit verband op het domein van leiderschap over ‘spirituele intelligen-
tie’: een bewuste verbinding met een groter, samenhangend geheel.

16 Zie bijvoorbeeld http://climate.nasa.gov/evidence. 
17 Zie miljoennota 2013: http://www.rijksbegroting.nl/2013/voorbereiding/miljoenennota. 
18 Chinese filosofie Lao Tse (6e eeuw v. Chr.): het stoffelijke is de vorm en het onstoffelijke 

bepaalt het wezen van de vorm. Boeddhisme (5e eeuw v. Chr.): levensbeschouwelijke 
stroming met als kern van de leer: Inzicht in het menselijk lijden en de weg dit lijden 
op te heffen. Sjamanisme: overkoepelend begrip van traditionele geloven, rituelen en 
praktijken uit verschillende culturen, gebaseerd op de veronderstelling dat de zichtbare 
wereld is doordrongen met onzichtbare krachten of geesten die het leven van de levenden 
beïnvloeden.



De ziel centraal: van wezenlijke betekenis    83

Betekenis van onbeheersbaarheid voor de politie

Binnen het arbeidsproces, ook bij de politie, zijn principes dominant 
die de hiervoor genoemde eigenheid en verbinding in de weg staan. 
Het proces van (re)organiseren gaat in het algemeen langs blauwdruk-
ken waarin ‘opknippen en standaardiseren’ domineren. Dit opknippen 
en standaardiseren stamt uit het tijdperk van de Industriële Revolutie 
en leidt bij eenzijdige toepassing tot vervreemding van het te bereiken 
resultaat en verkokering (gebrek aan verbinding tussen onderdelen of 
(deel)processen). Hierin worden zaken als verbinding, creativiteit en 
eigenheid structureel veronachtzaamd.

In tijden van reorganisatie en maatschappelijke veranderingen is ook bij 
de politie een zoektocht gaande naar nieuwe vormen van organiseren 
en sturen, die niet gebaseerd zijn op beheersing. Denk aan initiatieven 
zoals ‘de hark voorbij’. Ook individuele politiemensen lijken behoefte 
te hebben aan alternatieven voor werkwijzen die nu overheersen. In de 
praktijkonderzoeken die nu worden uitgevoerd (nog ongepubliceerde 
studies), gaan de gesprekken vaak over grenzen en belemmeringen. 
Soms in een afwachtende houding (men onderneemt geen actie tot de 
reorganisatie is ‘overgewaaid’), soms haakt men af (zich niet langer 
verbonden voelend met de politie), of wordt cynisch (in verzet tegen 
de organisatie). Men lijkt verder te vervreemden van de organisatie als 
geheel, terwijl de maatschappelijke veranderingen bij voortduring om 
aandacht vragen. Voor velen is onduidelijk hoe de voorgestelde ver-
anderingen in de organisatie gaan helpen om de uitdagingen die de 
maatschappij genereert het hoofd te bieden. Ook is er ongeloof over de 
gekozen strategie.

‘Als je eens wist waar wij niets meer aan doen simpelweg doordat we 
geen capaciteit hebben, moeten inkrimpen, er nergens geld voor is en 
tot slot een ATW [Arbeidstijdenwet] die als een steen om je nek hangt. 
En daar krijg je geen goed gevoel van maar je wordt er wel heel weerbaar 
door. Als dat tenminste een andere term is voor eelt op je ziel. Het is en 
blijft een prachtig vak maar de vraag is: voor hoe lang nog?’ (Opera
tioneel specialist)

Op twee manieren lijkt men tegen grenzen aan te lopen: zichtbaar in de 
worsteling om te besturen (organisatie) en uit te voeren (vakmanschap, 
vaak onder de noemer ‘professionele ruimte’). Deze worstelingen, met 
verlangen als keerzijde, lijken om hetzelfde te vragen: verbinding, 
eigenheid, creativiteit; dat wat stelselmatig is veronachtzaamd door 
principes van opknippen en standaardiseren. ‘De weg naar binnen’ 
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– ruimte bieden voor het bewustzijn van eigenheid en de samenhang 
der dingen – zou wel eens recht kunnen doen aan deze collectieve 
vraag.

‘Cijfers en verantwoordelijkheid… het gaat om het uiteindelijke doel in 
de samenleving. Maar als je vinkjes goed staan, hoor je er nooit meer 
wat van. (…) Wat wil je ermee bereiken? Er wordt niet op gestuurd om 
het zinnig te doen. De bureaucratie en het proces gestuurde wordt steeds 
groter.’ (chef basisteam)

Onbeheersbaarheid en de weg naar binnen: een alternatief 
perspectief

De weg naar binnen geeft inzicht in innerlijke drijfveren en daarmee 
ook zicht op de betekenis van de uitdagingen waarvoor men gesteld 
wordt. Het begaan van deze weg naar binnen vraagt bovenal bewust-
wording. Een bewustwording van wie men is, wat men doet en laat. 
Hoe wordt samengewerkt, hoe resultaten worden bereikt, hoe men 
elkaar bejegent en ga zo maar door.

‘Stilstaan bij hoe we het samen doen, hoe we met elkaar praten en hoe 
we erbij zitten... We willen allemaal hetzelfde: de veiligheid van een 
professionele werkomgeving om buiten optimaal te kunnen presteren.’ 
(chef basisteam)

In de huidige Westerse maatschappij behoren processen van bewustzijn 
wellicht niet tot de meest voor de hand liggende. Maar als bewustwor-
ding ruimte krijgt, kan inzicht ontstaan in beperkende opvattingen die 
mensen er (onbewust) van weerhouden te creëren waar men behoefte 
aan heeft (IJsseling, 2011). Dit alles houdt in dat opnieuw geleerd moet 
worden hoe (werk)processen vormgegeven en ingezet kunnen worden 
om doelen te realiseren. En die doelen zullen als gevolg van bewust-
wording zeker verschuiven. Dit is geen simpel leren uit een boekje, 
het is een voortdurend proces van verkenning dat nooit af is en zich 
steeds verder verdiept (zie ook de laatste casus over samenwerking). 
Voorbeelden hiervan zijn ook te vinden binnen de politie, zoals de 
 VDV-beweging binnen de Opsporing.19

19 Zie http://www.politieacademie.politie.nl/onderwijs/overdescholen/spl/overdespl/Pages/ 
’VDV-beweging’-op-roadtour.aspx.
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Politiemensen blijken sterk gedreven te worden door grote (morele) 
motieven als hulp bieden aan mensen in nood, werken aan een recht-
vaardige samenleving, zorgen voor veiligheid & orde (Van den Brink 
e.a., 2015). Het ‘moreel vermogen’ is goed ontwikkeld, maar onderzoe-
kers wijzen ook op een aantal risico’s: beperkte bereidheid om zaken 
bespreekbaar te maken of elkaar aan te spreken en de houding van 
leidinggevenden bij het maken van fouten (Van den Brink e.a., 2015). 
In lijn met deze resultaten blijkt uit actieonderzoek dat de ontwikkeling 
van basisteams wordt belemmerd door dysfunctionele patronen in de 
dynamiek tussen leiding en operatie en de wijze waarop informatie 
gedeeld wordt binnen de operatie (Landman, Kouwenhoven & Brus-
sen, te verschijnen). Deze risico’s en belemmeringen laten de nood-
zaak zien van het ‘naar binnen’ kijken. Vanuit beheersing kunnen deze 
vraagstukken niet worden opgelost. Met een groeiend bewustzijn van 
hoe mensen het samen doen, ontstaat een alternatief inzicht en nieuw 
perspectief. Duidelijk is dat deze dimensie van zingeving nooit een 
individuele of geïsoleerde opgave kan zijn. Dit betreft bij uitstek het 
domein van het collectief. Zie hiervoor ook het hoofdstuk over weer-
baarheid van de groep.

Een wijkagent uit het centrum van Amsterdam over de acties voor een 
betere cao (Haenen & Schravesande in NRC Handelsblad, 15 augustus 
2015):

‘Toch zal hij, welke acties ook worden bedacht, altijd blijven handhaven 
als zich voor zijn neus een misdrijf afspeelt. “Niet optreden is voor een 
agent écht ondenkbaar. Handhaven is onderdeel van je ziel”.’

Resterende vragen

Het onderzoek naar zingeving heeft duidelijk gemaakt hoe zingevings-
vraagstukken voortdurend aan de orde zijn in politiewerk, maar geen 
systematische aandacht krijgen (Van ’t Hoog & Zock, 2014); en dat het 
moreel vermogen bij de politie groot is, maar zeker op het terrein van 
verbinding aandacht behoeft (Van den Brink e.a., 2015). In toekomstig 
onderzoek zal de focus niet liggen op verhalen over de praktijk, maar 
op de praktijk zelf. De volgende vragen zullen hierbij aan de orde zijn. 
Wat levert het perspectief ‘van binnenuit begrijpen’ op in termen van 
prestaties? Hoe werkt dit in het operationele team (van praktijk en 
onderwijs)? Op welke wijze is de zingevingsdynamiek verbonden met 
mentale grip en lichamelijk herstel? De relatie tussen zingeving en het 
groepsperspectief zal centraal staan in deze onderzoeken.
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Over lichaamgeestziel en hoofdhartbuikhand

  

Blog: Moeilijke beslissing20

Het is een rustige koude nacht. Ik draai dienst met collega Edwin. Er zijn 
weinig meldingen. Al surveillerend in de wijk praten we over van alles en 
nog wat. We besluiten wat vroeger naar het politiebureau terug te rijden 
voor een kop koffie, in afwachting van de aflossing door de vroege dienst. 
Het is zo rond 10 over 6 als de mobilofoon ineens krakend tot leven komt. 
De centralist van de meldkamer vraagt of we naar het kanaal willen rijden. 
Daar is  iemand van de brug gesprongen. De adrenaline schiet direct door 
m’n lichaam en we haasten ons er naartoe. Boven op de brug stappen we 
uit de auto en rennen naar de railing. In een flits zie ik daar 2 sloffen staan, 
de melding is dus echt! Hangend over de railing kijken we omlaag. Ruim 
15 meter onder ons zie ik iemand in het donkere water drijven. Een aantal 
nieuwsgierige chauffeurs stopt om te zien wat er aan de hand is. We roepen 
naar beneden, maar krijgen geen enkele reactie. Het slachtoffer is mogelijk 
al verdoofd door het koude water. We besluiten om snel naar de zijkant van 
het kanaal te rijden. De wind staat die kant op en dus drijft het slachtoffer 
daarheen.

Het kanaal is hier een meter of 40 breed. We hopen het reddingstouw te 
kunnen gooien en de drenkeling uit het water te trekken. Maar hij dobbert op 
en neer en we zijn hem steeds even kwijt. Hij beweegt niet, alleen het hoofd 
komt boven het water uit. We roepen opnieuw en schijnen met een zaklamp. 

20 Met dank aan het signalerende vermogen van Sjaak Louwerse, die casuïstiek en andere 
verhalen vond en met de auteurs deelde: https://www.politie.nl/blogs/00-korpsmedia/
blog-moeilijke-beslissing.html.
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Het werkt allemaal niet. Ik kijk mijn collega aan en zie dat hij net als ik 
gefrustreerd is dat we zo weinig kunnen doen. We willen allebei het water in 
om hem te redden, maar dat is geen optie. De drenkeling dobbert op 25 me
ter afstand. Gezien de weersomstandigheden ben je zelf ook binnen enkele 
seconden bevangen van de kou als je erin gaat. Van verschillende kanten ko
men mensen op het tumult af. Eén persoon wil zich uitkleden om het water 
in te gaan. De omstanders schreeuwen naar ons: ‘Ga er dan in!’ Maar het 
water in gaan betekent zelfmoord. Het kost ons veel moeite om de mensen 
tegen te houden. Allerlei emoties schieten er door me heen, ik begrijp ze zo 
goed. Ze willen de man redden, net als ik. Maar ik moet ze ervan weerhou
den te water te gaan. Anders hebben we straks nog meer slachtoffers.

De drenkeling verdwijnt steeds vaker onder water om ten slotte onder te blij
ven. Er arriveren meer collega’s om ons te ondersteunen met de opvang van 
het publiek. Gelukkig komt vlak hierna ook de duikploeg van brandweer 
aan. Ik zie ook een ambulance stoppen, maar aan de andere kant van het 
kanaal. Later hoor ik dat ook daar iemand moest worden tegengehouden 
om het water in te gaan. De brandweer weet het slachtoffer, een man zo 
blijkt, met de boot uit het water te halen. Een tweede ambulance komt er
bij. Ruime tijd zijn ze met de man bezig en uiteindelijk vervoeren ze hem 
naar het ziekenhuis. Maar al snel komt het bericht dat ze hem niet hebben 
kunnen redden, hij is overleden. Mijn collega en ik kijken elkaar aan. We 
staan allebei te trillen op onze benen van emotie. Ik zak tegen de auto aan 
en tranen branden in mijn ogen. Opnieuw voel ik de frustratie dat ik de man 
niet heb kunnen redden.

Een brandweerduiker en een ambulancebroeder zien ons staan. Ze komen 
op ons af en leggen een arm om ons heen. Het enige wat ze zeggen: ‘Jullie 
hebben het juiste gedaan! Je kon het water niet in, dat had je zelf ook niet 
overleefd.’ Dat is goed om te horen. Collegaprofessionals die je moeilijke 
beslissing met een simpel gebaar en paar woorden onderstrepen. Dan ineens 
komen er twee vrouwen op ons af. Een van hen heeft een vel papier in haar 
hand. Zij missen hun broer. Het signalement dat ze opgeven is dat van de 
drenkeling. Het papier blijkt een afscheidsbrief te zijn. Het verdriet en de 
wanhoop straalt van hen af. De man blijkt vlakbij te wonen en mijn collega 
en ik gaan mee naar de woning. De hele familie is er en iedereen zit met 
vragen. We vertellen zoveel we kunnen. Ik zie de diepe rouw op de gezichten. 
Als er geen vragen meer zijn, maak ik in overleg een pot koffie voor de familie 
en zet deze in de woonkamer neer.

Dan vertrekken we richting het politiebureau. Daar spreken we de gebeurte
nissen nog eens kort door en daarna gaan we naar huis. Thuis, in bed, kan 
ik de slaap niet vatten. Constant zie ik de man dobberen en onder water 
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verdwijnen. Ik ben er dan ook alweer vroeg uit. Halverwege dag komt een 
telefoontje van mijn teamchef. Hij heeft het hele verhaal gehoord. Ook hij 
vindt dat we de juiste keus gemaakt hebben en zeer professioneel gehandeld 
hebben. Ik ben blij dat hij dat zegt, maar toch voelt het nu niet zo. Er is 
iemand dood.

