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1. Introductie 
Dit document is een rapportage van de tweede onderzoeksronde die is gekoppeld aan het 
Politie Challenge Day (PCD) programma. De politie wil een veilig werkklimaat creëren voor 
haar werknemers, en daarom zijn stappen genomen worden om discriminatie, pesten en 
mentale stress op de werkvloer te vermijden. De PCDs spelen een belangrijke rol in dit streven. 
In de eerste ronde werd nadruk gelegd op het vaststellen van de mogelijke effectiviteit van de 
PCDs, alsmede het ontwikkelen van een handzaam instrumentarium om dit ook in de 
toekomst te kunnen blijven doen. Dit rapport richt zich met name op sociale wenselijkheid, 
een verschijnsel dat van invloed is op de eerlijkheid waarmee respondenten antwoorden 
geven op dergelijke instrumenten. 
In het eerder aangehaalde onderzoek van Terpstra en Schaap (2011) geeft 40 procent van de 
politiemedewerkers aan dat als een collega de vuile was buiten hangt, dit het ergste is wat 
kan gebeuren, wat aangeeft aan dat er een taboesfeer bestaat binnen de organisatie. Het is 
dan ook denkbaar dat bij het beantwoorden van schriftelijke vragen met betrekking tot zaken 
die gevoelig liggen binnen de politieorganisatie – zoals diversiteit en psychologische veiligheid 
- een soortgelijke motivatie bestaat om niet het achterste van de tong te laten zien of om 
wellicht een wat positiever beeld te schetsen dan gerechtvaardigd is. De vraag die hierbij 
opdoemt, is niet alleen of dit daadwerkelijk het geval is, maar ook of deze sociaalwenselijke 
antwoordtendensen te vermijden of “uit te filteren” zijn. In de tweede ronde van het PCD 
onderzoek zal hieraan nadrukkelijk aandacht worden besteed. De specifieke doelstelling is te 
onderzoeken wat de rol is van sociale wenselijkheid bij de evaluatie, en hoe deze factor 
geneutraliseerd zou kunnen worden.  
 

Politie Challenge Day 
 
Naar aanleiding van een succesvolle pilot in 2013 is er besloten om een aantal basisteams 
een PCD aan te bieden in combinatie met een “follow-up dag” (FUD) in de periode van 
najaar 2015 tot voorjaar 2017. Het gaat daarbij om drie ronden, waaraan telkens 
verschillende basisteams zullen deelnemen. 
 
Het doel van de PCDs is drieledig:  
1. Het vergroten van het gevoel van veiligheid binnen de organisatie;  
2. Het vergroten van betrokkenheid van werknemers bij de organisatie; en  
3. Het verbeteren van verbindingen tussen werknemers op de werkvloer. 
 
De PCDs duren één dag en bestaan uit ervaringsworkshops waarin kracht van verbinding, 
waardering van diversiteit, echtheid en zelfexpressie centraal stonden. De deelnemers 
hadden een verscheidenheid aan disciplines en functies, van agent in burger tot 
administratief medewerkers. 

1.1. Evaluatie ronde 2 
De systematische evaluatie van de PCD door de Universiteit Twente richt zich specifiek op de 
volgende punten: 
1. Meten of er door de PCD inderdaad verbetering optreedt, in ieder geval op de drie 

aspecten (veiligheid, betrokkenheid, en verbinding) – Ronde 1 richtte zich specifiek op dit 
aspect 
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2. Onderzoeken voor wie deze dagen al wel werken en voor wie deze dagen nog geen positief 
effect hebben en wat de redenen hiervoor zijn – Ronde 1. 

3. Onderzoeken wat de rol is van sociale wenselijkheid bij de evaluatie, en hoe deze factor 
geneutraliseerd zou kunnen worden – Ronde 2 (dit rapport) 

4. Het ontwikkelen van een gemakkelijk hanteerbaar instrumentarium waarmee PCDs in de 
toekomst geëvalueerd kunnen worden – alle rondes van het evaluatieonderzoek. 

 
Het in dit rapport beschreven onderzoek bestaat uit verschillende delen. Het hoofdonderzoek 
bestond uit een voormeting en een nameting; vergelijking van bijv. veiligheid en 
teamidentificatie kan inzicht verschaffen in een mogelijk effect van de PCD. Daarnaast is aan 
de deelnemende basisteams de resultaten van een zogenaamde “quickscan” verstrekt; het 
betreft hier snelle schets van resultaten van de vragenlijsten die als voor- en nameting zijn 
verstrekt. De quickscans waren toegespitst op ieder afzonderlijk basisteam, en bestonden uit 
beschrijving van de antwoorden op zowel open als (sommige van de) gesloten vragen. Wat 
betreft de gesloten vragen is in de quickscans gerapporteerd op itemniveau, d.w.z. dat per 
gestelde vraag de antwoorden zijn weergegeven. Het hoofdonderzoek, uitgevoerd door Lotte 
Jannink, heeft betrekking op sociale wenselijkheid. Deze vragen zijn afgenomen bij een 
basisteam dat niet heeft deelgenomen aan een van de PCDs. Deze analyses zijn, in 
tegenstelling tot de quickscans, op constructniveau, d.w.z. dat de scores op bij elkaar horen 
items (vragen) zijn gemiddeld, en dat de analyses betrekking hebben op deze gemiddelden. 

1.2. Opbouw van dit rapport 
In Hoofdstuk 2 zullen de resultaten van de quickscans worden beschreven. Daarna volgt een 
verkorte weergave van het hoofdonderzoek in Hoofdstuk 31. In Hoofdstuk 4, ten slotte, zullen 
de resultaten tot slot worden gekoppeld aan de doelstellingen van de PCD en dit onderzoek, 
en zullen aanbevelingen worden gedaan met betrekking tot toekomstige PCD-onderzoeken.   

                                                      
 
1 Met het oog op de leesbaarheid van dit rapport is ervoor gekozen alleen de analyses die directe relevantie 
hebben voor de doelstellingen te beschrijven. Ook wat betreft theoretische onderbouwing is hier een verkorte 
versie weergegeven. De lezer die is geïnteresseerd in de theoretische of analytische details bij deze 
deelonderzoeken zij verwezen naar de afstudeerscriptie van Lotte Jannink; deze is te verkrijgen door een email 
te sturen naar Peter de Vries, p.w.devries@utwente.nl). 

mailto:p.w.devries@utwente.nl
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2. Quickscans 
Om de PCDs te evalueren werd voorafgaand aan iedere PCD onder de deelnemende 
politiemedewerkers een vragenlijst uitgezet, waarvan een deel van de vragen diende als voor- 
of nulmeting voor latere rondes. Na iedere PCD werd nogmaals een vragenlijst verstuurd met 
een beperkt aantal van de variabelen die ook al in de voormeting werden meegenomen. 
Om de effecten van de interventie te meten zijn in de voor- en nameting psychologische 
veiligheid en teamidentificatie als constructen opgenomen. Daarnaast werden in beide 
metingen enkele algemeen evaluerende vragen gesteld, zoals in hoeverre men vond dat de 
PCD doelstellingen behaald waren, en een aantal open vragen. 
Aan de deelnemers werd ongeveer 3 weken na deelname aan de PCD een zogenaamde 
quickscan gestuurd, d.w.z. een eerste beschrijving van (een deel van) de resultaten van het 
betreffende basisteam. In de volgende paragrafen zijn de in de quickscans beschreven 
resultaten integraal weergegeven2.  