In de regionale krant verschijnt een artikel, waarin staat dat wij – de poli
tie – de man hebben laten verdrinken omdat wij niets deden. Mijn teamchef 
en ook de wijkagent uit de wijk waar het slachtoffer woont, nemen het voor 
ons op en leggen contact met de krant. Ook gaan zij het gesprek aan met de 
familie om daar de zaak uit te leggen. De familie heeft het verhaal nu com
pleet en verwijt ons niets. Het verzacht mijn nare gevoel, maar de frustratie 
en het gevoel van onmacht zijn natuurlijk niet weg. Het is lastig je te verde
digen tegen mensen die een oordeel hebben zonder het volledige verhaal te 
kennen. De beelden van de dobberende man blijven op mijn netvlies staan. 
Het was een van de moeilijkste beslissingen die ik ooit heb moeten nemen!

(26 februari 2015 – Wijnand de Gelder)
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Politiewerk staat voor avontuur en afwisseling, maar ook verveling. 
Tegelijkertijd keren vaak de rafelige randjes van het bestaan terug: 
het gaat met regelmaat over dood, kwaad, dreiging, leed en gruwelijk-
heden. Deze confrontatie met uitersten gaat gepaard met intense erva-
ringen waarin trots, dankbaarheid en voldoening worden vergezeld van 
woede, onmacht, verdriet, angst, schuld en schaamte. Een combinatie 
van zingeving, bevlogenheid en ingrijpende omstandigheden, is ener-
zijds essentieel: alleen intrinsiek gedreven mensen houden dergelijk 
belastend werk vol. Anderzijds is het letterlijk kwetsbaar: hoe dieper 
iets raakt, des te groter de gevoeligheid. Iets wat nauwelijks raakt, 
schudt men eenvoudig van zich af. Iets wat diep zit, kan zeer pijnlijk 
getroffen worden. Dat dieper raken gebeurt dus dubbel: zowel vanuit 
zingeving (werken vanuit persoonlijke missie, morele waarden, dieper 
verlangen) als vanuit ingrijpende omstandigheden (confrontatie, drei-
ging). Dat dit diepe raken gevoeligheid met zich meebrengt, komt lang 
niet altijd tot uitdrukking in psychosociale klachten. Al zoekt men daar 
wel vaak als eerste naar. Allereerst wordt deze gevoeligheid zichtbaar in 
het handelen (vakmanschap): zelfvertrouwen, handelingsverlegenheid, 
trots, vertwijfeling. Misschien nog wel scherper wordt deze gevoelig-
heid zichtbaar in de sociale interacties binnen de organisatie: met aan de 
ene kant broederschap en loyaliteit, aan de andere kant onbegrip, diepe 
ontgoocheling, buitensluiting, miscommunicatie. Dit mechanisme is 
cruciaal in de onderlinge verbinding, noodzakelijk voor samenwerking. 
Weerbaarheid gaat daarmee per definitie ook over groepen mensen (zie 
het hoofdstuk Weerbaarheid van de groep).

‘Ik denk dat ik steeds weerbaarder word door naar mijn ik te luisteren en 
signalen op te pikken. (…) Nog weerbaarder worden, betekent voor mij: 
nog meer mens worden. Telkens opschonen van mijn eigen ik.’ (opera
tioneel coördinator)

De definitie toegelicht

Omdat politiewerk diep het mens-zijn raakt, zullen menselijke proces-
sen begrepen moeten worden wanneer men politiewerk wil ontwikke-
len. Dit is de kern van alle onderzoek naar weerbaarheid en het vraagt 
allereerst om een bruikbare definitie. In de internationale wetenschap-
pelijke literatuur wordt weerbaarheid vaak omschreven als terug kunnen 
veren in uitdagende omstandigheden (Everly, 2011). Dit zegt nog niets over 
het onderliggende werkingsmechanisme: hoe het komt dat iemand in 
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staat is terug te veren.21 Bovendien is weerbaarheid geen statische per-
soonlijke eigenschap; het is een complex construct waarin ook externe 
factoren een belangrijke rol spelen (Sollie & Kop, 2015; Bogaerts, 2013). 
Sommige onderzoekers geven aan dat niet alleen mentale processen 
aan de orde zijn, maar ook fysieke (Bonnano, 2004). Anderen inclu-
deren een derde dimensie: relationele aspecten (Pole e.a., 2006). De 
mentale processen verwijzen naar de manier waarop mensen controle 
houden, grip of houvast organiseren waarin ze hun gezondheid en 
functioneren op peil houden. In een omvangrijk handboek waarin veel 
onderzoeken worden samengebracht, voegen Reich en collega’s (Kent, 
Davis & Reich, 2014; Reich, Zautra & Hall, 2010) een belangrijk ele-
ment toe aan mentale grip: betekenis. Of, vrijer vertaald: zingeving. 
Het belang van betekenis of zingeving wordt ook door andere onder-
zoekers gevonden (Van den Brink e.a., 2015; Van ’t Hoog & Zock, 2014; 
Van Beek, Taris & Schaufeli, 2013). Bogaerts (2013) concludeert in zijn 
review dat in een definitie van weerbaarheid de context van de politie 
meegenomen moet worden.

Het centrale concept van weerbaarheid is betekenisvolle grip: men-
sen kunnen in uitdagende omstandigheden langer blijven presteren, 
als ze het gevoel hebben zinvol invloed uit te oefenen. In zekere zin is 
deze toevoeging van betekenis of zingeving verbonden met de hierbo-
ven genoemde relationele aspecten: zingeving gebeurt namelijk altijd 
in verbinding met anderen. Betekenis, zin, waarden en moraal gaan 
pas spelen als men niet alleen is, als men verbonden is met anderen 
in een bepaalde context. Deze component van weerbaarheid gaat over 
innerlijke heelheid en verbinding: ‘inner wholeness & connectedness’ 
(Chopko, 2011; Smith, 2009).

Aansluitend bij bovenstaande begrippen en inzichten uit de internatio-
nale literatuur wordt professionele weerbaarheid in de Nederlandse poli-
tiepraktijk als volgt gedefinieerd:

Succesvol kunnen functioneren in uitdagende omstandigheden

In expliciet contrast met de wetenschappelijke literatuur wordt weer-
baarheid niet primair gesteld in het teken van trauma (Bogaerts, 2013) 
of stress (Southwick, Vythilingam & Charney, 2005). Bovenstaande 
definitie zet de kwaliteit van functioneren centraal, zonder het te beper-

21 Terugveren suggereert dat men in de oorspronkelijke staat terugkeert en de vraag is of het 
op deze manier werkt. Het in deze context veelgebruikte gezegde ‘sadder but wiser’, lijkt 
juist op een transformatie te duiden. Zie ook het verhaal van Carina van Leeuwen in de 
bundel ‘Veerkrachtige verhalen’. 
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ken tot één dimensie als stress. De focus ligt op het vakmanschap, 
oftewel de politieprestatie. Hoewel de definitie dus afwijkt van de 
dominante literatuur, sluit deze wel degelijk aan bij ideeën van weten-
schappers die binnen de politie onderzoek doen: ‘Because police offi-
cers are first responders to potentially stressful situations, their ability 
to successfully manage stress is critical not only to their own mental 
health but to the safety of society as a whole’ (Patterson e.a., 2012; cursief 
toegevoegd). Wat succesvol precies inhoudt, is bewust open gelaten. De 
invulling van succes vraagt bij uitstek om een gezamenlijke exercitie, 
waarin expliciet wordt wat de betekenis of waarde van het werk is. Dat 
kan op hoog abstractieniveau, maar moet ook voor iedere (belangrijke) 
klus benoemd worden. Dit is onmogelijk om in algemene termen voor 
te schrijven en bovendien is het gezamenlijke zoeken naar de beteke-
nis van het werk een essentieel onderdeel van het uiteindelijke succes 
(zie bijv. het onderzoek van Nap, 2012). Belangrijk is verder dat weer-
baarheid niet opgevat moet worden als iets statisch, zoals een stabiele 
karaktereigenschap. Aansluitend bij de internationale literatuur wordt 
het uitgangspunt gehanteerd dat weerbaarheid een dynamisch ont-
wikkelproces inhoudt (Bogaerts, 2013). Dit betekent dat weerbaarheid 
niet zomaar ‘gemeten’ kan worden in een momentopname, maar gedu-
rende een langere periode gevolgd moet worden om er een uitspraak 
over te kunnen doen.

Een werkmodel professionele weerbaarheid

Het ‘kunnen’ uit de definitie verwijst naar basale fysiologische proces-
sen die zorgen dat iemand in staat is om te functioneren. Hiervoor is 
een lichamelijke balans noodzakelijk. Het onderliggende mechanisme 
is biologisch van aard en betreft homeostatisch evenwicht (zie voor een 
toelichting het hoofdstuk waarin het lichaam centraal staat). Dit even-
wicht is essentieel voor functiebehoud van cellen, weefsels en organen 
en wordt beïnvloed door de interne biologische klok. Voldoende slaap, 
rust, activiteit en gezond voedsel zijn hierin van doorslaggevend belang.

‘Uitdagende omstandigheden’ verwijzen hier naar mentale processen 
die ingezet worden om grip of houvast te organiseren. Het gebruikte 
model omvat in zijn simpelste vorm de inzet van hulpbronnen (zowel 
intern als extern) in confrontatie met stressoren. Dit samenspel leidt tot 
uitkomsten die positief of negatief worden ervaren (zie voor een toelich-
ting het hoofdstuk waarin de geest centraal staat). Psychische klachten 
of uitval vormen als mogelijk negatieve uitkomsten slechts een deel van 
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het mentale domein in het samenspel van stressoren en hulpbronnen. 
Het omgaan met stressoren/uitdagingen is in politiewerk aan de orde 
van de dag en is daarmee kernonderdeel van het vakmanschap zelf.

‘Succesvol’ functioneren wordt hier bedoeld als ‘zinvol werk doen’. Dit 
verwijst naar de wezenlijke betekenis die een persoon (en een groep of 
organisatie) heeft. In die zin is het een uiterst persoonlijke vraag, maar 
altijd verbonden met anderen: wat zinvol is, van (morele) waarde of 
betekenis, betreft nooit één persoon in isolatie. Daarmee komen rela-
tionele aspecten bij uitstek aan de orde. In feite staat dit domein in het 
teken van verbinding; en alles wat die verbinding in de weg staat.

Bovenstaande aspecten van professionele weerbaarheid worden in 
figuur 6 toegelicht vanuit drie samenhangende dimensies. Deze 
dimensies staan niet los van elkaar, ze zijn niet gescheiden en spelen 
alle drie altijd tegelijkertijd. Hoewel in wetenschappelijke zin nog wei-
nig onderzocht, is zelfs de relatie tussen fysieke en zingevingsaspecten 
van weerbaarheid gemeten, ook bij politiemedewerkers (Charles, Travis 
& Smith, 2014). Deze dimensies beïnvloeden elkaar, het is maar waar 
men op inzoomt wat vervolgens in beeld komt. En waarvan men zich 
bewust is. De drie dimensies en onderlinge samenhang maken direct 
duidelijk dat onderzoek naar weerbaarheid een combinatie vraagt van 
verschillende wetenschappelijke domeinen (zoals psychologie, biolo-
gie, filosofie, sociologie) en onderzoeksmethoden (Smit, 2013).

Dimensies van weerbaarheid

Diepere betekenis/zingeving

Mentale grip

Fysiek herstel

Figuur 6 Drie onderling samenhangende domeinen van professio
nele weerbaarheid
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Worsteling van een onderzoeker
(Annika Smit)

Een veelomvattende visie op weerbaarheid als in bovenstaande onder-
verdeling van dimensies wordt in wetenschappelijk onderzoek meestal 
niet gehanteerd. Vaak wordt gerefereerd aan aspecten die binnen een 
van de drie dimensies vallen. Gaandeweg ontdek ik dat deze ordening 
in dimensies wel in lijn is met modellen van enkele onderzoekers in 
het buitenland, die zich ook volledig toeleggen op weerbaarheid bij de 
politie. Het onderscheid tussen lichaam, geest en ziel vind ik terug in 
het Global Fitness Framework (GFF), waarin ‘physical’, ‘mental’ en 
‘spiritual aspects’ worden genoemd (zie bijv. Rayment & Smith, 2013). 
Hierin worden bovendien individuele, groeps- en maatschappelijke 
niveaus benoemd (enigszins afwijkend van, maar in lijn met individu, 
team en organisatie, zie de leeswijzer uit de inleiding). De factor ‘fit-
ness’ wordt daar in GFF aan toegevoegd: strength (kracht), stamina 
(doorzettingsvermogen), suppleness (flexibiliteit).

Hoewel ik in contact komt met onderzoekers die een zelfde spoor heb-
ben gevonden, begin ik tegelijkertijd vast te lopen. Ik merk dat ik iets 
essentieels mis en voeg ‘gevoelsniveau’ toe in de kantlijn, naast het 
model. Op de fysieke as staat bij gevoel ‘sensatie’, op de mentale as 
‘emotie’ en bij ziel ‘ervaring’. Maar ik heb het idee dat dit uitgeplozen 
moet worden en ergens is het vreemd dat het gevoelsniveau niet in het 
model zelf is opgenomen. Tijdens een werkbezoek verneem ik van de 
Britse onderzoeker Jonathan Smith dat hij met dezelfde vragen over 
emoties en voelen zit, hij heeft ze eveneens buiten het model geplaatst 
(persoonlijke communicatie). Wanneer ik hier langer bij stilsta, regis-
treer ik soms een vaag ongemak bij mijzelf, maar dat negeer ik liever 
weer. Totdat ik met andere mensen uitgebreider over het model ga pra-
ten.

Besef dat er iets niet klopt…

Tijdens een gesprek met een coach constateer ik verwarring bij mezelf. 
Ik kom erachter dat hij een iets ander plaatje voor ogen heeft dan ik 
getekend heb: hij heeft het over hoofd, hart en ziel. Dit intrigeert me, 
want het zijn precies de woorden die ik voor mijn presentatie heb 
gebruikt tijdens de conferentie Sterk in je werk, een week daarvoor. Als 
titel had ik intuïtief gekozen: Met hart en ziel je hoofd erbij houden. Maar 
hoe verhouden die zich precies tot de drie dimensies die in het werk-
model samenkomen? Ik vraag de coach wat hij met die drie woorden 
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bedoelt. Hij geeft aan: denken, voelen en wezenlijke betekenis. Dat zijn 
twee werkwoorden en een zelfstandig naamwoord. Welk werkwoord 
hoort bij de laatste? We komen beiden op het woord ‘zijn’. En we probe-
ren verder: denken hoort bij hoofd, voelen hoort bij hart, zijn hoort bij 
ziel. Welke plek in het lichaam wordt geassocieerd met ziel? In de oude 
Japanse traditie plaatst men dit in het zwaartepunt of de kern van het 
lijf: iets onder de navel, ook wel aangeduid met hara (Von Dürckheim, 
2005).

In deze weergave van de coach komt het lichaam of de fysieke dimen-
sie terug op alle drie de andere domeinen: hoofd, hart en in de buik 
(hara). Wat ontbreekt er dan in het werkmodel dat ik heb ontwikkeld? 
In de vergelijking kan ik lichaam wegstrepen en dan houd ik in mijn 
model twee dimensies over: geest en ziel. Ik mis het gevoel, dat ik in 
de kantlijn naast het model heb geplaatst, en besef dat ik hier al eerder 
tegenaan ben gelopen. Geest omvat voor mij zowel cognitie (denken) 
als emotie, maar dat staat niet getekend in het model. Denken en voe-
len zijn daarmee impliciet weergegeven. Maar hoe zit dat met voelen, 
gaat het alleen om emotie? Is voelen niet veel meer dan dat? Ik bedoel 
niet de meer primaire emoties zoals angst, maar eerder gevoelens die 
met liefde en empathie te maken hebben. Hierbij aansluitend ontdek 
ik in de wetenschappelijke literatuur dat emoties en lichamelijke sen-
saties verschillende onderliggende netwerken activeren in het brein 
(Oosterwijk e.a., 2012). Bovendien laat de ervaring van liefde inderdaad 
primair het hart oplichten – meer dan alle andere onderzochte emoties 
(Nummenmaa e.a., 2013).

Ineens snap ik ook dat er iets vreemds aan de hand is met mijn model: 
op de fysieke as wordt het werkingsmechanisme expliciet gemaakt 
(homeostatisch herstel), maar op de geestelijke en zingevingsas niet. 
Daar staat de essentie (grip, betekenis), maar niet het mechanisme. 
Wat is dan het mechanisme? Het onaangename gevoel dat me eerder 
is bekropen, komt scherper terug: ergens klopt hier iets niet... Ik vraag 
me af wat het is dat dit gevoel onaangenaam maakt. Wat als ik het ont-
wikkelde model helemaal loslaat? Dat geeft me een gevoel van ruimte 
en is zeker niet onaangenaam. Mijn ontkenning dat iets niet klopt, voelt 
onaangenaam. En niet de verwarring die het besef veroorzaakt. Ik 
moet hier iets mee, dat realiseer ik me ook.
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Fragmenten uit dagboekaantekeningen van de onderzoeker:

2 februari 2015

Ik merk dat zowel ‘voelen’ als ‘buik’ verwarring oplevert, samenko
mend in het begrip ‘buikgevoel’. Je kunt van alles voelen, ook angst 
bijvoorbeeld, en dat is niet wat ik bedoel met de hartassociatie. Waar 
zitten de emoties? Dat is lastig, want je hebt bijvoorbeeld wel de uit
drukking ‘bang om het hart’. Waar zit intuïtie? Wat is buikgevoel? 
Met die vragen moet ik aan de slag, wil ik verder komen.
(…)
Hoe verhouden hart en ziel zich tot elkaar? De vraag moet zijn: hoe 
verhouden voelen en zijn zich tot elkaar? ‘Zijn’ is de basis, een grond
toon? Voelen is een hogere frequentie. (…) Ziel en geest horen bij 
elkaar. Moeten ze toch niet gescheiden worden? Hoe verhoudt ‘voe
len’ zich tot de chakra’s? Is ‘voelen’ een vertaling van ‘zijn’? ‘Zijn’ is 
de kern en ‘voelen’ is de ervaring van het zijn. (…)

Maak het simpel. Een mens denkt, voornamelijk met het hoofd. Een 
mens voelt: het doet me wat. Je raakt me.

Hoe ziet delen met het hoofd eruit? Denken, analyseren. Het hart 
openen, is iets anders. Meevoelen, invoelen, verbinden. Zit in het 
hart de verbinding? Hoe zit het met ‘zijn’? Dat is de verbinding? 
Voor mijn gevoel verbind je hier niet, zoals met het hart, maar ben 
je verbonden.

Het denken gaat voor mijn gevoel telkens uit elkaar: hier deel je. Je 
legt het neer en ieder pakt wat hij nodig heeft, je gaat weer uiteen. 
Het hart opent: maakt een verbinding mogelijk. Het ‘zijn’ is de ver
binding zelf.
Nu moet ik stoppen.

4 februari 2015

‘Voelen’ kan ik ook met mijn keel doen, daar lijken de emoties te 
zitten… Mijn hart voelt onbaatzuchtig; mijn keel is meer persoon
lijk, van mij. Mijn hart voelt als opening van verbinding, een soort 
poort. Mijn ‘zijn’ – dat specifieke plekje in mijn buik – voelt als rust 
en ruimte, daar waar de verbinding zit. Verbinden met hart heeft een 
contrast: met jou en mij. Het ‘zijn’ voelt als opgenomen in alles, ter
wijl er tegelijkertijd een hele persoonlijke missie te vinden is. Maar 
het is een ervaren van ruimte. Het hart heeft een gevoelslading. Daar 
zit voor mijn gevoel liefde. Is het ‘zijn’ geen liefde? Dat voelt eerder 
als rust en ruimte. Het is, als in: het is goed zo. Hier zit niet een 
gevoelslading zoals bij het hart. In het hart kan iets binnenkomen, in 
het ‘zijn’ is het er al.
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(…)
Waarom denk ik dat we een fysiek aanwijsbare spirituele kern heb
ben? Hoe komt het dat ik het ‘zijn’ als een bron, als kern of oorsprong 
zie?

Hoe komt het dat ik alles zie in het perspectief van verbinding?

Een alternatief model

Gaandeweg dit proces, realiseer ik me beter dat het woord ‘voelen’ heel 
veel verschillende dingen kan betekenen: emotie, maar ook invoelen 
(empathie) of aanvoelen (vorm van intuïtie). En het kan neutrale per-
ceptie zijn, zoals in temperatuur voelen of een aanraking. Dat is een 
zintuiglijke waarneming, wat ik in mijn model met fysiek voelen asso-
cieerde: sensatie. Maar het is van een andere orde dan ‘voelen’, dit is 
iets wat ik verder uit moet pluizen. Voor ‘zijn/ziel’ gebruik ik het woord 
‘buik’: het is niet precies genoeg, want er gebeurt veel meer in de buik 
dan ‘zijn’. Het kan eenvoudig verward worden met bijvoorbeeld angst, 
die ook in de buurt van de buik (iets hoger) gevoeld kan worden. Maar 
ik heb geen beter alternatief; de precisie van het Japanse hara weet ik 
met een Nederlands woord niet te benaderen.

Met verschillende mensen bespreek ik mijn verwarring en ontluikende 
ideeën. Gelukkig heb ik collega’s22 die me serieus nemen, moeite doen 
om me te volgen en me niet voor gek verklaren (althans, niet in mijn 
bijzijn). Ik denk na en ga vooral ook ervaren, soms onder begeleiding 
van de coach. En ik probeer mijn denken en ervaren te verbinden en 
bevatten. Het is duidelijk dat ik niet verder kom als ik vanuit de verre-
gaand gespecialiseerde, westerse wetenschappelijke stromingen harder 
ga nadenken. Dit vraagt ook om andere inzichten, bijvoorbeeld uit Oos-
terse tradities – en ervaringsleren. Ik begrijp beter waar de angel voor 
mij zit: in mijn werkmodel ontbreekt een expliciete plek voor ‘voelen’. 
En dat is een gemis. Ik realiseer me ook dat mensen daar tijdens sessies 
en bijeenkomsten opmerkingen over hebben gemaakt. Ik legde dan uit 
dat ik emoties zag als onderdeel van geest. Maar dat is verwarrend, 
realiseer ik me nu. Die mensen hebben misschien iets gezegd wat ik 
niet goed heb gehoord, waardoor ik niet ging vragen maar uitleggen.

Dan besluit ik een ander model te gaan maken: ontsproten aan mijn 
verwarring, verrijkt met inzichten uit Oosterse wijsheden (o.a. Von 

22 Met speciale dank aan Ilse Vogelzang, Hilde Heitkönig, René Verzijl en Manette Baggen. 
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Dürckheim, 2005) en verbonden met mijn eigen ervaringen. Ik word 
daarbij soms geholpen (en gecorrigeerd!) door een paar docenten van 
de Politieacademie23 die vanuit de vechtsport veel ervaring hebben met 
Oosterse tradities. Dit alternatieve model ga ik gebruiken als contrast 
voor het werkmodel dat zijn oorsprong vindt in de Westerse weten-
schappelijke tradities (biologie, psychologie, theologie/wijsbegeerte). 
Eerst teken ik een vierkant, dit is de ‘stoffelijke’ wereld. Daarnaast een 
wolk, die staat voor ‘onstoffelijk’. Dan realiseer ik me dat ik liever geen 
geometrische figuren teken om tot beter begrip te komen. Ik wil wer-
kingsmechanismen centraal stellen in een mens (zie figuur 7).

hoofd

buik

Stoffelijk/tastbaar Onstoffelijk/ontastbaar

H
om

eo
st

at
is

ch
 h

er
st

el

Verbinding/stroom (verstopping)

Zintuiglijke
waarneming

hand

hart

denken

voelen

zijn

doen: 
actie

Figuur 7 Weerbaarheid uitgedrukt in stoffelijke en onstoffelijke wer
kingsmechanismen: homeostatisch herstel resp. verbinding 
tussen hoofd (denken), hart (voelen), buik (zijn) en hand 
(doen/actie)

23 Met speciale dank aan Richard Woord en Jerôme Lam.



100    weerbaarheid onderzocht

In de tastbare wereld van cellen gaat het om homeostatisch herstel. 
In de ‘ontastbare’ wereld, zo luidt mijn hypothese, gaat het om verbin-
ding of congruentie. Vernauwing of verstopping houdt in dat hoofd, 
hart en buik niet afgestemd of in lijn zijn, dat het ertussen niet goed 
stroomt. Dit ‘stromen’ kan in verband gebracht worden met het in de 
Chinese traditie omschreven begrip qi, stromende levensenergie, dat 
bijvoorbeeld in de medische wetenschap inmiddels wordt onderzocht 
(Lo e.a., 2013). Het stroomt bijvoorbeeld niet als denken en voelen niet 
goed verbonden zijn: iets voelt niet goed, maar je zegt jezelf dat je dit 
nu eenmaal moet doen. Doen: de hand hoort er ook bij! De indeling 
van hoofd-hart-hand is, zo realiseer ik me, in overeenstemming met de 
stroming van ‘human dynamics’, maar bijvoorbeeld ook met methodes 
binnen de psychotherapie (Tasker, Loftus & Higgs, 2012). Hierin mis 
ik telkens de ‘ziel’ of zingeving: dat gebied, waar de innerlijke beteke-
nis van een persoon verbonden wordt met een groter geheel. Ofwel dat 
wat als hara terugkomt in de Japanse traditie (Von Dürckheim, 2005). 
De zintuiglijke waarneming lijkt tussen de stoffelijke en onstoffelijke 
dimensies in te staan: het gaat hier om een bijzondere, in ieder geval 
door mij onvoldoende begrepen, overgang van het tastbare naar het 
ontastbare domein. In zekere zin geldt dit ook voor de hand (in omge-
keerde richting), als een vertaling van het ontastbare domein naar een 
waarneembare werkelijkheid: gedrag, houding, (verbale) uiting.

Vergelijking van de twee modellen

Het eerste plaatje (figuur 6) heeft een lichamelijke of fysieke basis, 
waarin homeostatisch herstel centraal staat. De bovenste niveaus vor-
men samen ‘betekenisvolle grip’: het centrale mentale concept van grip 
kan niet zonder de toevoeging van betekenis uit het zingevingsdomein. 
In het tweede plaatje (figuur 7) wordt het lichamelijke of celbiologische 
niveau van homeostatisch herstel aangevuld met een mechanisme van 
‘betekenisvolle grip’: de verbinding of stroom tussen wat je denkt, voelt, 
bent en doet. Een opvallend verschil: de basis in figuur 6 is het lichaam 
(fysiek) en in figuur 7 het zijn/wezenlijke betekenis (ziel).

Bovenstaande aspecten van professionele weerbaarheid worden in 
figuur 8 toegelicht vanuit drie samenhangende dimensies: lichaam 
(fysiek herstel), geest (mentale grip) en ziel/zingeving (wezenlijke bete-
kenis). Deze dimensies staan niet los van elkaar, ze zijn niet geschei-
den en beïnvloeden elkaar. Het is maar waar men op inzoomt, wat in 
beeld komt. En waarvan men zich bewust is. De mentale dimensie 
kan in feite niet zonder de zingevingsdimensie: grip is noodzakelijk 



Weerbaarheid: drie domeinen in verbinding    101

om in uitdagende situaties te blijven functioneren, maar het gaat niet 
om ongebreidelde grip. Een ongerichte hang naar grip of controle is 
juist ongezond en werkt niet, het gaat om grip die van betekenis is. 
Samen vormen deze dimensies dan ook de onderste laag in de drie-
hoek:  betekenisvolle grip.

Fysiek herstel 

Lichaam

Geest Ziel/
zingeving Wezenlijke

betekenis 
Mentale

grip 

Betekenisvolle grip

vo
ele

n denken 

doen 

zijn 

Figuur 8 Drie samenhangende domeinen van professionele weer
baarheid: lichaam (fysiek), geest (mentaal) en ziel/zin
geving (betekenis). Betekenisvolle grip organiseren, vraagt 
om (reflectie op de) verbinding tussen wat men in de prak
tijk doet, denkt, voelt en is

Betekenisvolle grip is niet eenvoudig in politiewerk, zeker gezien de 
complexiteit van de taak en de morele spanningen die zich voordoen. 
Dit zou een cynische houding kunnen oproepen, omdat de politie het 
feitelijk niet voor iedereen goed kan doen. Alle belangen kunnen nooit 
tegelijkertijd gediend worden (burger, slachtoffer, verdachte, burge-
meester, rechter, wetgever, enzovoort). ‘Iedereen weet het beter maar 
niemand loopt echt risico’, zo wordt in recent onderzoek verwoord (Van 
den Brink e.a., 2015). Hoewel 56% van de politiemensen aangeeft cyni-
scher geworden te zijn in de loop der jaren, bestaat de politieorganisatie 
zeker niet uit cynici. Dezelfde studie toont namelijk aan dat 85% van de 
politiemensen iets voor de samenleving wil betekenen.

Hoe ingewikkeld de verbinding tussen denken-voelen-zijn-doen is, 
komt heel duidelijk naar voren in de blog aan het begin van dit hoofd-
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stuk (zie een verdieping op deze casus hieronder). Een ‘verstopping’ 
tussen deze aspecten in een persoon is een signaal dat er iets uit even-
wicht is. Bijvoorbeeld als iemand (bij voortduring) het gevoel heeft din-
gen te doen in het werk die niet ‘passen’, omdat men er geen plezier 
aan beleeft, de dingen indruisen tegen zijn waarden, fysiek te veel van 
iemand vragen, enzovoort. Of dat iemand vindt (denkt) iets te moeten, 
maar het tegelijkertijd niet goed voelt. Deze signalen vragen om ver-
kenning, beter zicht op hoe de verbindingen van binnen werken. Weer-
baarheid op de drie dimensies kan in een vraag geformuleerd worden:

In hoeverre ben ik fysiek hersteld om alert mijn aandacht te richten op dat 
waar ik grip op wil hebben, zodat ik bewust van betekenis ben?