2.1. Quickscan Politie Challenge Day Waddinxveen-Zuidplas, maart 2016 

2.1.1. Resultaten voorafgaand aan de PCD 

Vraag 1: “Wat ervaart u zelf op dit moment als de grootste problemen binnen het team?” 
Deze antwoorden vallen grofweg uiteen in twee categorieën, een die betrekking heeft op de 
sfeer en cultuur op de werkvloer, en een op de organisatie en reorganisatie. Deze categorieën 
hebben enige overlap; sommige van de gemaakte opmerkingen passen in beide. 
Cultuur en sfeer 
In de open antwoorden wordt meermalen melding gemaakt van communicatie die te wensen 
overlaat. Drie van de invullers noemen communicatie als het grootste probleem binnen het 
team zonder daarover uit te wijden. Anderen zijn explicieter, en wijzen daarbij op het 
onderling geven van feedback (2). “Mensen gaan elkaar wat uit de weg, terwijl ze weten dat 
feedback hen beide zou helpen”, schrijft één van hen. Anderen geven aan dat er een gebrek 
is aan onderlinge omgangsvormen (“elkaar uit laten spreken”), dat collega’s beperkt open 
staan voor andere meningen of zienswijzen, of dat mensen anderen niet aan durven spreken 
op zaken die niet goed gaan. 
Verder wordt er geconstateerd dat er sprake is van een gebrek aan vertrouwen en veiligheid 
(3). Eén deelnemer geeft aan dat er sprake is van “angst om jezelf kwetsbaar op te stellen door 
te spreken over gevoel. Wat het met je doet, waar het je raakt.” Anderen maken melding van 
pestgedrag, uitsluiting, en groepsvorming; één ervan geeft aan dat dit met name bij jonge 
collega’s zorgt voor spanningen. Uitsluiting wordt door vijf invullers genoemd, wat resulteert 
in pestgedrag, “achterklap”, gepraat over elkaar en “(ver)oordelend gedrag zonder kennis”. 
Ook gebrek aan saamhorigheid en persoonlijk contact met collega’s wordt meermalen 
genoemd (5).  
Een aantal keren wordt er melding gemaakt van problemen die te maken hebben met de 
verschillende culturen op de werkvloer (3). Een ervan geeft aan dat er bij een deel van de 
collega's weinig verdraagzaamheid m.b.t. minderheidsgroeperingen is. “Het lijkt niet voor 
iedere collega vanzelfsprekend respect te hebben voor het anders zijn van de ander”, schrijft 
een ander. 

                                                      
 
2 De resultaten worden gepresenteerd zoals ze aan de deelnemende basisteams zijn gestuurd. 
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Waar een aantal malen aan wordt gerefereerd is de grote verschillen tussen de collega’s, qua 
werkwijze en instelling. Deze zijn onder meer terug te voeren op de teamsamenstellingen van 
voor de samenvoeging tot het huidige basisteam (9). Dit wordt een aantal malen in verband 
gebracht met verschillen in opleidingsniveau (denkers versus doeners, volgens één van hen), 
gemiddelde leeftijd, en het belang van hiërarchie. Volgens één invuller kijkt de ene groep neer 
op de andere, en zijn er verder tegenstelling bespeurbaar als “jong en dynamisch tegenover 
oud en vertrouwd” en “hard en stoer tegenover zacht en begrijpend”. “Na het samenvoegen 
van 2 wijkteams is er veel verschil”, schrijft een ander; “We tasten nog veel af en zijn er veel 
veranderingen.” 
(Re)organisatie 
Zo’n 24 invullers noemt de huidige reorganisatie impliciet of expliciet als probleem. Zoals 
boven ook aangegeven leidt dit onder meer tot een groot team waarin zich meerdere kleinere 
teams bevinden, die ieder hun eigen cultuur hebben. Anderen noemen de toegenomen 
bureaucratie; “De organisatie verzandt in administratie, protocollen, werkwijzes en denken” 
schrijft een van hen. “Dit [de samenvoeging van teams] wordt vanaf het begin erg gestuurd 
door vervelende regeltjes”, schrijft een ander. Ook is een aantal bang dat de mogelijkheden 
tot doorgroei of ontwikkeling beperkt zijn (4). 
Een andere negatieve consequentie die wordt genoemd is de slechte communicatie met 
leiding; er vindt vanuit de leiding geen terugkoppeling plaats op vragen of verzoeken, stelt een 
deelnemer. Een ander geeft aan dat er geen duidelijkheid is “in de rollen en 
verantwoordelijkheden van de verschillende functies op coördinerend en leidinggevend 
niveau”.  
Onrust en onzekerheid wordt dan ook meermalen genoemd als probleem op de werkvloer (5). 

Vraag 2: Heeft u nog andere opmerkingen? 
Wat betreft verwachtingen t.a.v. de PCD waren er van alle deelnemers slechts twee die 
aangaven positieve verwachtingen te hebben ten aanzien van de PCD: “Ik ga ervoor !!!!!”, 
aldus één van hen. Daarentegen was er ook slechts één invuller die reserves had: “ik ervoer 
veel weerstand als het ging over de dag; als de sfeer te "wollig" wordt, wordt er afgehaakt”. 
De overige reacties getuigden van een neutrale (“Ik ben benieuwd wat het effect is na het 
volgen van de politie challenge day”) of ambivalente houding; één van hen schreef: “Ik kijk 
positief en negatief uit naar de Challange day. Positief omdat ik vind dat het goed is om als 
team dingen ‘naast’ het werk met elkaar te doen en te delen. Negatief omdat ik vind dat we 
wel moeten blijven realiseren dat we 'collega's' en geen ha[r]tsvrienden van elkaar zijn.” Een 
van de invullers toonde zich beducht voor eventuele negatieve consequenties van deelname 
aan de PCD: “Ik ben benieuwd in hoeverre mensen zich open durven te stellen. De 
p[o]litiecultuur is in die zin best [een] harde cultuur. En als mensen dit wel doen denk ik dat 
het belangrijk is dat er uiteindelijk ook nazorg geleverd wordt ivm de kwetsbaarheid die 
misschien [v]rij komt.” 
Anderen gaven aan moeite te hebben met de vragen die betrekking hadden op de PCD, 
gewoonweg omdat ze geen idee hadden wat hen te wachten zou staan. Ook was een aantal 
deelnemers op individuele basis gekomen, waardoor het beantwoorden van vragen die 
betrekking hadden op het team verwarrend was. Daarnaast hadden sommigen moeite met 
het onderscheid cluster, zorggroep en basisteam, en wisten ze niet wat ze op de betreffende 
vraag moesten antwoorden.  
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2.1.2. Evaluatie van de PCD (Nameting) 
Als onderdeel van de nameting werd deelnemers gevraagd hun beoordeling van de PCD uit te 
drukken in een cijfer, en daarna om aan te geven in hoeverre ze interesse hadden in deelname 
aan een potentiële Follow-Up dag. In figuren 1 en 2 zijn de resultaten weergegeven. 
 