Sleutelbegrippen zijn: herstel, alertheid, aandacht, grip, betekenis 
en bewustzijn. Het laatste woord is in zekere zin een sleutelwoord: 
evenwicht vinden in de verbindingen tussen de drie dimensies vraagt 
bewustzijn/-wording en reflectie. Dit is een voortdurend proces dat 
nooit stilstaat of ‘af’ is, het kent geen einde omdat evenwicht houden 
een dynamisch proces is. Weerbaarheid (fysiek herstel, mentale grip, 
zingeving) is vooral een ‘way of life’, een houding, bereidheid: een ver
mogen om bij voortduring in het uitoefenen van het politievak de blik 
naar binnen te richten in verbinding met anderen.

Casus: moeilijke beslissing

In de blog aan het begin van dit hoofdstuk komen de lichamelijke 
aspecten, plus het denkenvoelenzijndoen allemaal aan de orde: 
‘De adrenaline schiet direct door m’n lichaam en we haasten ons 
er naartoe’ [lichaam]; ‘Allerlei emoties schieten er door me heen, 
ik begrijp ze zo goed’ [voelen]; ‘We willen allebei het water in om 
hem te redden [zijn], maar dat is geen optie [denken]’; ‘Maar ik moet 
ze ervan weerhouden te water te gaan’ [doen]. Het gebruik van het 
woord ‘maar’ geeft aan dat er tegenstellingen worden ervaren. Met 
andere woorden: het ‘stroomt’ niet in de verbinding tussen hoofd 
(denken), hart (voelen), buik (zijn) en hand (doen). Deze verstop
ping in de verbindingen geeft hij ook woorden: ‘(…) ik zie dat hij net 
als ik gefrustreerd is dat we zo weinig kunnen doen’; ‘Ik ben blij dat 
hij dat zegt, maar toch voelt het nu niet zo’. Dit alles maakt dat het 
hem bezighoudt, hem niet loslaat: ‘Thuis, in bed, kan ik de slaap 
niet vatten’; ‘(…) maar de frustratie en het gevoel van onmacht zijn 
natuurlijk niet weg’. Hij geeft duidelijk aan wat voor hem belastend 
is: ‘Het verdriet en de wanhoop straalt van hen af’; ‘Ik zie de diepe 
rouw op de gezichten’; ‘De beelden van de dobberende man blijven 
op mijn netvlies staan’; en, van een iets andere orde: ‘Het is lastig 
je te verdedigen tegen mensen die een oordeel hebben zonder het 
volledige verhaal te kennen’.
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Deze politiemedewerker beschrijft heel open hoe het vinden van 
betekenisvolle grip een enorme worsteling kan zijn. Toch is hij niet 
volkomen machteloos, laat staan besluiteloos: ‘Het kost ons veel 
moeite om de mensen tegen te houden’; ‘Als er geen vragen meer 
zijn, maak ik in overleg een pot koffie voor de familie (…).’ Hoe klein 
wellicht in zijn beleving ook, hij vindt iets van betekenis binnen het 
drama dat zich heeft afgespeeld. Hoewel hij dit niet expliciet labelt 
als betekenis, wordt toch duidelijk wat de waarde is van zijn hande
lingen, en die van zijn collega: voorkómen dat anderen hun dood 
tegemoet gaan en blijk geven van menselijk warmte door koffie te 
zetten. Bovendien maakt hij duidelijk wat hem helpt in dit proces van 
worsteling: ‘Ze komen op ons af en leggen een arm om ons heen’; 
‘Halverwege de dag komt een telefoontje van mijn teamchef (…). 
Ook hij vindt dat we de juiste keus gemaakt hebben en zeer profes
sioneel gehandeld hebben’; ‘Mijn teamchef en ook de wijkagent (…) 
nemen het voor ons op’.

In deze casus wordt geschetst hoe lastig het is om betekenisvolle 
grip te hebben en ook wat daar allemaal bij komt kijken: doen, den
ken, voelen, zijn – en reflectie op de verbindingen daartussen. Het is 
soms uitermate lastig om het tussen die verbindingen te laten stro
men. Dit lukt niet altijd (meteen), het lijkt soms al worstelend eer
der op een strijd. Hier zijn geen simpele oplossingen voor handen. 
Enerzijds heeft dit implicaties voor het vakmanschap en de ontwik
keling hiervan: inzicht in en praktische ervaring met de werking van 
fysiekmentaal balanceren, helpt bijvoorbeeld om te kunnen blijven 
handelen in een stressvolle context (Renden, 2015b; Nieuwenhuys & 
Oudejans, 2011). Anderzijds is er een directe relatie met de gezond
heid en het welzijn van de politiemedewerker. Ook hier is het cruciaal 
dat er inzicht en bewustzijn is van wat er allemaal speelt: de nood
zaak deze facetten van menselijkheid te onderkennen – in plaats van 
wat er onder de oppervlakte allemaal gaande is te negeren of ervan 
weg te lopen. Dit onder ogen komen en accepteren (Chopko, 2011), 
geeft ruimte aan een proces van verwerking dat verbonden is met 
persoonlijke groei (zie bijv. Chopko, 2010).

Overigens is het niet altijd direct mogelijk om dit proces bewust te 
doorlopen, soms is het allemaal te veel en heeft iemand tijd nodig 
om dingen (langzamerhand) onder ogen te komen. Maar een sys-
tematisch onderdrukken of negeren van (onderdelen van) wat zich 
afspeelt in het hoofd, hart, buik in relatie tot iemands handelen 
(actie), is risicovol. Men kan voor een ander of zichzelf volhouden 
dat niets binnenkomt, maar als een worsteling gaande is, vindt deze 
gewoon onderhuids plaats als men het niet wil zien. Mensen zijn nu 
eenmaal geen robots, ook politiemensen niet. Hoeveel iemand ook 
heeft meegemaakt: mensen worden niet immuun voor onmenselijke 
situaties. Dit komt bijvoorbeeld in casuïstiek van posttraumatische 
stress ook naar voren (Smit e.a., 2013): politiemedewerkers die dach
ten overal tegen te kunnen, krijgen ineens last van een incident waar
van ze er al zovele hadden meegemaakt (Gersons & Burger, 2012). 
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Ook wordt duidelijk dat hier een proces gaande is, dit betreft geen 
statische toestand (wel of niet weerbaar zijn): weerbaarheid houdt, in 
alle menselijkheid, juist ook in dat het soms even niet gaat.

Tussenbalans met resterende vragen

Weerbaarheid staat in feite voor een zoektocht, waarin de politiemens 
ten diepste mens blijft.24 Met de hier geboden definitie en modellen 
wordt geen totaalpuzzel van weerbaarheid opgelost. Wel is een werk-
bare definitie geformuleerd voor de politiepraktijk die (op dit moment) 
voldoende aanknopingspunten biedt om weerbaarheid onderzoekbaar 
te maken. Op basis van belangrijke inzichten uit onderzoek is een 
werkmodel gemaakt die handvatten biedt om verschillende aspecten 
van weerbaarheid te belichten in onderlinge samenhang. Dat helpt om 
beter te begrijpen waar het over gaat als men over weerbaarheid spreekt 
en tegelijkertijd is het allesbehalve een eindpunt. Eerder is het een ijk
punt. De worsteling van de onderzoeker maakt ook duidelijk dat er geen 
pasklaar antwoord is gegeven, of wellicht ooit te geven valt. Expliciet is 
vastgelegd hoe onderzocht wordt, langs welke logische lijnen, wat op dit 
moment is uitgezocht en ook tot op zekere hoogte wat nog onbekend is. 
Voor zover het bewustzijn reikt met de huidige inzichten.

De ‘werkelijkheid’ wordt slechts benaderd door verschillende dimen-
sies in samenhang te zien. Maar hoe die soms lastig te verwoorden 
aspecten samenwerken, kan onmogelijk volledig gevangen worden in 
één waterdicht model. De hier beschreven modellen bestaan uit onder-
delen die niet alle empirisch getoetst of zelfs volledig toetsbaar zijn. De 
werking van het lichaam lukt aardig, al kan geen bioloog precies verkla-
ren hoe het komt dat een cel in de lever zich in de regel niet ontwikkelt 
tot haarcel (maar heel soms wel), terwijl alle cellen uit hetzelfde DNA 
bestaan. De werking van de ‘ziel’ of de aard van ‘wezenlijke betekenis’, 
dat ligt nog een stuk gecompliceerder. Er zijn complete universiteiten te 
vullen met wetenschappers die dergelijke concepten niet zouden toela-
ten in hun onderzoeken. Om verschillende redenen. En toch is het hier 
juist als een (wetenschappelijke) uitdaging gekozen om deze in de Wes-
terse beschaving niet voor de hand liggende aspecten te integreren in 
het groeiende begrip van het mens-zijn in het politievak. Dit uitgangs-
punt zorgt er tegelijkertijd voor dat de komende jaren allerlei vragen 
zullen ontstaan die nu nog niet kunnen worden bedacht. Weerbaarheid 

24 Zie ook het verhaal van Anita Leeser-Gassan in de bundel ‘Veerkrachtige verhalen’. 
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omvat nu eenmaal een combinatie van zowel uitvoerig als nauwelijks 
systematisch onderzochte gebieden van de mens.

In figuur 8 staat verbinding centraal. Hier gaat het om interne verbin-
ding, dat wil zeggen binnen de persoon gelegen. Tegelijkertijd vormt 
verbinding de overgang naar het volgende hoofdstuk over weerbaar-
heid van de groep, waarin de verbinding tussen mensen centraal staat. 
Het ligt voor de hand dat deze vormen van verbinding met elkaar te 
maken hebben. Een belangrijke hypothese die toetsing verdient, is dat 
de interne verbinding direct van invloed is op de externe verbinding 
(met anderen).





Weerbaarheid van de groep: in collectieve verbinding

Over open luisteren en improviseren

  

Een fabel over weerbaarheid

Als gerespecteerd heerser van het Dierenrijk is Leeuw maanden 
geleden verzocht om tijdens de Zomerspelen van het Woud een fel
begeerde trofee uit te reiken. Zonder er verder over na te denken 
heeft Leeuw toen toegezegd. Pas op de dag van de Spelen wordt hem 
duidelijk waar deze wedstrijd precies om gaat en wat de bedoeling 
is: hij moet het meest weerbare team aanwijzen van de Spelen. En 
daar krijgt hij direct een onaangenaam gevoel bij. Waar moet ik dan 
precies op letten? vraagt hij zich af. Niet hardop, want hij wil zijn 
dieren niet onnodig verontrusten. Of teleurstellen. En misschien wil 
hij ook liever niet toegeven hier geen raad mee te weten. Hij besluit 
de wijsheid van Uil in te schakelen. De Duiven van de specialistische 
verkenningseenheid doen er vervolgens bijna een dag over om Uil zo 
onopvallend mogelijk te vinden. Vlak voor de uitreiking, Leeuw voelt 
de spanning in zijn lijf oplopen, zweeft Uil tussen de hoge boomtop
pen door naar hem toe.

‘Waar kan ik u mee van dienst zijn, Leeuw?’ vraagt Uil – hij is de 
enige van het Dierenrijk die hem niet met Sire aanspreekt – ‘ik heb 
begrepen dat u mijn raad wenst.’ Leeuw knikt en begint gehaast te 
vertellen. Maar al snel onderbreekt Uil hem, tot zijn grote irritatie. 
Waarom kan die vogel niet gewoon helpen, in plaats van moeilijke 
vragen te stellen? ‘U spreekt telkens over weerbaarheid, kunt u me 
vertellen wat dat is?’ Uil spreidt zijn vleugels en zweeft een klein 
stukje, naar een tak iets dichter bij Leeuw. Het is even stil. ‘Dat is 
geen ding. Weerbaarheid, daar heeft u toch wel eens van gehoord?’ 
‘Van gehoord wel’, antwoordt Uil met toegeknepen ogen, ‘maar ik 
heb nooit goed begrepen wat ermee bedoeld wordt. Wat betekent 
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het voor u?’ Leeuw krijgt het gevoel op de proef gesteld te worden 
en houdt een hele verhandeling over gezondheid, lichaamskracht en 
het uitblijven van psychosociale klachten. Uil schudt zijn wijze hoofd 
en Leeuw valt stil. ‘Ik krijg de indruk dat u denkt dat ik u aan het 
overhoren ben, maar ik ben alleen nieuwsgierig naar wat u onder 
weerbaarheid verstaat. Zelf ben ik er niet uit. En er is vast meer dan 
één uitleg mogelijk.’

Leeuw gaat ervoor zitten. Uil weet het zelf niet? Hij voelt teleurstel
ling. Maar ook iets anders, iets wat hij niet goed onder woorden kan 
brengen. En dan komt de gedachte weer: over tien minuten moet ik 
een trofee uitreiken… ‘Welk team heeft volgens u het beste gepres
teerd vandaag?’ haalt Uil hem uit zijn overpeinzingen. Leeuw wil 
Team Drie noemen, als eerste over de eindstreep gekomen. Maar 
hij weifelt. Zelf zou hij liever niet in dit team zitten. De teamleden 
zijn fit, geoefend en getraind, deskundig. Maar hij heeft ook gezien 
hoe overtuigd ze allemaal zijn dat hun eigen manier om de opdrach
ten uit te voeren de beste is. En die manier was niet voor iedereen 
voortdurend dezelfde. Ze waren te professioneel geweest om daar 
onderweg over te gaan ruziën, maar hij vraagt zich af hoe het dit 
team zou vergaan als het echt spannend wordt. En hoe verhoudt dit 
zich tot de verschillende uitleggen van weerbaarheid, waar Uil naar 
verwijst? Hij vertelt Uil wat er door zijn hoofd gaat. ‘Stel dat uw Rijk 
in oorlog raakt met de Raven, niet geheel ondenkbaar, welk team 
roept dan het meeste vertrouwen bij u op?’ ‘Team Negen!’ roept 
Leeuw zonder nadenken. Hij schrikt er zelf van en trekt dan zijn uit
spraak snel weer in. ‘Wat gebeurt er nu?’ vraagt Uil. ‘Ik snap er niets 
van!’ roept Leeuw, ‘Team Negen kwam pas als vijfde team binnen. 
Waarom noem ik nu deze groep?’ Uil kijkt hem verwachtingsvol aan. 
‘Ze hebben bij lange na niet gewonnen’, mompelt Leeuw er zachtjes 
achteraan. ‘Misschien betekent weerbaarheid dan niet dat je moet 
winnen’, probeert Uil. Leeuw vraagt zich af wat die conclusie precies 
inhoudt, maar het voelt heel waar. ‘Waar gaat het dan wel over?’ gaat 
Uil verder. ‘Over succes’, antwoordt Leeuw. Uil vraagt wat succes in 
dit geval betekent. Leeuw vertelt dat hij had gezien hoe de teamleden 
samenwerkten. Ze hadden in het bessenspel een nieuwe zoekstrate
gie ontwikkeld, omdat ze er niet bij voorbaat van uitgingen dat er één 
manier zou zijn die het beste was. Ze hadden vooral erg goed naar 
elkaar geluisterd. ‘Daarmee hebben ze dus iets nieuws geleerd, iets 
wat ze ieder voor zich nooit alleen hadden bereikt’, zegt Uil. Leeuw 
knikt: ‘Dat was belangrijker dan als eerste binnenkomen. Alsof ze 
hun eigen doelen hadden. En dat was niet: winnen van de anderen.’

Uil ziet dat Leeuw ineens heel bedenkelijk kijkt. ‘Waar komt die 
bedrukte blik vandaan? Volgens mij bent u er wel uit.’ Leeuw mop
pert: ‘Nu heb ik weer een ander probleem’ en hij fronst nog dieper. 
‘Iedereen verwacht natuurlijk dat ik Team Drie kies. Daar kan ik bijna 
niet onderuit. Wat moet ik hier nu mee?’ Uil vraagt: ‘Wat zou u wil
len doen?’ Geïrriteerd brult Leeuw iets onverstaanbaars; kan die 
vogel nou niets anders dan vragen stellen? ‘Waarom geeft u me niet
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gewoon eens een duidelijk antwoord?’ Hij ziet in de verte de Giraffes 
al naar hem toelopen, nu wordt hij opgehaald om de trofee uit te 
reiken. ‘Dit gaat niet meer over het kiezen van een weerbaar team, 
Leeuw; dit betreft uw eigen weerbaarheid.’ Uil vliegt naar een boom 
iets verderop. ‘Niet wegvliegen, net nu het spannend wordt!’ roept 
Leeuw. Uil knijpt één oog toe. ‘Antwoorden kan ik u niet geven.’ De 
Giraffes komen steeds dichterbij en Leeuw gaat staan. Uil vliegt weer 
op, cirkelt een paar meter boven hem. ‘Als weerbaarheid te maken 
heeft met succes’, zegt Uil, ‘wat staat u nu dan te doen?’ Leeuw kijkt 
omhoog, ziet de grote vleugels van Uil en hoe de lucht daarachter 
gloeiend rood wordt. De zon gaat onder. Ineens krijgt hij een inval 
en begint te glimlachen. ‘Ik weet het niet precies’, zegt Leeuw, ‘maar 
deze vraag komt bij me op: als weerbaarheid niet over winnen gaat, 
hoe kies ik dan een winnaar?’ En langzaam begint hij aan zijn wande
ling naar het wedstrijdveld, waar iedereen op hem wacht.
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Waar in de overige hoofdstukken weerbaarheid van het individu cen-
traal staat, ligt in dit hoofdstuk de focus op de groep. Weerbaarheid 
van de groep is iets anders dan weerbaarheid van de individuen in dat 
collectief. Hoe anders dit is, laat zich het gemakkelijkst uitleggen door 
stil te staan bij wat een groep is. Een (sociale) groep verwijst naar twee 
of meer mensen die op een bepaalde manier met elkaar in verbinding staan 
(Macionis & Plummer, 2002, p. 126; De Jong, 1999, p. 138). Mensen 
komen vrijwel continu samen als stel, familie, vrienden, collega’s of 
vanwege politieke opvattingen, een sport of hobby. Een groep onder-
scheidt zich van andere groepen en individuen door iets wat zij bijvoor-
beeld gemeenschappelijk hebben, uitdragen of nastreven (doel). Dit 
doen zij in verbinding met elkaar en precies die verbinding maakt een 
groep zichtbaar. De verbindingen tussen mensen maken een groep.

Bij het bestuderen van weerbaarheid van de groep gaat het niet in de 
eerste plaats om het individu in de groep en er wordt niet ingezoomd op 
de (verzameling van) individuen, maar op wat er tussen hen gebeurt.25 
Een groep is geen eenvoudige optelsom van individuen, het is meer – of 
eerder anders – dan de som der delen of een gemiddelde. Dit betekent 
dat een weerbare groep niet automatisch ontstaat door weerbare indivi-
duen samen te brengen. De ene groep is echter wel weerbaarder dan de 
andere. Waar heeft dat mee te maken? Wat gebeurt er tussen mensen 
in weerbare teams? Welke factoren spelen hierin een rol? Dit hoofdstuk 
is een verkenning van deze factoren in weerbaarheid van de groep.

De kracht van verbinding

Wat wordt bedoeld met verbindingen? Waar kijkt men dan naar?

 

Figuur 9  Figuur 10

25 Zie ook het verhaal van Alain Remue in de bundel ‘Veerkrachtige verhalen’. 
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Figuur 9 laat een verzameling individuen zien. Figuur 10 toont iets 
anders, namelijk een collectief, groep, team, netwerk of systeem. Ver-
bindingen tussen de individuen vormen de groep. Als het over weer-
baarheid van de groep gaat, zijn het de verbindingen die zichtbaar 
worden. Dit maakt niet het individu onbelangrijk, maar de focus ligt 
op de groep die gevormd is door de verbindingen.

Een relatie tussen twee mensen maakt (versimpeld) duidelijk dat ver-
binding op verschillende manieren kan plaatsvinden (figuur 11):

wijwij

ik jij

Figuur 11 Verbinding tussen twee mensen: ik en jij (polariteit) en wij 
(samenkomen van ik en jij)

Ik, jij en wij (oneness, twoness & thirdness)

In figuur 11 zijn drie verschillende entiteiten te onderscheiden: de ik, de 
jij en de wij. De ik en de jij zijn twee aparte individuen. Waar de ik en 
de jij samenkomen in de wij, worden de individuen niet als polariteiten 
beleefd. Dit wordt beschreven als een symbolische ruimte van de ver-
binding: thirdness (Benjamin, 2007; Benjamin, 2004, p. 7), ook wel 
geduid als een aparte entiteit: 3rd entity™ (derde entiteit) (CRR Global, 
2014, p. 7).

Thirdness is een symbolische ruimte – geen persoon of ding – waar de 
ik en de jij samenkomen op basis van wederzijdse erkenning (inter-
subjectiviteit). In deze ruimte hebben verschil (authenticiteit) én ver-
binding een plek. Beide individuen hebben het vermogen om het eigen 
perspectief en de eigen overtuigingen los te laten en zijn ontvanke-
lijk voor de werkelijkheid van de ander. In die zin wordt in thirdness 
geaccepteerd dat er onderscheid is tussen de individuen en ze hebben 
beiden niet de intentie om de ander te overheersen of te overtuigen. 
Daarentegen behoort praten over verschillen en het met elkaar in 
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 dialoog treden wel tot de mogelijkheden. Bovendien behoudt ieder zijn 
of haar eigen authenticiteit, het is niet zo dat de individuele personen in 
elkaar overgaan. Overgave aan thirdness is geen onderwerping in die 
zin dat de één de ander domineert.

Deze symbolische ruimte van verbinding in thirdness, is lang niet 
altijd aanwezig in interactie. Wanneer er geen sprake is van weder-
zijdse erkenning (de individuen voelen zich niet gehoord of gezien) 
wordt dit een complementaire verbinding genoemd of twoness. In deze 
verbinding is sprake van pressie en overheersen de bestaande catego-
rieën van iemand zelf, waarin de ander wordt geplaatst. In twoness is 
geen ruimte voor samenwerking of delen en de verschillende perspec-
tieven zijn onverzoenlijk: óf ik ben gek óf jij bent gek. Gehoorzamen 
of weerstand bieden, lijken de enige opties (Benjamin, 2007; 2004). 
Perceptie van een wereld waarin enkel strijd gezien wordt tussen over-
heersers of strijders enerzijds en onderworpenen of slachtoffers ander-
zijds, blijkt veelvuldig voor te komen (Brown, 2013). Oneness beschrijft 
een verbinding waarin het verschil tussen individuele personen wordt 
ontkend. In dit geval gaat de ander op in de overheersende entiteit (Ben-
jamin, 2007; 2004).

Niveaus van open luisteren

Het in verbinding komen op basis van gelijkwaardigheid van perspec-
tieven helpt om op een verrijkende manier samen te werken. Het maakt 
namelijk een diepere uitwisseling tussen mensen mogelijk, in plaats 
van polarisatie of overheersing (elkaar bestrijden of ondersneeuwen). 
Op deze manier verbinden, vraagt een bepaalde openheid tussen men-
sen. Verschillende niveaus van openheid worden in dit kader onder-
scheiden op het gebied van luisteren. Theory U beschrijft vier niveaus: 
downloaden, open geest, open hart en open wil26 (Scharmer, 2009). 
De niveaus van open luisteren lijken wederzijdse erkenning te facili-
teren, hoewel deze verbinding tussen de twee theorieën, thirdness en 
Theory U, in de literatuur niet is teruggevonden. Het eerste niveau van 
luisteren is in wezen een gesloten vorm en wordt downloaden genoemd. 
Dit betekent dat men datgene wat de ander zegt, plaatst in zijn eigen 
referentiekader of oriëntatiekader. Alles wat de ander zegt, bevestigt 
wat men al wist (Scharmer, 2009).

26 In het voorbeeld over oefenen met open luisteren is een fictief gesprek opgenomen dat de 
vier niveaus illustreert.
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Luisteren door open te staan voor nieuwe dingen die men nog niet 
wist, kenmerkt het tweede niveau en wordt feitelijk luisteren genoemd 
(luisteren met een open geest). Het oordeel, beeld van de ander en de 
inkleuring die men daarmee geeft aan wat de ander zegt, laat men zo 
veel mogelijk los. Het hebben van een oordeel (niet normatief bedoeld 
in de zin van goed of fout) is overigens heel menselijk, de mens oor-
deelt voortdurend. Downloaden kost dan ook weinig energie en komt 
heel veel voor. Ter illustratie: drie van de tien gevonden belemmerende 
patronen in basisteams bij de politie hebben precies met deze geslo-
ten manier van luisteren te maken: ‘hardnekkige beelden’, ‘eenzijdige 
perspectieven’ en ‘meer van hetzelfde’ (Landman, Kouwenhoven & 
Brussen, te verschijnen). Feitelijk luisteren betekent: zich laten verwon-
deren door wat de ander zegt, daarmee een andere wereld buiten de 
eigen patronen toelaten en de realiteit beginnen te zien zoals deze zich 
voordoet (Scharmer, 2009).27

Casus: uitwisseling van inzichten tussen docenten27

Tijdens een sessie met docenten uit het basispolitieonderwijs ont
staat een gesprek over de begeleiding van een aspirant na een zeer 
ingrijpende ervaring. Eén docent brengt in dat hij geen psycholoog 
is en de begeleiding over moet laten aan deskundigen. Een ander 
benadrukt hoe belangrijk het is om een dergelijke casus te gebruiken 
als voorbeeld binnen de klas. Hier wordt door de overige docenten 
direct op gereageerd. Men probeert zijn eigen beeld te verwoorden, 
veelal als tegenwerping in relatie tot het punt van een ander. Dit 
voedt de tegenstelling in de discussie die ontstaat. De begeleider van 
de sessie intervenieert door de ingebrachte punten op een overzich
telijke manier naast elkaar te zetten.

De punten blijken elkaar niet tegen te spreken; eerder aan te vullen. 
Wanneer verschillende elementen worden ontward en geordend, 
ontstaat het volgende beeld: (1) docenten kunnen een hulpbron vor
men voor de individuele aspirant door de werking van biologische, 
psychologische en zingevingsaspecten in weerbaarheid toe te lichten 
en te verkennen; (2) wanneer een docent twijfelt of het natuurlijke 
herstelproces adequaat verloopt, is het zaak om door te verwijzen 
naar professionele hulp; (3) bespreking van de casus en de werking 
van processen in weerbaarheid, kunnen een leervoorbeeld vormen

27 In deze casus is sprake van zogenoemde ‘verdichting’: de besproken elementen uit de ses-
sie betreffen de opbrengst van enkele sessies met verschillende docenten. Dit gebeurde in 
het kader van het traject Vorming binnen het onderwijs (zie ook het hoofdstuk Opbrengsten 
en het verhaal van Remmert de Wit in de bundel ‘Veerkachtige verhalen’).
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voor de gehele klas – waarbij alertheid is gevraagd voor de veilig
heid in de groep en de fase van het herstelproces van de betrokken 
aspirant; (4) de manier waarop de casus en bijbehorende ervaringen 
besproken worden in de klas, biedt concrete mogelijkheden om met 
de aspiranten te oefenen in open luisteren.

Wanneer docenten (net als andere mensen) gepassioneerd in gesprek 
raken over een wezenlijk thema dat hen raakt, willen ze vooral hun ei 
kwijt. Daarmee krimpt de ruimte voor het perspectief van een ander. 
Dit leidt al snel tot een patroon waarin men niet open luistert én zich 
niet gehoord voelt. Hierdoor wil men het eigen perspectief steeds 
duidelijker naar voren brengen (of men haakt af) – en daarmee wordt 
het patroon van nietluisteren en nietgehoord voelen steeds verder 
versterkt. Uit de polariserende werking van de discussie gehaald, blij
ken de docenten echter gezamenlijk over een rijk perspectief op de 
voorliggende casus te beschikken.

Ruimte maken of openen voor de ander, zoals in de dimensie van third-
ness wordt omschreven, kan verder verdiept worden door empathisch te 
luisteren. Luisteren met een open hart is het derde niveau van luisteren 
binnen Theory U. Het vermogen de wereld te zien vanuit de ogen van 
de ander duidt op een diepere laag van emotionele waarneming: men 
zet letterlijk het hart open en gebruikt deze als waarnemingsorgaan. In 
dit geval is men in staat te voelen wat de ander voelt of kan men zich 
inleven in de ander (verbinden met gevoel) (Scharmer, 2009).

Het vierde niveau wordt beschreven als generatief of creatief luisteren.28 
Dit betreft luisteren met open wil en impliceert dat men los kan komen 
van de door belemmeringen beperkte wil van dit moment. Door het 
nu los te laten, staat men open voor wat de toekomst te bieden heeft. 
Men treedt buiten de beperkingen (‘zo werkt het niet bij ons’) en komt 
in verbinding met het opkomende veld van de toekomst. Dit brengt 
creativiteit en mogelijkheden om verder te komen (Scharmer, 2009).

28 In actieonderzoek in een basisteam is in plaats van generatief luisteren creatief luiste-
ren gebruikt om het toegankelijker te maken (zie het voorbeeld over oefenen met open 
luisteren).
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Voorbeeld: oefenen met open luisteren in een basisteam

Voorbeeld 1: gesloten luisteren (downloaden), inpassen in eigen 
referentiekader
Vraag Alex (A): ‘Wat houdt je bezig op je werk?’
Antwoord Bo (B): ‘Dat ik een nieuwe opleiding ga volgen.’
[Oordeel van A: Dat is leuk!]

Vraag A: ‘Leuk dat je die opleiding gaat volgen, wanneer begin je?’
Antwoord B: ‘Na de vakantie. Eerst op vakantie en daarna begin ik.’
[Oordeel van A: B kijkt heel erg uit naar de vakantie – ik ook!]