 

Figuur 1: Algemene beoordeling van de PCD (1 – 10); de gemiddelde score is 4,6 (standaarddeviatie: 
2,2; aantal invullers: 30); per beoordelingswaarde is het aantal deelnemers dat deze beoordeling heeft 
gegeven af te lezen. 
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Figuur 2: Interesse in deelname aan een follow-up dag van de PCD (1: Helemaal geen interesse – 5: 
Zeer veel interesse); de gemiddelde score is 2,2 (standaarddeviatie: 1,1; aantal invullers: 30); per 
schaalwaarde is het aantal deelnemers dat deze waarde heeft gekozen af te lezen. 
 
Aan het einde van de nameting werd deelnemers gevraagd te beschrijven waarom ze een 
bepaalde beoordeling hebben gegeven, en, vervolgens, wat ze de sterke punten en 
verbeterpunten van de PCD vonden. De gegeven antwoorden zijn hieronder integraal 
weergegeven.  
Opvallende punten die hierbij naar voren komen zijn o.m. dat het nogal “Amerikaans” was en 
dat een aantal deelnemers zichzelf te nuchter vond om hierin volledig mee te gaan. Ook gaf 
iemand aan er een naar gevoel aan te hebben overgehouden: ”Ik heb een slecht weekend 
gehad als gevolg van het weer op mijn netvlies hebben van een aantal slechte (nare) 
gebeurtenissen die ik in loop van de tijd een plekje had gegeven”. 
Als sterke punten van de PCD werd o.m. genoemd dat het een dag was ”om bewust te worden 
van de dingen waar collega's mee lopen en wat mogelijk dus invloed heeft op hun als 
persoon”. Wel twijfelde persoon eraan of hij/zij zijn collega’s nu werkelijk beter kende; 
“Daarvoor waren we met teveel externen en is en dag veel te kort”, schreef deze persoon. 
“Alle beetjes helpen, maar ik vond de dag niet "het middel"”, aldus een ander. 

Kunt u kort uitleggen waarom u de Politie Challenge day over het algemeen een onvoldoende 
geeft? 
• Voor mij geen enkele meerwaarde gehad. 
• te weinig delen in groepjes, info delen met te weinig coll, te veel "overhoop halen" in te 

korte tijd en verder weinig actie nadien 
• Te Amerikaans, teveel 'emoties' bij de leiding. Teveel emotionele voorbeelden van de 

organisatie om kleine dingen. Geen zin om te dansen oid. Als ik aangeef niet mee te doen 
met knuffelen en dergelijke zijn er toch collega's die dit doorzetten en het tochdoen. 
Teveel onbekende mensen. 

• Ik vind het weinig meerwaarde hebben voor mijn werk en denk dat onze tijd beter gebruikt 
kan worden dan met elkaar knuffelen. Ik heb mensen gezien die ik niet ken en 
waarschijnlijk nooit meer ga spreken. Ik heb met een collega, met wie ik vaker samenwerk 
p de werkvloer, in een groepje gezeten en verder met collega's van andere 'afdelingen' en 
heb niet het idee dat hierdoor meer verbinding oid is ontstaan. 

• Ik heb niet het gevoel dat een Challenge day bijdraagt tot meer verbinding en vertrouwen 
in een team. De hele opzet is zeer Amerikaans en in mijn optiek zwaar 'over the top'. Ik 
had absoluut geen behoefte om te knuffelen en te dansen met mijn collega's. Wt collega's 
van mij moeten weten, dat weten ze. Ik heb daar zo'n dag niet voor nodig. Ook veel te veel 
en onnodig geld wat zo'n dag kost. 

• Ik geef de Challenge day een onvoldoende omdat ik het heel erg overdreven vond (erg 
Amerikaans). Het draaide naar mij gevoel meer om de problemen van de personen die de 
challenge day verzorgde. Vervelend om te horen wat zij in hun leven hadden meegemaakt 
aar dit is voor ons niet interessant. Iets te klef met al het geknuffel. 

• Het is slechts verbinding vinden voor een dag en dan nog op zeer beperkte schaal met de 
6 of 7 leden van je groepje. De verbinding is niet blijvend en binnen no time is de politie 
weer de slangenkuil die het altijd is geweest   ik vermoed dat het binnen mnder 
hiearchiesche bedrijfsculturen wel zal kunnen werken. De sterke onder ons zullen blijven 
parasiteren op de zwakkere voor eigen belang en promotie binnen de organisatie.  Zolang 
ik bij de politie werkzaam ben is dit het geval  en zwakheid tonen wordt fgestraft 
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• heel slecht informatie, ik ging naar huis met een heel erg slecht gevoel. Ik heb een slecht 
weekend gehad als gevolg van het weer op mijn netvlies hebben van een aantal slechte 
(nare) gebeurtenissen die ik in loop van de tijd een plekje had gegeven. 

• De wijze waarop eea gedaan werd vond ik zwaar overdreven en typisch Amerikaans. Op 
een enkel dingetje na heb ik weinig zinvols meegemaakt die dag. 

• De vond het gewoon helemaal niks. Het was te Amerikaans. De stoelendans deed ik als 
spelletje op de lagere school. De Wave en follow de leader 't ging toch nergens over. 

• De groepsdruk was dusdanig groot, dat mensen in zaken meegomen worden zonder dat 
zij dit zelf willen. Daarnaast vond ik het een te groot "Amerikaans"gehalte hebben. 

Kunt u kort uitleggen waarom u de Politie Challenge day over het algemeen een voldoende 
geeft?  
• Ik vond het een interessante dag waarin op een paar onderdelen na 

oefeningen/opdrachten werden gedaan die het team en jezelf kunnen verbeteren. 
• Veel uitleg wat het effect is op mensen wanneer er bepaalde dingen worden gezegd 

gedaan. 
• Deze dag heeft veel losgemaakt, emoties, en meer betrokkenheid bij de collega's, was in 

de 1e instantie "bang"om gevoelens te tonen maar dit was hier vanzelfdprekend. 
• alle beetjes helpen, maar ik vond de dag niet "het middel"  

 alles met vertrouwen, veilgheid e.d. moet in het dagelijks werk doorlopend mee spelen 
en aandachtpunt zijn, zonder dat het steeds te dik er op ligt. 

• Ik geloof in dit concept, vind het leuk en niet moeilijk om mee te doen en mezelf kwetsbaar 
op te stellen. Ik mis echter het aanreiken of aanleren van vaardigheden waarover ook 
vragen worden gesteld. 

• Omdat het voor de meeste collega's voldoening heeft gegeven en het was een leuke dag. 
Ik vind echter niet dat  de challenge day een bijdrage geeft aan meer veiligheid, 
vertrouwen etc op het bureau. 

• Ik vond het een fijne dag die goed georganiseerd en helder in zijn doelstelling was. 
 Echter is in mijn beleving het aantal deelnemers te groot geweest om echt nader tot elkaar 
te komen. 

• Het was een leuke dag. Echter heb ik er niets van geleerd en kwam het meer over als een 
leuke dag. 

• Was een dag om bewust te worden van de dingen waar collega's mee lopen en wat 
mogelijk dus invloed heeft op hun als persoon. Vond het alleen te oppervlakkig om te 
zeggen dat ik mijn collega's nu echt beter ken. Daarvoor waren we met teveel externen en 
is en dag veel te kort. 

• Doordacht concept. In hoeverre een en ander beklijft is vooralsnog ongewis. Ik hoop het 
van harte. Ik vond het een inspirerende dag, eg wel! 

• je pikt altijd wel iets op wat in het dagelijks werk gebruikt kan worden. 
• Zo'n dag kan absoluut een positieve bijdrage leveren aan de sfeer en cultuur van een team. 

Doe het niet op de Amerikaanse wijze maar meer Nederlands/Europees. 
• Dat de organisatie goed verlopen is. 
• zoals zoveel van dergelijke bijeenkomsten/curses is de inhoud altijd goed 

Wat vond u sterke punten van de Police Challenge Day? 
• over de streep 
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• Sterke punten van de dag ben ik eigenlijk niet tegen gekomen. Het over de streep 
gedeelte had nog wel iets maar omdat daar verder niets mee gedaan werd was dat 
ook weer geen sterk punt. 

• familiegroepje 
• over de streep en het opschrijven van dingen op de poster op de rug. 
• gezllig dag, het onderwerp over de streep 
• door eigen verhalen "leiding" begrip/vertrouwen winnen 
• De oefening "over de streep". 
• -saamhorigheid in de groep. 

 -los laten komen van emoties bij een aantal collega's; 
• Lunch was aardig geregeld. 
• Over de streep 
• Proffesionele uitstraling. Laagdrempelig. Van deze tijd. Confronterend op een goede 

manier. 
• De lol 
• lunch 
• - enthousiaste sprekers 

 - gedrevenheid van de collega's 
 - bewustwording 

• Gezelligheid en samenhorigheid zonder tangen en standen. Iedereen was even gelijk. 
Even mens met alle problematiek die daar bij hoort 

• Hand in hand kameraden. Iederen moet eerst enige gene overwinnen. 
• Het onderdeel "over de streep" 
• Dat ik bleef. 
• De lunch. 
• Dat we met het hele teqam ervaren. 
• Het over de streep gedeelte. 
• iedereen was aanwezig 
• over de streep 

Wat vond u verbeterpunten van de Police Challenge Day? 
• Klappen en aanmoedigen terwijl je dingen moest vertellen waarop je trots was. 

Oefening dat er 1 pennen ging halen en de rest hem moest onthalen alsof hij een jaar 
was weggeweest. 

• Als zo'n dag dan al georganiseerd moet worden had ik liever gezien dat eea geheel 
anders georganiseerd zou worden. Meer in gesprek met elkaar en geheel geen flauwe 
kul herrie en "dansjes". 

• haal de Amerikaanse elementen eruit komt overdreven over 
• ER waren teveel mensen van buiten het team. DE groepsdruk was te groot, als iemand 

iets niet wilde, dan werd deze door de groepsdruk in de positie geduwd dat hij vanzelf 
ging. 

• alle amerikaanse elementen eruit halen,   wij hebben geen knuffelcultuur, doe maar 
gewoon is al gek genoeg slaat ook alles dood, dus best moeilijk om een goede 
middenweg te vinden 

• meer onderlinge "serieuze" contact ipv dansen/spelletjes 
 meer aandacht/tijd voor spreektijd 
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• Maak meer de vertaling naar de werkvloer. Benoem op welke manier het ontbreekt 
aan veiligheid en verbinding binnen een team en hoe kan een challengeday daaraan 
bijdragen? Mensen zien de oefeningen als iets op zichzelfs staands en dan mist het zijn 
doel. Vel collega's zien het als weer een dag met kunstjes en gekkigheid en missen het 
vermogen of inzicht in hoe zij zelf de verandering kunnen zijn en het verschil kunnen 
maken. Zelfreflectie is een wezenlijk iets wat nodig is om een dag als deze effect te latn 
hebben. 

• -de dag niet voor een groot deel in het buitenlands, de Engelse taal, voeren. Ik had er 
geen last van omdat ik de taal machtig was maar voor veel collega's was het storend. 
Zorgt ook voor vertraging en miscommunicatie. 

• Niet te lang wachten om de zaal in te mogen. 
 Minder hoog knuffelgehalte. 
 Ik zie nog steeds niet wat de challenge day voor meerwaarde heeft. Hier iets concreter 
in zijn? 

• meer werkgerelateerd houden, hou het volwassen het is geen middelbare school, 
onbekende mensen weren. 

• Groep was te groot. Spellen als 'stoelendans'. dansen , the Wave en rug  tegen rug 
dansen met elkaar vond ik niet verrijkend. Ik hou daar dus niet van. Ik begrijp dat zoiets 
de sfeer los moet maken, maar voor een grote groep levert dit (onprettige) spannig 
op. Gesprekken met collega's waren te weinig. Dat voelt juist als 'nader tot elkaar 
komen'. 

• Over de streep in kleinere groepjes wellicht. 
• ik heb geen verbeterpunt, heb dit nog nooit meegemaakt 
• - sommige onderwerpen te langdradig en andere te weinig tijd 

 - weinig pauzes waardoor heel veel info achter elkaar 
 - 

• Collega' s die hevige gemotioneerd waren stonden er vaak alleen voor over de streep. 
Lijkt mij op een dag als de Challenge day een chalenge om hem achtervang te geven. 
Ervaarde ik als zeer onprettig omdat ik die collega's wilde troosten. Ik weet als 
oudgeiende veel van andere dat mij in vertrouwen verteld is. Maar kon aan de andere 
kant van de streep niet de troost geven die men nodig had 

• Te weinig drinken beschikbaar. 
• De Amerikaanse manier is TE 
• Geen idee. Meer vertrouwen en veiligheid heb ik niet gekregen. 
• Er wordt van alles opgelegd wat er gedaan MOET worden. Er wordt geen rekening 

gehouden met mensen die zo'n dag als 'verschrikkelijk' ervaren. Het was veel te 
massaal waardoor je alsnog geen band met collega's kon opbouwen. Er waren veel 
mensen van een andr team bij, wat ook niet bijdraagt aan betere teamspirit. 