Vraag A: ‘Waar ga je eigenlijk naartoe op vakantie?’
Etc. etc.

Voorbeeld 2: luisteren met open geest (feitelijk luisteren), loslaten 
van oordeel
Vraag Alex (A): ‘Wat houdt je bezig op je werk?’
Antwoord Bo (B): ‘Dat ik een nieuwe opleiding ga volgen.’
[Oordeel van A: Dat is leuk!]
[Besef van A: ‘Leuk’ is mijn eigen invulling (niet slecht, maar van mij en 
niet van B), het is verbonden met mijn waardering voor B’s ontwikke-
ling, als aanwinst binnen het team. Even loslaten…]

Vraag A: ‘Op welke manier houdt de opleiding je bezig?’
Antwoord B: ‘Ik word er enthousiast en blij van, want ik leer heel 
graag.’
[Oordeel van A: B wordt er blij van dus vindt het zelf ook leuk, net als ik! 
Zie je wel: mijn oordeel klopte]
[Besef van A: Mijn ‘leuk’ en B’s ‘blij’ koppel ik nu aan elkaar (niet slecht, 
maar mijn referentiekader), even loslaten…]

Vraag A: ‘Wat betekent leren voor jou?’
Etc. etc.

Voorbeeld 3: luisteren met open hart (met empathie), verbinden met 
gevoel
[…]
Vraag Alex (A): ‘Wat betekent leren voor jou?’
Antwoord Bo (B): ‘Tja, wat betekent leren voor mij… Wat een lastige 
vraag! Ik weet het niet precies.’
[stilte]
‘Op één of andere manier word ik er blij van, energiek.’
[Besef van A: Ik kan B’s energie voelen.]

Vraag A: ‘Wat is dat voor energie, hoe ervaar je dat?’
Antwoord B: ‘Het voelt als een soort van vrijheid, ruimte.’
[Besef van A: Ik kan me verder openstellen, B’s energie beter binnen 
laten komen.]
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Vraag A: ‘Waar zit die ruimte voor je gevoel?’
Antwoord B: ‘In mijn hoofd, denk ik. Geen idee. Misschien wel in 
mijn hele lijf. Leren is een avontuur. Vaak is het druk, onrustig op het 
werk. Dat is mooi, begrijp me niet verkeerd. Maar ik wil ook graag 
dingen uitzoeken. Daar is vaak geen tijd voor.’
[Besef van A: Het woord ‘avontuur’ sprong er voor mijn gevoel uit.]

Vraag A: ‘Je zei: leren is een avontuur. Wil je daar iets over vertellen?’
Etc. etc.

Voorbeeld 4: luisteren met open wil (generatief of creatief), loslaten 
van beperkingen van het nu
[…]
Vraag Alex (A): ‘Je zei: leren is een avontuur. Wil je daar iets over 
vertellen?’
Antwoord Bo (B): ‘Hmmm… het biedt mogelijkheden of zo. Ik asso
cieer avontuur met mijn kindertijd, toen alles mogelijk was. Als je 
ouder wordt, wordt dat anders. Leren opent op de een of andere 
manier weer een wereld van mogelijkheden, zo voelt dat. Als ik dat 
toch eens in mijn werk kon...’
[Besef van A: Dit laatste klinkt als een utopie. Maar als ik daaraan vast-
houd, hoor ik niets anders dan ik nu al weet. Even loslaten…]

Vraag A: ‘Stel dat dit in je werk kon, hoe zou dat er dan uitzien?’
B: ‘Heel moeilijk om me voor te stellen, want het kan nu namelijk 
helemaal niet.’
[stilte]
‘Ik zie dan niet eerst het werk, maar mezelf. Ik zie mezelf andere din
gen doen, in een ruimtelijke omgeving. Veel vrijheid.’
[Besef van A: Mijn idee is dat die vrijheid niet kan in het werk. Maar met 
die overtuiging zie ik misschien wel een (kleine) mogelijkheid voor de 
toekomst over het hoofd. Even loslaten…]

Vraag A: ‘Hoe zien ruimte en vrijheid eruit, wanneer je die andere 
dingen aan het doen bent?’
Etc. etc.

Wat in het klein gebeurt (in figuur 11) heeft implicaties voor het geheel 
van verbindingen (figuur 12). Een netwerk van verbindingen lijkt visu-
eel op een spinnenweb: zodra één draad van een spinnenweb wordt 
aangeraakt, beweegt het hele web. Zo geldt het ook voor mensen in 
een groep, die verbonden zijn met anderen en zo ook in de verbinding 
(soms onbedoeld of onbewust) invloed hebben op de rest van het web.29 

29 Het idee van een web komt uit de training RSI@WORK (RSI, CRR Global Inc.).
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Behalve de verbindingen in de groep is er nog een andere verbinding 
essentieel: die van de groep met een gezamenlijk doel30 (figuur 12).

Figuur 12 Verbindingen van de groep: (a) tussen mensen en (b) met 
een gemeenschappelijk doel

Voorbeeld: hoe een bolletje wol een web van verbindingen werd

In de zoektocht naar essentiële factoren voor weerbaarheid van 
de groep dienden vooral de theorieën van onder andere Wildavsky 
(1988) en Weick en Sutcliffe (2007) ter inspiratie. En uiteraard wer
den groepen en teams binnen de politie onderzocht. Naarmate de 
focus van onderzoek binnen het Programma Versterking Professio
nele Weerbaarheid meer op het collectief kwam te liggen, diende de 
volgende vraag zich aan: als de focus niet meer ligt op het individu, 
waar dan wel op? In lijn met de antwoorden die de literatuur biedt 
(zoals in thirdness en Theory U), vielen in de training RSI@Work tij
dens een simpele oefening met een bolletje wol een aantal puzzel
stukjes op hun plaats.

De training RSI@Work is gericht op de eerder genoemde 3rd entity: 
dat wat in de relatie of verbinding gebeurt. Om de focus scherp te 
krijgen op de verbindingen (op de groep en niet op het individu) en 
te ervaren wat dit betekent, kregen de deelnemers aan de training de 
volgende opdrachten:

Pak een stukje touw (van een bolletje wol) en houdt deze met twee han-
den vast. Speel ermee en merk hoe je je handen laat samenwerken. Stel 
je voor dat je linkerhand het touwtje uit je rechterhand wil trekken. Hoe 
ervaar je dit?

30 In de literatuur wordt de verbinding met een doel met name gebruikt in de definitie voor 
een team: twee of meer individuen, met specifieke rollen, die onderling afhankelijke taken 
uitvoeren, zich kunnen aanpassen en een gemeenschappelijk doel hebben (Baker, Day & 
Salas, 2006, p. 1578). Voor de leesbaarheid is gekozen voor de term groep in het gehele 
hoofdstuk, ook omdat in de literatuur groep en team door elkaar worden gebruikt.
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Maak nu tweetallen en verbind de touwtjes (in stilte). Iedere persoon 
houdt de twee uiteinden van zijn of haar eigen touwtje vast. De verbon-
den touwtjes symboliseren nu de verbinding en onderlinge afhankelijk-
heid: de wil om het touwtje vast te (blijven) houden is het gezamenlijke 
doel. Ga vervolgens (nog steeds in stilte) in ‘gesprek’ met elkaar via het 
touwtje. Wat gebeurt er? Merk bijvoorbeeld op wie actiever is of wat er 
gebeurt als één aan het touwtje trekt.

Zoek nu (minstens twee) andere setjes van touwen om mee te verbin-
den. Maak in stilte en zonder het eigen touwtje los te laten een web van 
alle touwtjes. Beeld je in dat jullie een team zijn en dat het gezamenlijke 
doel is een zo sterk mogelijk web te maken zodat het een boek kan hou-
den. Hoe strak zou het web moeten staan? Wat gebeurt er als het web 
slap wordt of als iemand zijn of haar touwtje loslaat?

In het nabespreken gaven deelnemers aan dat ze voelden wat er in 
verbinding zoal gebeurt en hoe dat effect heeft op het groter geheel 
van verbindingen, oftewel op de groep. De oefening maakte visueel 
wat nu precies een team of groep maakt, namelijk de verbindingen. 
De focus op het web van verbindingen (in touwtjes) diende als aan
sprekende metafoor.

RSI@Work™ (Relationship Systems Intelligence) is een onderdeel 
van het Organizational Relationship Systems Coaching (ORSC) pro
gramma. CRR Global is de organisatie die deze trainingen wereldwijd 
geeft (CRR Global, 2014). Handvatten die tijdens de training worden 
geoefend, helpen bij het inzichtelijk maken wat er in de relatie(s) 
gebeurt en hoe je (als coach of leidinggevende) daar vervolgens mee 
aan de slag kunt gaan.

Het web of 3rd entity bestaat uit onderling afhankelijke individuen 
met een gemeenschappelijke focus (of identiteit) (CRR Global, 2014, 
p. 6). Door te focussen op het web als een derde entiteit kan verder 
gekeken worden dan de persoonlijke zorgen en conflicten. Veronder-
steld wordt namelijk dat het web andersoortige informatie en kennis 
heeft, anders dan waar de individuele personen over beschikken (CRR 
Global, 2014, p. 16). Een web (of groep) wordt beschreven als een zelf-
regulerend systeem, wat betekent dat de groep over een natuurlijke 
dynamiek beschikt, gericht op ontwikkeling van de groep of bijvoor-
beeld gericht op een oplossing wanneer er problemen zijn in de groep. 
Alles wat individuele groepsleden zeggen of doen, is een uiting van de 
groep. Uitingen worden daarmee niet gezien als louter persoonlijk. Dit 
uitgangspunt staat ook centraal in principes van Deep Democracy (zie 
bijv. Mindell, 2008). Alles wat geuit wordt, geeft (ook) informatie over 
de behoeften en de staat van de groep: sterke punten en obstakels, mis-
vattingen, mogelijkheden tot ontwikkeling en potenties. De leden van 
de groep leggen zo zelf eventuele blinde vlekken, wijsheden en infor-



120    weerbaarheid onderzocht

matie bloot die in bezit zijn van de groep en dit gaat ook over verbin-
dingen: hoe men met elkaar omgaat (bejegening). Groepsleden worden 
zich bewust en ontdekken op die manier eventuele belemmeringen, 
om vervolgens te zoeken naar oplossingen om vooruit te komen en het 
gezamenlijke doel te bereiken (CRR Global, 2014; Fridjhon, Rød & Ful-
ler, 2014).

Behalve de verbindingen tussen mensen speelt de verbinding met een 
gemeenschappelijk doel een cruciale rol. Zeker bij de politie. Juist het 
‘hogere’ maatschappelijke doel in termen van rechtvaardigheid en 
veiligheid is voor de organisatie, maar ook de individuele politiemede-
werker, waar het uiteindelijk om draait (zie het hoofdstuk waarin ziel/
zingeving centraal staat).

Werken aan succesvolle verbindingen

Als men weerbaarheid van de groep wil verbeteren, is het aangrijpings-
punt de verbindingen. Werken aan succesvolle verbindingen kan op 
verschillende manieren. Het is bijvoorbeeld van wezenlijk belang dat 
wat in het voorgaande is beschreven – de focus ligt op verbindingen 
en de groep wordt gezien als een geheel in plaats van een verzameling 
individuen – door iedereen in de groep wordt onderkend. Een collec
tieve houding en betrokkenheid bij de groep is essentieel en kan worden 
versterkt door verbindingen centraal te stellen en aandacht te hebben 
voor elkaar (Fridjhon, Rød & Fuller, 2014; Van Dalen, Slagmolen & 
Taen, 2011). In een van de methodieken wordt dit ook wel Relationship 
System Intelligence™ (RSI) genoemd. RSI is een samenstelling van 
emotionele intelligentie (jezelf begrijpen), sociale intelligentie (ande-
ren begrijpen) en systeemintelligentie (begrijpen dat je onderdeel uit-
maakt van een groep) (CRR Global, 2014, p. 8). Door aandacht te geven 
aan RSI wordt het potentieel waarover een groep beschikt zichtbaar en 
bruikbaar ten behoeve van ontwikkeling van de groep (Fridjhon, Rød 
& Fuller, 2014, p. 3). Verschillende onderzoekers beargumenteren dat 
dit verbindingen versterkt: wanneer men weet dat men onderdeel uit-
maakt van een groep heeft men eerder de neiging om samen te werken, 
om informatie uit te wisselen, feedback te geven en te ontvangen en 
waar nodig de ander te helpen of zelf om hulp te vragen (Van Dalen, 
Slagmolen & Taen, 2011; Fraher, 2005).

Een geïnformeerde cultuur is eveneens van belang (Van Dalen, Slagmo-
len & Taen, 2011, p. 73). Dit betekent dat groepsleden begrijpen wat de 
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rol van anderen in de groep is: wat zijn hun werkzaamheden en taken? 
Over welke expertise beschikken ze? Niet alleen binnen de eigen groep 
maar ook daarbuiten; kennis is nodig over andere (verwante) werkpro-
cessen binnen de organisatie31 (Van Dalen, Slagmolen & Taen, 2011; 
Fraher, 2005). Denk bijvoorbeeld aan een politiemedewerker uit de 
noodhulp, die moet begrijpen waarom het van belang is voor collega’s 
van de recherche om een plaats delict niet te betreden, zodat bewijsma-
teriaal niet verloren gaat.

Om de kwaliteit van de verbinding verder te versterken is aandacht 
nodig voor de manier waarop gecommuniceerd wordt in de groep; dit 
is tenslotte een uitingsvorm van de verbinding zelf. Nieuwsgierig-
heid en openheid naar elkaar toe, het uitwisselen van informatie en 
kennis en elkaar feedback geven, zijn factoren die kunnen helpen om 
succesvoller te verbinden (De Vries, 2012; Fraher, 2005). Het ontwik-
kelen van een gemeenschappelijke taal (eenduidig en helder) helpt bij 
het voorkómen van misvattingen en onduidelijkheden (Fraher, 2011; 
Van Dalen, Slagmolen & Taen, 2011). Een voorbeeld is het gebruik van 
dezelfde begrippen voor systemen en functies. Hierbij hoort het delen 
van referentiekaders tussen bijvoorbeeld verschillende functies binnen 
de groep; alleen op die manier kan worden gewerkt aan een gemeen-
schappelijke taal. Buiten de taal is alertheid nodig om niet in de verlei-
ding van downloaden te komen, waarbij men alles wat de ander zegt, 
automatisch plaatst in het eigen referentiekader. Nagaan bij de ander of 
men hetzelfde verstaat onder een bepaald begrip, kan fouten en vergis-
singen voorkómen (Van Dalen, Slagmolen & Taen, 2011, p. 76).