• Geen externe erbij. 
• - Tijdens het over de streep gedeelte meer in het Nederlands spreken. 

 - De "professionals" hadden mijn inziens geen meerwaarde en er waren er te veel. 
• aanvang in de ochtend, soort warming-up, kan wel achterwege blijven 
• We zijn in Nederland het had in het Nederlands moeten zijn en niet in het Engels. Niet 

iedereen begreep hierdoor wat er werd gezegd. 
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Hoe zou u de Police Challenge Day omschrijven in 1 woord? 
• motiverend 
• Tijdsverspilling 
• verrassend 
• onveilig 
• nutteloos 
• Vertrouwen 
• bijzondere 

ervaring 
• overdone 

• Leuk 
• Amerikaans 
• interessant 
• zondevandetijd 
• ongewenst 
• verrijkend 
• Lollig 
• slecht 
• bewustwording 

• Psychoanalysepul 
• inspirerend 
• uitdagend 
• Bijzonder 
• zonde van de tijd 
• verschrikkelijk 
• redelijk 
• leerzaam 
• tijd verspilling
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2.2. Quickscan Politie Challenge Day zij-instromers, maart 2016 

2.2.1. Resultaten voorafgaand aan de PCD 

Vraag 1: “Wat ervaart u zelf op dit moment als de grootste problemen binnen het team?” 
Deze antwoorden vallen grofweg uiteen in twee categorieën, een die betrekking heeft op de 
sfeer en cultuur op de werkvloer, en een op de organisatie en reorganisatie. Deze categorieën 
hebben enige overlap; sommige van de gemaakte opmerkingen passen in beide. 
Cultuur en sfeer 
In de open antwoorden wordt meermalen melding gemaakt van communicatie die te wensen 
overlaat. Vier van de invullers wijzen daarbij op het onderling geven van feedback. “Gebrek 
aan basale onderlinge omgangsvormen zoals elkaar uit laten spreken. En het beperkt open 
staan voor andere meningen / zienswijzen”, schrijft één van hen. 
Verder wordt er geconstateerd dat er sprake is van een gebrek aan vertrouwen en veiligheid 
(2).  
Eén van de invullers maakt melding van wantrouwen t.a.v. de leiding, door “wisselingen in de 
leiding en het MT en niet opgevolgde beloftes”. 
Iets anders dat naar voren komt is onduidelijkheid over taakinvulling, en het wennen aan een 
nieuwe rol (3); “Wijkagent oude stijl vs wijkagent nieuwe stijl”, zoals één der invullers het 
uitdrukt. Een ander draagt als oplossing aan dat een andere manier van werken moet worden 
aangeleerd en dat sommige collega’s los moeten komen van verworven kennis en 
vaardigheden. 
Een andere invuller stoort zich aan de top-down besluitvorming. 
(Re)organisatie 
Een van de invullers noemt de huidige reorganisatie expliciet als probleem. Binnen het team 
zijn er volgens een invuller mensen […] die "niet meer willen". Volgens deze persoon zijn ze 
“gefrustreerd door de reorganisatie en […] zijn [ze] het niet eens met de veranderingen die 
het team momenteel doorgaat door komst van zij-instromers en nieuwe leidinggevenden”; 
verder constateert deze dat er geen dagelijkse sturing is doordat de leidinggevende met 
pensioen is gegaan en er vanwege de reorganisatie sprake is van een vacaturestop. Ook een 
ander maakt melding van gebrek aan sturing en structuur na de reorganisatie, eveneens te 
wijten aan vertrek van de leidinggevende.  
Ook geeft iemand aan dat de mogelijkheden tot doorgroei of ontwikkeling beperkt zijn (1). 

Vraag 2: Heeft u nog andere opmerkingen? 
Wat betreft verwachtingen t.a.v. de PCD was er niemand die specifieke verwachtingen t.a.v. 
de PCD verwoordde, uitgezonder misschien degene die aangaf te hopen op een mooie dag. 
Anderen gaven aan moeite te hebben met de vragen die betrekking hadden op de PCD, 
gewoonweg omdat ze geen idee hadden wat hen te wachten zou staan. Ook was een aantal 
deelnemers op individuele basis gekomen, waardoor het beantwoorden van vragen die 
betrekking hadden op het team verwarrend was. Daarnaast hadden sommigen moeite met 
het onderscheid cluster, zorggroep en basisteam, en wisten ze niet wat ze op de betreffende 
vraag moesten antwoorden.  
Iemand gaf tot slot aan moeite te hebben met vragen die negatief geformuleerd waren; twee 
invullers wezen ons op een aantal spellingsfouten. 
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2.2.2. Evaluatie van de PCD (Nameting) 
Als onderdeel van de nameting werd deelnemers gevraagd hun beoordeling van de PCD uit te 
drukken in een cijfer, en daarna om aan te geven in hoeverre ze interesse hadden in deelname 
aan een potentiële Follow-Up dag. In figuren 1 en 2 zijn de resultaten weergegeven. 

 

Figuur 1: Algemene beoordeling van de PCD (1 – 10); de gemiddelde score is 7,9 (standaarddeviatie: 
1,8; aantal invullers: 17); per beoordelingswaarde is het aantal deelnemers dat deze beoordeling heeft 
gegeven af te lezen. 
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Figuur 2: Interesse in deelname aan een follow-up dag van de PCD (1: Helemaal geen interesse – 5: 
Zeer veel interesse); de gemiddelde score is 3,94 (standaarddeviatie: 1,2; aantal invullers: 17); ); per 
schaalwaarde is het aantal deelnemers dat deze waarde heeft gekozen af te lezen. 
 
Aan het einde van de nameting werd deelnemers gevraagd te beschrijven waarom ze een 
bepaalde beoordeling hebben gegeven, en, vervolgens, wat ze de sterke punten en 
verbeterpunten van de PCD vonden. De gegeven antwoorden zijn hieronder integraal 
weergegeven. Zo gaf een invuller aan dat hij/zij de dag te kort vond; een ander gaf aan het 
teveel op brainwashing te vinden lijken; weer een ander vond het te ver afstaan van de 
dagelijkse praktijk. Desondanks waren er vooral veel positieve reacties. “Een waanzinnige 
ervaring”, stelde een deelnemer; een “Effectieve manier om snel verbinding en cultuuromslag 
te maken binnen politie”, volgens een ander. 
Als sterke punten van de PCD werd o.m. ”Respect, verbinding, vertrouwen en liefde” 
genoemd; “De opbouw van de dag is goed doordacht. Je wordt in het enthousiasme en de 
energie van de groep meegenomen”, vond een ander. Een ander merkte als verbeterpunt aan 
“Wellicht toch de samenstelling van de groep met wie je de dag doorloopt. Deze mensen zie 
ik mogelijk nooit meer en dat is best jammer”. Een ander schreef: “Het lijkt mij waardevoller 
als je een dergelijk dag doorbrengt met de mensen waar je ook echt mee werkt.” 

Kunt u kort uitleggen waarom u de Politie Challenge day over het algemeen een onvoldoende 
geeft? 
• Ik snap de bedoeling van de Politie Challenge day en die bedoeling vind ik ook heel goed, 

alleen zie ik de meerwaarde minder als je de dag beleeft met heel veel mensen die je niet 
kent. Bovendien vind ik een dag dan erg kort. Ik heb zelf een tijd lang coahing gehad en 
een aantal principes van de Politie Challenge day zijn daarin terug gekomen. Ik haalde uit 
de Politie Challenge day misschien daarom niet echt iets méér. Wellicht zou ik er meer uit 
halen als ik een dergelijke dag ook echt met mijn directecollega's zou doorbrengen. Bij de 
aanmelding had ik het idee (omdat je je ook aanmeldde met je leidinggevende) dat meer 
de nadruk zou liggen op de verbinding tussen collega's en je leidinggevende. Dat vond ik 
eigenlijk niet terug komen. 

• Ik vind de boodschap van de PC day goed en sta daar nog steeds volledig achter, alleen de 
wijze waarop dit werd gedaan is, in mijn ogen, verkeerd. 
 Ik ben eigenlijk best geschrokken van de wijze waarop mensen beïnvloed werden 
(brainwashed) 
 Door deze opbuw ontstond er een flow welke te ver ging. Ik heb dan ook met gemende 
gevoelens deelgenomen, maar wel steeds mee blijven doen. Opvallend om een dag later 
diverse collega's te spreken die aangaven inmiddels weer "met beide voeten op de grond 
geland te zijn en terugkijkend op deze dag eigenlijk een onprettig gevoel daaraan over 
gehouden te hebben omdat men dingen had gedaan, die men achteraf gezien niet passend 
bij hun waren. 

Kunt u kort uitleggen waarom u de Politie Challenge day over het algemeen een voldoende 
geeft?  
• Een waanzinnige ervaring waar je, als je je er voor open stelt, helemaal in mee wordt 

genomen. Een unieke ervaring. 
• Een goede dag die mij nieuwe inzichten en nieuwe middelen heeft gegeven om mijn werk 

beter te doen en van meer meerwaarde te zijn voor mijn werkomgeving. 



- 17 - 
 

• De PCD biedt binnen een zeer kort tijdsbestek de mogelijkheid samenwerking en veiligheid 
te ontwikkelen die op de werkvloer moeilijk tot stand te brengen is. 

• Ik ben er met een heel goed gevoel weggegaan en voelde mezelf gerespecteerd en 
geaccepteerd die dag. Ondanks dat het voor mij allemaal collega's uit den lande waren en 
ik die niet persoonlijk kende. 

• Omdat het iets toevoegt aan de politiecultuur, het persoonlijk en kwetsbaar worden; het 
zou het mooist zijn als mijn directe collega's er ook aan hadden deelgenomen, maar helaas 
bleek dit niet mogelijk. 

• Effectieve manier om snel verbinding en cultuuromslag te maken binnen politie. 
• Toepasbaarheid voor politie kan nog scherper. 
• De dag zat goed in elkaar en heeft me geinspireerd. 
• Laat je weer kijken op een andere manier. Goede input om met elkaar in gesprek te 

geraken 
• Mooie verbinding tussen mensen binnen politiebedrijf die elkaar verder amper kennen. 

Geeft inzicht in jezelf en anderen. Mooi concept! 
• In het kort niet nee. 
• Ondanks dat er niet perse nieuwe dingen worden gezegd is het goed geweest om de al 

bekende dingen weer eens te horen. Zo werden we allemaal weer even gewoon mens en 
blijken wemeer met elkaar gemeen te hebben dan je soms denkt. Dit maakt het 
makkelijker omelkaar te vinden en te bereiken. 

• Vanuit de […]waren wij met 6 collega's. De verbinding met elkaar was minimaal. Zeker 
tijdens het werken in kleine groepjes was meer verbinding wat mij betreft beter geweest. 
Verder een geslaagde dag. 

• Ik was niet voorbereid op het krijgen van deze dag in de zin van dat ik niet de link had 
gelegd tussen de uitnodiging en dit programma (een beetje dom), ik dacht dat het wellicht 
over groepsactiviteiten in de bossen (stormbaan op ofzo) zou gaan. Maar ik vnd het een 
hele waardevolle en bijzondere dag voor mezelf. Hoewel het meerendeel van de mensen 
volstrekt vreemden waren heb ik toch hele bijzondere ontmoetingen gehad. 

• Inhoud van presentatie akkoord. Doelstelling was om actief tussen leidinggevende en 
medewerker deel te nemen. Paste niet in opzet van het programma. Mensen die elkaar 
kenden mochten zeker niet in dezelfde groep zitten??!! 

• Het hele concept werkt wat mij betreft en krijgt goed vorm. De enige reden waarom ik niet 
van mening ben dat het vertrouwen en de veiligheid binnen mijn team is verbeterd omdat 
wij niet met elkaar in groepjes zaten of op andere wijze met elkaar in contactkwamen. Het 
is dus eerder een les in algemeen opzicht en niet als een soort teambuilding 

Wat vond u sterke punten van de Police Challenge Day? 
• Hoe snel je ze over je 'grens' weten te helpen. 
• De opbouw van de dag is goed doordacht. Je wordt in het enthousiasme en de energie 

van de groep meegenomen. 
• Respect, verbinding, vertrouwen en liefde 
• De kwetsbaarheid die ik bij çollega's uit het land heb gezien 
• Hoe snel het lukte om alle deelnemers echt te laten zijn en zichzelf kwetsbaar te 

durven laten opstellen 
• Verbinding, energiek 
• Over de streep, kleine groepen werken 
• De sfeer. Wordt heel positief gebracht maar ook ruimte voor zwaardere zaken 
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• Cross the line, heel verhelderend! 
• Het vertrouwen, de openheid en het bieden van een manier om mijzelf kwetsbaar op 

en open te kunnen stellen. 
• Het in een relatief kort tijdsbestek creëren van vertrouwen en veiligheid binnen een 

groep mensen die elkaar niet kennen. 
• Gehele dag kost energie, maar daarom juist geeft dat je extra energie. Lekker bezig zijn 

en toch de dingen benoemen waar wij vaak bij weg blijven. 
• Dat mensen zich door zo'n dag bewust kunnen worden van dat je je kwetsbaar op mag 

stellen. Dat dat tot meer verbinding kan leiden en dat het tot meer zelfacceptatie kan 
leiden. 