Een ander aandachtspunt is assertiviteit – bijvoorbeeld iets benoemen 
of het (on)gevraagd delen van informatie – op het moment dat men 
het gevoel heeft dat iets niet klopt of twijfelt of de juiste informatie 
ter beschikking staat (Bijlsma, 2013; Van Dalen, Slagmolen & Taen, 
2011). Wil een groep aan de slag gaan met deze aandachtspunten dan is 
een respectvolle omgeving cruciaal. Dit is een omgeving waarin mensen 
niet direct (het gevoel hebben te) worden afgerekend op wat ze zeggen, 
waarin de ander zijn of haar eigen ontwikkeling wordt gegund en er 
onderling vertrouwen is (Bijlsma, 2013; Fraher, 2011; Sutcliffe, 2011; Van 
Dalen, Slagmolen & Taen, 2011; Weick & Sutcliffe, 2007).

31 Lees ook in het hoofdstuk over ziel/zingeving de paragraaf ‘Het binnenwerk in groter 
perspectief’. Het dominante principe van opknippen in het arbeidsproces heeft ervoor 
gezorgd dat het buiten de eigen groep kijken niet standaard onderdeel is van het werk.
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Ook wordt redundantie of het beschikken over en beschikbaar maken 
van alternatieven in de literatuur genoemd (Van Dalen, Slagmolen & 
Taen, 2011). Verbindingen kunnen onder druk komen te staan door bij-
voorbeeld onverwachte situaties (zie volgende paragraaf). Beschikking 
hebben over een grote variëteit aan kennis, kunde en vaardigheden kan 
op deze momenten het verschil maken en vertrouwen geven. Training 
en scholing zijn essentieel om deze conditie van de groep te kunnen 
ontwikkelen. Voortdurende alertheid door als groep steeds weer stil te 
staan bij de vraag: kunnen dingen beter of anders? Nieuwe inzichten 
kunnen gebruiken, is hiermee onlosmakelijk verbonden (Van Dalen, 
Slagmolen & Taen, 2011; Wildavsky, 1988).

Praktijksituaties van toepassing

Wanneer zijn verbindingen in de samenwerkpraktijk het belangrijkste, 
wanneer komt het er echt op aan? Om deze vraag te beantwoorden 
helpt het om twee dimensies te onderscheiden bij het inzoomen op 
praktijksituaties (zie figuur 13). Deze dimensies zijn: (1) de mate van 
voorspelbaarheid van verandering (verticale as) en (2) de hoeveelheid 
beschikbare kennis (horizontale as) (Wildavsky, 1988, p. 122). De vier 
geschetste omstandigheden zijn min of meer bepalend voor het kiezen 
van de meest geschikte strategie om samen te werken in die situatie.32

Op het moment dat de omgeving relatief stabiel is of ten minste voor-
spelbaar, als het doel duidelijk is en als men over voldoende kennis 
beschikt, dan zijn de principes van anticipatie (1) het meest efficiënt33 
(Wildavsky, 1988, p. 123). In dit geval kunnen regels en protocollen 
gevolgd worden. Zijn de risico’s daarentegen hoogst onzeker en specu-
latief, ontbreekt accurate kennis over wat te doen en is men het oneens, 

32 Alleen de strategieën van anticipation en resilience worden hier toegelicht, omdat deze 
wezenlijk van elkaar verschillen en in die zin het interessantst zijn voor dit hoofdstuk.

33 Met de strategie van anticipatie acht men (in veel gevallen) betrouwbare prestaties te 
bereiken door hoog gestandaardiseerde operationele procedures en routines te ontwik-
kelen. Op die manier wordt ongewenste variatie in prestatie zo veel mogelijk ingeperkt. 
Anticipatie neemt onzekerheid weg en vermindert de hoeveelheid informatie die mensen 
moeten leren en onthouden. Dit verkleint de kans op fouten en misvattingen. De keerzijde 
is dat men veronderstelt dat consistentie in foutloze uitkomsten ook voor de toekomst geldt 
zolang mensen de patronen van werken blijven volgen die in het verleden hebben gewerkt. 
Hoewel naleving van protocollen en procedures in veel gevallen de betrouwbaarheid kan 
verhogen, kan het blind navolgen zorgen voor een verminderd vermogen om aan te passen 
(improviseren) of om snel te reageren op verrassingen. Betrouwbaarheid vraagt daarom 
resilience en anticipatie (Sutcliffe, 2011, p. 135). 
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dan werkt de strategie van anticipatie destructief. Men weet immers 
niet welke veranderingen feitelijk zichtbaar worden; ‘blind’ een werk-
wijze of protocol volgen, is niet verstandig. Strategieën van resilience 
(veerkracht) zijn onder deze omstandigheden zinvoller (2). Verande-
ringen moeten aangepakt worden, zodra deze zich (onvoorspelbaar en 
wellicht onvoorstelbaar) voordoen.

1

2

3

4

voorspelbaarheid van de verandering:
hoog 

voorspelbaarheid van de verandering:
laag 

hoeveelheid beschikbare kennis: 

groot 

hoeveelheid beschikbare kennis: 

klein 

Anticipation
regels en protocollen

meer resilience,
minder anticipation 

meer resilience,
minder anticipation

Resilience
improviseren

Figuur 13 Verschillende situaties vragen om verschillende strate
gieën voor handelen: hoe kleiner de beschikbare hoeveel
heid kennis en hoe onvoorspelbaarder de verandering van 
een situatie, des te groter de noodzaak om te improvise
ren en daarmee te investeren in ‘resilience’. Gebaseerd op 
Wildavsky (1988)

Belangrijk is dat men zich bewust is van het feit dat verschillende situ-
aties vragen om verschillende strategieën. Het volgen van regels en 
protocollen waar men moet improviseren, werkt niet. Het is aanneme-
lijk dat kennis en ervaring op een gegeven moment leiden tot gestolde 
informatie, bijvoorbeeld in regels, protocollen en procedures. Het is 
echter onmogelijk om procedures te schrijven die anticiperen op alle 
mogelijke (uitdagende) omstandigheden. Dit kan alleen op hoofdlijnen 
(op metaniveau), in algemene principes of handvatten. Bovendien zou 
het schrijven van steeds nieuwe procedures de complexiteit vergroten 
en daarmee verliezen mensen hun flexibiliteit – en er zijn hoge kosten 
mee gemoeid (Sutcliffe, 2011). Het is daarom essentieel te begrijpen 
wanneer anticipatie niet werkt en men over moet gaan in resilience, 
oftewel improviseren. Het gaat overigens niet om zomaar improvise-
ren, maar om succesvol improviseren: als groep staande blijven en door 
blijven gaan met het bereiken van een doel in uitdagende omstandig-
heden.
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In onderstaande casus is een onderzoek naar de impact van debriefen 
na een ingrijpende gebeurtenis samengevat. Deze studie is een illu-
stratie van hoe weerbaar een groep kan blijven, hoewel het individu 
(ernstig) wordt belast.

Casus: onderzoek Schalkwijk

Op zondag 21 oktober 2012 komt om 8.30 uur bij de meldkamer het 
bericht binnen dat er brand is in een boerderij in Schalkwijk. Twee 
politiemedewerkers komen ter plaatse en na binnentreding van de 
woning geeft de brandweer aan dat er iets mis is omdat men ter 
plekke een slachtoffer heeft aangetroffen onder verdachte omstan
digheden. Er blijkt vervolgens een heel gezin in het huis te zijn omge
komen. AED is niet meer nodig en de status verandert van ‘brand’ 
naar ‘plaats delict’. Later gearriveerde politiemedewerkers wordt 
afgeraden om te gaan kijken: hetgeen is aangetroffen zou ‘een litte
ken in het geheugen’ kunnen veroorzaken. De Forensische Opspo
ring wordt ingeschakeld en het ‘uitpakken’ van de politie is een feit. 
De vele busjes, politieauto’s, inzet van nieuwe middelen en het afzet
ten van de plaats delict met lint maken dit duidelijk zichtbaar.

De impact is enorm. Zo wordt men diep getroffen door hoe de kin
deren uit het omgekomen gezin erbij liggen en de persvoorlichter 
wordt belaagd met moeilijke vragen door de zeer dominant aanwe
zige media. De familierechercheurs die daags erna in de woning zijn 
om spullen van de kinderen te zoeken, ervaren een onbeschrijfelijk 
lugubere energie en hebben het gevoel rond te lopen in een horror
film. Aan alle kanten krijgt men in het district signalen dat de zaak als 
zeer ingrijpend wordt ervaren.

De districtsleiding besluit een extra debriefing voor alle betrokke
nen te organiseren. De belevingen en persoonlijke ervaringen van 
de medewerkers over het gebeurde zijn erg verschillend. Tijdens de 
georganiseerde gezamenlijke bijeenkomst zijn de tegenstellingen 
groot en de aanwezige leidinggevenden vragen zich af of ze er wel 
goed aan hebben gedaan de bijeenkomst op deze wijze te organi
seren. Elkaar begrijpen, beelden delen en expliciet maken wat de 
bedoeling is, iedereen ruimte bieden om zelf te kiezen wel of niet 
naar de bijeenkomst te komen; dit worden grote uitdagingen. Hoe 
confronterend ook, de betrokken politiemensen blijven voortdurend 
met elkaar reflecteren op hun eigen proces: hoe ze de debriefing heb
ben georganiseerd en ervaren. De verschillen in beelden lijken in het 
contrast tussen zakelijkheid en emotie samen te komen. Emotie is 
hierbij drieledig:
– met emotie vertellen;
– over emotie vertellen;
– empathie: weten te verbinden.
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Het is duidelijk dat iedereen het incident anders ervaart en dat het 
heel ingewikkeld is om elkaar hierin te begrijpen, dat gaat niet van
zelf. Ook wordt zichtbaar dat ervaringen van de disciplines onderling 
en ook binnen de disciplines (teams) zeer kunnen verschillen. Het 
maakt bijvoorbeeld veel uit of men als eerste ter plaatse was en de 
slachtoffers zag of dat men de plaats delict afzette met een lint.

Bij het delen van ervaringen wordt de empathische rol van de bege
leider tijdens een debriefing cruciaal. Zorgvuldigheid in de organi
satie van een debriefing betekent in de voorbereiding een strakke 
regie op de inhoud van de doelstelling en tijdens de sessie vraagt het 
improvisatie: hard op de voorbereiding van de inhoud en zacht op de 
mens tijdens de sessie. Een goede begeleider staat open voor het
geen tijdens het overleg naar voren komt en dat is niet voorspelbaar. 
De kunst van de ingetogenheid komt hier om de hoek kijken: dingen 
niet gedetailleerder behandelen dan noodzakelijk is. Dit vraagt om 
zorgvuldig vooraf afwegen wat wel en niet behandeld of gepresen
teerd moet worden.

Elf punten van aanbeveling kunnen als leidraad dienen bij het orga
niseren van een bijzondere debriefing na een ingrijpend incident. 
Samengevat betreffen de belangrijkste punten: het scherp formule
ren van doelen, het onderscheiden van doelgroepen en verschillende 
behoeften en het expliciteren van het onderscheid tussen informa
tievoorziening (zakelijk) en delen van ervaringen (persoonlijk). Ver
der wordt aanbevolen om bewust stil te staan bij wat de effecten 
zijn van een bijeenkomst (geen onnodige confronterende triggers 
gebruiken), een gedeeld beeld te creëren over de doelen van de bij
eenkomst en deze eenduidig te communiceren met de genodigden.

Het rapport Debriefen na een ingrijpend incident: Schalkwijk als leer-
praktijk (Smit & Vogelzang, 2014) is inmiddels vertaald naar een werk
instructie op Politiekennisnet (http://pkb.politieacademie.politie.nl/ 
kennisbank/Lists/Kennisbank%20data/DispForm.aspx?ID=9365& 
Region=Generiek&NavID=3659).

Herkennen van veerkrachtige verbindingen

Verbindingen zijn in de praktijk vooral essentieel in onverwachte, 
onvoorspelbare situaties die vragen om een flexibele respons. Dit zijn de 
(uitdagende) omstandigheden waarin succesvolle verbindingen mani-
fest worden en daarmee meer weerbare groepen zich onderscheiden 
van minder weerbare groepen. Tegelijkertijd blijkt uit recent onderzoek 
dat het verbinden (delen, communiceren) nu juist wordt belemmerd 
door bestaande patronen bij de politie (Landman, Kouwenhoven & 
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Brussen, te verschijnen; Van den Brink e.a., 2015). Weerbaarheid van de 
groep verdient daarmee aandacht, niet alleen in operationeel opzicht 
(De Blouw e.a., 2015; Van der Torre e.a., 2011), maar vooral ook waar het 
gaat om menselijke verbinding.

Dat improviseren om iets anders vraagt in de verbinding dan het vol-
gen van regels en protocollen, lijkt evident. Maar wat doen groepen 
die improviseren precies? Wat maakt de ene groep weerbaarder dan 
de andere? Hieronder volgen factoren die consequent terugkomen in 
onderzoeken naar prestaties van groepen die in uitdagende omstandig-
heden in staat waren succesvol te improviseren.

Een belangrijke factor is dat deze weerbare groepen continu alert zijn 
op onverwachte gebeurtenissen, op verstoringen en andersoortige sig-
nalen die afwijkingen aangeven. Het is niet vanzelfsprekend om dit 
te doen. Een mens is er van nature op gericht een situatie voor zich-
zelf zo prettig mogelijk te maken, het behalen van succes is fijner dan 
falen. Dit kan ertoe leiden dat overwegend aandacht wordt besteed aan 
de dingen die goed gaan of die een bevestiging geven van het beeld 
dat er al is (in overeenstemming met ‘downloading’, als eerste niveau 
van luisteren). Onderscheid maken tussen observaties en interpretaties 
blijkt cruciaal: wat wordt precies waargenomen – en wat verondersteld? 
Gebeurtenissen simplificeren in de zin van ‘Oh, dat kennen we al, 
hebben we vorig weekend ook meegemaakt’ of ‘Dat gebeurt wel vaker, 
maar het loopt altijd goed af’ kan betekenen dat zaken worden gemist 
of onderschat (Van Dalen, Slagmolen & Taen, 2011; Weick & Sutcliffe, 
2007). Juist wanneer afwijkingen aandacht krijgen en men niet de nei-
ging heeft tot simplificeren, gaan mensen meer zien. Bovendien kan de 
groep dan in gezamenlijkheid het ‘plaatje’ compleet maken.

Verder begrijpt ieder groepslid hoe het onderdeel uitmaakt van het pro-
ces waar de groep op dat moment in zit om tot het gezamenlijk doel 
te komen. Ervan uitgaande dat niemand in de groep over het totale 
plaatje beschikt, betekent dit dat afzonderlijke zienswijzen dienen te 
worden afgestemd. Dit kan alleen als de groep bewust met elkaar bezig 
is om te begrijpen wat er in de omgeving gebeurt (Bijlsma, 2013; Bakx 
& Van Houtert, 2012). Het continu (bij elkaar) verifiëren van en bete-
kenis geven aan de beschikbare informatie helpt bij het alert blijven 
(Fraher, 2005). In gezamenlijkheid wordt gewerkt aan een doel en als 
een verbinding op een bepaald moment ‘breekt’, kan dit implicaties 
hebben voor het bereiken van het doel. Wanneer de groep zich richt op 
het proces en daarmee op de hoogte is van de actuele stand van zaken, 
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kan improvisatie op het moment dat het spannend wordt sneller tot 
stand worden gebracht (Van Dalen, Slagmolen & Taen, 2011).