• Als je het idd met je team doet leer je de mensen van een hele andere en kwetsbare 
kant kennen. Ik ben wel benieuwd hoe het zou zijn om dit met je eigen team te doen. 
Ik vond het vooral knap hoe we eerst vooral werden uitgenodigd om plezier te maken 
en lo te komen, om later ook andere dingen te delen. Gelachen en gehuild samen = 
bijzonder 

• Inhoud van presentatie akkoord. Integriteit/vertrouwen. 
• Verbinding in een hele korte tijdspanne 
• De boodschap 

Wat vond u verbeterpunten van de Police Challenge Day? 
• geen 
• De afstand tussen PCD en de dagelijkse praktijk is nog wat groot. Indien mogelijk toch 

meer richten op onderlinge samenwerking en minder op persoonlijke, individuele 
speerpunten. 

• Ik vond het wel heel veel op zo'n dag. Een vol programma. Een extra pauze had 
lekkerder geweest en mij meer rust gegeven om me tot het einde te focussen. 

• Ik heb een mooie ervaring gehad, maar die staat zo ver af van de dagelijkse praktijk 
van mijn directe collega's, dat ik niet de vrijheid voel om daar veel over te delen. 

• Verhalen van de leaders soms iets te lang voor lunchtijd. Knorrende buik! 
• Diepgang 
• Sommige assistenten waren zelf erg geraakt en op bepaalde momenten niet helemaal 

in staat om de de assistentenrol te vervullen. 
• Over de streep duurde wat mij betreft wat te lang 
• Ruimte werd erg warm, maar ach....... Verder niks op aan te merken. 
• geen 
• Kan ik zo eerlijk gezegd niet bedenken. 
• Verbinding 
• Het lijkt mij waardevoller als je een dergelijk dag doorbrengt met de mensen waar je 

ook echt mee werkt. 
• Wellicht toch de samenstelling van de groep met wie je de dag doorloopt. Deze 

mensen zie ik mogelijk nooit meer en dat is best jammer 
• Doelstelling was om actief tussen leidinggevende en medewerker deel te nemen. Paste 

niet in opzet van het programma. Mensen die elkaar kenden mochten zeker niet in 
dezelfde groep zitten??!! Jammer en daarom de gehele opzet en reden van deelname 
weggevalln. 
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• bij de uitnodiging lag de nadruk op je team en daar is uiteindelijk niets specifiek mee 
gedaan. Dus een stukje verwachtigenmanagement iop dat vlak is wat mij betreft een 
verbeterpunt of er wel iets mee doen. 

• De wijze waarop de boodschap werd gebracht 

Hoe zou u de Police Challenge Day omschrijven in 1 woord? 
• waanzinnig 
• Energiek 
• Bijzondere 

ervaring 
• Kwetsbaar 
• Verbindend, liefde 

• Energetic 
• intens 
• TOP 
• Krachtig 
• heerlijk 
• Intens 

• Energiek 
• Gezellig 
• waardevol 
• Integer 
• Energiek 
• brainwashed 

 
2.3. Algehele analyses 

Doordat slechts voor acht van de invullers een koppeling tussen voor- en nameting tot stand 
kon worden gebracht, is het weinig zinvol kwantitatieve analyses uit te voeren. Ook de 
betrouwbaarheid van het construct psychologische veiligheid viel erg laag uit (α = 0,54). Op 
basis van deze vragenlijst kunnen dus geen harde uitspraken worden gedaan over het effect 
van PCD-deelname op de psychologische veiligheid. Voor de volledigheid zijn hieronder de 
gemiddelde veiligheidsscores voor en na de PCD weergegeven (zie Figuur 3). Wat hierbij 
opvalt, is dat de gemiddelde scores boven het schaalmiddelpunt zijn. 
 

 

Figuur 3: Mate van ervaren psychologische veiligheid voorafgaand aan (links; n=106) en na de PCD 
(rechts; n=50), met 95% confidentie-intervallen. 
 
Het construct teamidentificatie was echter wel voldoende betrouwbaar, zowel het 9-item 
construct dat vooraf werd gemeten (α = 0,81), als het verkorte construct met 4 items achteraf 
(α = 0,74). Ook hier was koppeling slechts mogelijk voor acht invullers. Een globalere 
vergelijking van de gemiddelden op teamidentificatie suggereert dat de teamidentificatie na 
de PCD lager was dan daarvoor, maar de weergegeven betrouwbaarheidsintervallen (95%) 
geven aan dat dit verschil niet significant is. 
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Figuur 4: Mate van teamidentificatie voorafgaand aan (links; n=106) en na de PCD (rechts; n=48), met 
95% confidentie-intervallen. 
 
De onderstaande tabel geeft weer in hoeverre de invullers vonden dat de doelstellingen van 
de PCD gehaald zijn, waarbij een hogere score aangeeft dat men het meer met de betreffende 
stelling eens is. De gemiddelde scores liggen dicht bij elkaar (van 2,51 tot 3,30), en wijken 
nauwelijks af van het schaalmiddelpunt (waarde 3 – “niet mee eens, niet mee oneens”). Wat 
betreft de ingeschatte effectiviteit zijn de invullers dus tamelijk neutraal. 

Tabel 2: Gemiddelde beoordelingen (op een schaal van 1 tot 5) van behaalde doelen van de PCD (47 
invullers)  

 Gemiddelde 
Standaard-

deviatie 
De Politie Challenge Day was in staat om verbinding, vertrouwen en 
veiligheid te creëren. 3,30 1,20 

De Politie Challenge Day was effectief om verbinding, vertrouwen 
en veiligheid te beïnvloeden. 3,09 1,25 

De Politie Challenge Day heeft gezorgd voor meer verbinding, 
vertrouwen en veiligheid. 2,72 1,02 

Na het volgen van de Politie Challenge Day is er meer verbinding, 
vertrouwen en veiligheid in het team. 2,57 0,88 

Het volgen van de Politie Challenge Day was de beste manier om 
meer verbinding, vertrouwen en veiligheid in het team te krijgen. 2,51 1,02 

 
 
De eigen deelname en de mate waarin deelnemers zichzelf in staat achten uit te voeren wat 
ze op de PCD hebben geleerd wordt daarentegen wat positiever ingeschat, zoals is 
weergegeven in Tabel 3. 
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Tabel 3: Gemiddelde beoordelingen (op een schaal van 1 tot 5) van zelfeffectiviteit na het deelnemen 
aan de PCD (47 invullers)  