Bij groepen die succesvol improviseren, wordt nog iets anders zicht-
baar: de mogelijkheid te schakelen tussen rollen. De visie die hieraan 
ten grondslag ligt, is dat rollen behoren tot de groep en niet tot de indi-
viduen. Leiderschap is bijvoorbeeld in dit geval niet (louter) een formele 
of aangewezen positie maar (bovenal) een rol in de groep die voor alle 
groepsleden, op ieder moment kan worden ingenomen (Fridjhon, Rød 
& Fuller, 2014; Van Reekum, 2006). Gesteld wordt dat ieder groepslid 
over kennis en ervaring beschikt en hoe meer hiervan gedeeld wordt, 
hoe meer geïnformeerd de gehele groep is op het moment dat beslissin-
gen genomen moeten worden (Fridjhon, Rød & Fuller, 2014). Kennis 
en ervaring wordt in die zin hoger gewaardeerd dan de hiërarchische 
positie, men heeft respect voor expertise (Van Dalen, Slagmolen & 
Taen, 2011). Dit betekent niet simpelweg mensen met meer ervaring 
gehoorzamen, eigen waarnemingen blijven belangrijk. Het is tenslotte 
maar de vraag of een ander dezelfde details heeft gezien (Weick & Sut-
cliffe, 2007).

Weerbare groepen zijn vooral ook te herkennen aan de mate waarin 
getraind wordt – en de manier waarop. Training is namelijk, ook bij de 
politie, in de regel gericht op het kwadrant van ‘anticipatie’: aanleren of 
toetsen van procedures of protocollen. Deze vorm van training is onvol-
doende, het oefenen van improviseren is essentieel voor onverwachte 
gebeurtenissen. Deze vorm van training of oefening, inclusief reflec-
tie, is cruciaal voor het ontwikkelen van vaardigheden die behoren tot 
improvisatie en het versterken van verbindingen. Door bijvoorbeeld 
aandacht te besteden aan (bijna) fouten of ongelukken, misvattingen 
of misverstanden (onderling) enzovoort, wordt een unieke mogelijk-
heid gecreëerd om te leren. In gezamenlijkheid reflecteren op wat er 
is gebeurd (of net niet gebeurd), brengt blinde vlekken en onduidelijk-
heden aan het licht die vervolgens kunnen worden verholpen of ver-
duidelijkt. Het helpt ook bij het doorbreken van routinepatronen en 
de neiging tot simplificeren. Voor deze factoren geldt eveneens dat het 
geen afvinklijst betreft die eenmalig uitgeleerd kan worden.

Kenmerkend voor de politiepraktijk is dat deze in grote mate uitdagend 
en onvoorspelbaar is. Dit geldt voor de gehele organisatie: of het nu de 
grillige politieke arena is, een samenleving die voortdurend meekijkt, 
grensoverschrijdende problematieken als migratiestromen of andere 
veranderingen die razendsnel gaan, alle zorgen voor een dynamische 
werkcontext. Succesvol improviseren zal daarom steeds weer nodig 
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zijn (Fridjhon, Rød & Fuller, 2014; Bijlsma & Bakx, 2012; Fraher, 2005; 
Sutcliffe, 2011; Van Dalen, Slagmolen & Taen, 2011; Weick & Sutcliffe, 
2007; Van Reekum, 2006).

De Uil in Een fabel over weerbaarheid (begin van dit hoofdstuk) pro-
beert de Leeuw op weg te helpen in het kijken vanuit een ander para-
digma als het gaat om het beoordelen van de meest weerbare groep. 
Het gaat namelijk in plaats van om het winnen van de wedstrijd door de 
slimste en de snelste te zijn in voorspelbare omstandigheden, om het 
gebruiken van de wedstrijd om kennis, ervaring, en technieken verder 
te verbreden. Om als groep te leren en te ontwikkelen. Dit hoofdstuk is 
een uiteenzetting van hoe groepen zich kunnen voorbereiden op een 
ander spel (in plaats van een wedstrijd die gewonnen moet worden): 
hoe verbindingen tussen leden van de groep kunnen helpen bij het 
minder hinder ervaren van onverwachte gebeurtenissen. Daardoor kan 
de groep blijven functioneren en presteren in onvoorspelbare situaties 
– en dat is de essentie van weerbaarheid van de groep.

De opgave om in de nieuw gevormde basisteams hiermee aan de slag 
te gaan, is enorm. Vaak is er namelijk in de basis van alles aan de hand: 
‘achterstallig onderhoud’ in aandacht en verbinding, mensen moeten op 
nieuwe plekken en met andere collega’s gaan werken. De hele ‘bureau-
cratie’ is anders geworden, systemen werken vaak niet. Bij de lopende 
actieonderzoeken in basisteams geven de chefs aan dat hun grootste 
stress en problematiek de binnenkant van de organisatie betreft, niet 
het aansturen van de operatie (zie de uitspraken hieronder).

‘Ik ben 40 tot 50 procent van mijn tijd bezig met het gladstrijken van een 
systeem dat niet werkt. Je weet niet meer wie je moet bereiken. De plan-
ning loopt onder, daar is onderbezetting. Dat zit overal, die onderbezet-
ting. (…) We lopen gaten dicht en dat is thuis niet altijd leuk. De belas-
ting is groot, dat geldt ook voor de operationeel experts. Het draait op 
loyaliteit, maar er zit geen rek meer in. Mensen hebben hun telefoon na 
de dienst uit, dat is een teken want dat was vroeger niet zo. (…) Mensen 
worden verplicht ergens anders te werken, maar dat mag niet meer met 
de dienstauto. Als je er zo strak in gaat zitten, dan gaan zij er ook strak 
in zitten. Er zitten mensen huilend aan mijn tafel.’ (chef basisteam)

‘Ze noemen het een robuust basisteam. Maar wat maakt het robuust? 
(…) Je wordt toch op een podium gezet, eerlijk gezegd zonder veel bege-
leiding. En dan wordt er gezegd: ga het maar even doen. Ik heb de ver-
antwoordelijkheid voor [aantal] mensen en dat is best wel een ding. 
Als  ik me alles aantrek, dat werkt niet (…). Dit gaat ook over balans. 
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Het is belangrijk om goed voor je geest en lijf te zorgen, zodat je zelf ook 
in balans kan zijn. Maar het is wel hard werken, hard lopen… Het is een 
prachtig vak en elke dag ga ik met plezier aan de slag.’ (chef basisteam)

Resterende vragen

In dit hoofdstuk komt het netwerk aan verbindingen in de groep cen-
traal naar voren. Dit is het aangrijpingspunt om tot weerbare groepen 
te komen. Er is echter nog een wereld te ontdekken. De in dit hoofdstuk 
beschreven theorieën en methodieken zijn vooral gebaseerd op analy-
ses van groepen die weerbaar zijn gebleken (dat wil zeggen adequaat 
bleven functioneren in onvoorspelbare omstandigheden). Veel van deze 
methodieken worden dagelijks gebruikt in diverse werkvelden, zoals in 
ziekenhuizen, bij defensie, de brandweer, in de chemische industrie en 
bijvoorbeeld in gemeentes. Helaas is nauwelijks empirisch aangetoond 
dat de op deze theorieën gebaseerde factoren ook daadwerkelijk (een-
op-een) leiden tot meer weerbare groepen. Dit heeft meerdere redenen: 
werkwijzen, factoren en trainingen worden op diverse manieren uitge-
legd en organisaties en groepen gebruiken veelal datgene wat hun het 
beste lijkt te passen in hun organisatie/situatie. Vervolgens worden van 
de overgenomen onderdelen de effecten niet in de praktijk gemeten.

Bij het individu staan processen van innerlijke verbinding centraal die 
in de ontwikkeling geen strikt protocol kennen. Waarschijnlijk geldt 
hetzelfde voor de groep, alleen betreft het hier verbindingen naar 
buiten (tussen mensen en met een gezamenlijk doel). Hoe het wer-
kingsmechanisme van het individu in de praktijk samenhangt met het 
werkingsmechanisme van de groep, is een belangrijke vraag die empi-
rische toetsing verdient.





Opbrengsten

In de afgelopen vijf jaar zijn praktisch bruikbare inzichten ontstaan op 
verschillende domeinen van weerbaarheid. Vooral voor fysieke en men-
tale aspecten van weerbaarheid is de opbrengst vertaald naar concrete 
producten. Aspecten van zingeving worden momenteel in onderzoek 
verder verhelderd, evenals factoren van verbinding in weerbaarheid van 
de groep.

Hoofdlijnen en vertaling naar de praktijk

Het biologisch gerichte onderzoek heeft uitgangspunten opgeleverd 
voor fysieke versterking in het vakmanschap, inclusief praktische 
handvatten voor beleid zoals inroosteren. Zowel belastende factoren 
als hulpbronnen voor functioneren binnen het politiewerk zijn scher-
per in beeld gebracht. Bovendien is een scala aan instrumenten en 
voorzieningen op maat ontwikkeld ter ondersteuning van individuele 
politiemensen en teams (inclusief leidinggevenden) in het versterken 
van mentale weerbaarheid in het werk. Er is beter zicht ontstaan op de 
mentale zorgroute binnen de politie en de elementen die in dit proces 
versterking verdienen. Een werkingsmodel van individuele weerbaar-
heid is ontwikkeld waarin biologische, psychologische en zingevings-
aspecten zijn opgenomen. Zingevingsaspecten van het politievak 
en het moreel vermogen bij de politie zijn beter in beeld gebracht. 
Tegelijkertijd hebben deze aspecten minder concrete ‘producten’ opge-
leverd dan de fysieke en mentale dimensies. Het praktijkonderzoek dat 
in gang is gezet, zal in de komende jaren moeten uitwijzen op welke 
manier moreel en zingeving concreet bijdragen aan het succesvol kun-
nen blijven functioneren in uitdagende omstandigheden.

Met het voortschrijdend inzicht van de afgelopen jaren is duidelijk 
geworden dat weerbaarheid niet alleen vanuit (het welzijn en de gezond-
heid van) de individuele politiemedewerker bekeken moet worden. 
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In feite biedt het weerbaarheidsperspectief een alternatief voor concep-
ten die gebaseerd zijn op beheersing van buitenaf. Daarmee ontvouwt 
zich een manier van kijken en werken die interessante openingen biedt 
in een sterk veranderende wereld. Wanneer de essentie van de hoofd-
stukken op een andere manier geordend wordt, ontstaat een perspectief 
in drievoud: van maatschappelijke uitdagingen, via politiemens, naar 
politievak. De majeure maatschappelijke vraagstukken van dit moment 
vragen om een diepere vorm van begrijpen, waarin bewustwording van 
de samenhang der dingen ruimte krijgt. Dit heeft implicaties voor de 
politiemens, met de complexe morele opgave om – duurzaam gezond 
blijvend – een veilige en rechtvaardige ordening mede vorm te geven 
in dit ingewikkelde tijdsgewricht. De drie perspectieven lopen in 
elkaar over: maatschappelijke vraagstukken, mens en vak. Waar men 
ook begint met kijken, uiteindelijk komt het mensperspectief voorbij. 
Goed politiewerk behelst daarmee niet alleen vakinhoudelijke kennis 
en expertise, maar evengoed bewustzijn van en inzicht in de werkings-
processen van de mens en de menselijke samenwerking.

Waar het gaat om ontwikkeling van alternatieve perspectieven, staat 
de beweging van weerbaarheid niet alleen. Aansluiting is reeds gevon-
den bij ontwikkelingen zoals binnen OBT (operationele begeleiding 
en training; o.a. waarde(n)volle gesprekken) en Blauw Vakmanschap. 
Het accentverschil tussen deze verwante ontwikkelingen en de bewe-
ging in weerbaarheid, betreft de focus: de politiemens belichten vanuit 
de werking van het vak, respectievelijk het politievak belichten vanuit 
de werking van de mens. Binnen het basispolitieonderwijs (BPO) is 
inmiddels aansluiting gevonden bij het traject Vorming,34 allereerst in 
de beweging die docenten maken (deelproject Verbinding en bewust
wording).

Slotbeschouwing

Weerbaarheid, ofwel succesvol kunnen functioneren in uitdagende 
omstandigheden, vraagt om:

het vermogen om in het uitoefenen van het politievak bij voortduring de blik 
naar binnen te richten in verbinding met anderen

34 Zie het verhaal van Remmert de Wit in de bundel ‘Veerkrachtige verhalen’. 
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Verbindingen staan centraal (innerlijk en naar buiten toe) en betreffen 
continue processen, ze staan nooit stil. Omdat weerbaarheid een con-
tinu proces van ervaringsleren betreft, is het gebaat bij een (groeiend) 
bewustzijn van de onderliggende mechanismen. Dit is een complex 
terrein dat zorgvuldigheid verdient in de benadering. Zinvolle ontwik-
keling hiervan verdraagt geen versimpeling. Tegelijkertijd wordt weer-
baarheid in de praktijk regelmatig ‘platgeslagen’ (van een enkele kant 
belicht of onnauwkeurig geduid). Ook wordt veel naar een ander en 
buiten zichzelf gekeken als het gaat om de belemmeringen, worstelin-
gen en lastige aspecten van deze menselijke processen. In gesprekken 
verwijst men regelmatig naar hoe moeilijk anderen het bijvoorbeeld 
vinden om zich kwetsbaar op te stellen. Op deze manier blijft weer-
baarheid veelal een oppervlakkige opgave of een thema van anderen. 
En daarmee raakt het telkens de essentie niet. Wat niet mag ontbreken 
in de volgende fase van ontwikkeling bij de politie is de persoonlijke, 
soms confronterende en niet-vrijblijvende ervaring van hoe innerlijke 
processen werken in verbinding.

‘Ik ben bang dat er wordt gedacht dat je het wel weet na de Mentale 
Krachttraining. De doodsteek van professionele weerbaarheid is als je 
het een instrument maakt. (…) Weerbaarheid moet iets vanzelfspre-
kends worden, ik zie het als een wezenlijk deel van vakmanschap.’ (Han 
Busker, voorzitter NPB)

Weerbaarheid is opgenomen als een van de centrale onderzoeksrich-
tingen van de politie in de komende periode (Strategische onderzoeks-
agenda voor de Politie, 2015-2019). Zwaartepunt van het onderzoek is 
de relatie tussen het individuele en het groepsmechanisme van weer-
baarheid. Via praktijkonderzoek wordt vooral de werking van zinge-
ving binnen het model van individuele weerbaarheid onderzocht en 
gerelateerd aan de dynamiek van verbindingen in de groep. Het doel 
is om gefundeerde handvatten te ontwikkelen om weerbaarheid in de 
dagelijkse politiecontext verder te versterken. De praktische opgave in 
het politievak blijft uitgangspunt in de toekomstige verkenning.
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