 Gemiddelde 
Standaard-
deviatie 

Ik ben in staat om de vaardigheden die ik tijdens de Politie 
Challenge Day leer uit te voeren. 3,30 1,08 

Ik vind dat ik op de Politie Challenge Day goed heb kunnen meedoen 3,85 0,83 
Ik vind dat ik informatie en vaardigheden heb opgedaan tijdens de 
Politie Challenge Day. 3,13 1,31 

Ik vind dat ik een goede bijdrage heb geleverd tijdens de Politie 
Challenge Day. 3,96 0,55 

Ik verwacht dat ik in staat ben om uit te voeren wat ik tijdens de 
Politie Challenge Day heb geleerd. 3,34 1,23 

 

2.4. Conclusies 

2.4.1. Veiligheid, betrokkenheid en verbinding 
In de open antwoorden wordt meermalen melding gemaakt van communicatie die te wensen 
overlaat, o.m. met betrekking tot het schenden van omgangsvormen (“elkaar uit laten 
spreken”), het (niet) geven van feedback en het nalaten elkaar aan te spreken op zaken die 
niet goed gaan. 
Verder wordt er aangegeven dat er sprake is van een gebrek aan vertrouwen en veiligheid; 
angst om jezelf kwetsbaar op te stellen, pestgedrag, uitsluiting, en groepsvorming zijn 
uitingsvormen daarvan. Ook een gebrek aan verdraagzaamheid richting 
minderheidsgroeperingen is, en grote verschillen tussen de collega’s, qua werkwijze en 
instelling worden genoemd. 
Samenvattend kan worden geconstateerd dat er, net als bij de basisteams die werden 
bevraagd in Ronde 1, problemen worden gesignaleerd die duidelijk betrekking hebben op de 
perceptie van veiligheid. 

2.4.2. Beoordeling PCD 
Tegen de PCD wordt verschillend aangekeken. Zo vonden sommigen de dag te kort, te 
“Amerikaans”, of teveel het karakter van “brainwashing” hebben. Anderen gaven aan juist 
enthousiast te worden, en de PCD een geschikte aanzet tot een cultuuromslag te vinden. In 
het algemeen zijn de invullers tamelijk neutraal wat betreft hun inschatting in hoeverre de 
doelen van de PCD behaald zijn. Iets positiever is men over de mate waarin men zichzelf in 
staat acht toe te passen wat tijdens de PCD is geleerd. 
Opvallend is verder dat de zij-instromers positiever zijn dan de medewerkers van 
Waddinxveen-Zuidplas. De laatstgenoemden zij in hun overall beoordeling behoorlijk 
negatief, terwijl dit juist niet geldt voor de zij-instromers. Ook wat betreft interesse in de 
follow-up dag verschillen beide groepen behoorlijk; ook hier zijn de zij-instromers 
aanmerkelijk positiever dan de medewerkers van Waddinxveen-Zuidplas.   
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3. Vermijden van sociaalwenselijke antwoordtendensen 
Dit hoofdstuk is gebaseerd op het onderzoek dat is uitgevoerd door Lotte Jannink, MSc. 

3.1. Inleiding 
Paoline (2003) toont aan dat politiemedewerkers niet alleen te maken hebben met de stress 
en spanning van hun niet altijd eenvoudige werksituatie, maar dat daarnaast ook veel stress 
en spanning ervaren wordt vanuit hun organisatie. Hierbij gaat het om de samenwerking met 
leidinggevenden en management. Het is belangrijk dat politiemedewerkers zich veilig voelen 
op de werkvloer, zodat zij zich kunnen uitlaten over zaken of onderwerpen zonder dat dit 
negatieve consequenties heeft. Psychologische veiligheid is hierbij van groot belang 
(Edmonson, 1999). Als de psychologische veiligheid groot is, durven mensen eerder hun 
mening te geven en handelingen uit te voeren, zonder dat zij bang zijn dat dit negatieve 
consequenties heeft voor de relaties met collega’s (Van Veen, 2016).  
De kwantitatieve gegevens van het PCD-onderzoek dat werd uitgevoerd tijdens ronde 1 (De 
Vries en Ufkes, 2016) suggereerden dat invullers een uiterst veilige werkomgeving ervoeren 
binnen de organisatie. De antwoorden gegeven op de open vragen daarentegen gaven een 
wat ander beeld. Ook de politievakbonden geven aan dat politiemedewerkers problemen bij 
hen kenbaar maken die juist niet duiden op een veilige werkomgeving (Nederlandse 
Politiebond, 2013). De in ronde 1 gevonden verschillen tussen de positieve kwantitatieve 
gegevens en de negatievere antwoorden op de open vragen zouden verklaard kunnen worden 
door een zekere mate van sociale wenselijkheid bij het invullen van de gesloten vragen, wat 
vraagtekens oproept omtrent de validiteit hiervan.   
Psychologische veiligheid is moeilijk meetbaar begrip, omdat het gaat om een subjectieve 
beleving die politiemedewerkers ervaren. Als er een hoge psychologische veiligheid wordt 
ervaren, kunnen medewerkers informatie uitwisselen en kan er over fouten worden gepraat. 
Hierdoor kan men van elkaar leren (Stasser & Titus, 1987). Als medewerkers het gevoel 
hebben dat zij geen fouten mogen maken of het gevoel hebben niet om hulp te kunnen vragen 
dan kan dit nadelige gevolgen hebben binnen de groep. Zij beschermen zichzelf door op de 
achtergrond te treden en stilzwijgend aan sociale verwachtingen te voldoen, zowel om 
zijn/haar eigen gezicht te redden, als ook dat van de groep (Goffman, 1955). Een dergelijke 
houding kan leiden tot het geven van sociaalwenselijke antwoorden, bijvoorbeeld op vragen 
in een onderzoek die juist de veiligheid of het gebrek daaraan probeert aan te tonen. 
Sociale wenselijkheid is één van de meest voorkomende vorm van bias die van invloed is op 
de validiteit in kwantitatief onderzoek (Nederhof, 1985). Ze geven een vertekend beeld van 
de werkelijke situatie. Daarom is het van belang dat, binnen een organisatie, de neiging tot 
het geven van sociaalwenselijke antwoorden tot een minimum terug wordt gebracht. In deze 
studie zal worden onderzocht hoe sociale wenselijkheid verholpen kan worden. De 
onderzoeksvraag luidt derhalve: 
 “Hoe kunnen sociaalwenselijke antwoord tendensen in rapporten over psychologische 
veiligheid in organisaties kunnen worden verminderd?” 

3.2. Reduceren van sociale wenselijkheid 
Er zijn diverse methodes ontwikkeld om sociale wenselijkheid te reduceren in een vragenlijst. 
Het blijkt dat niet alle methodes even bruikbaar zijn. De geforceerde keuze items (Humm & 
Wadsworth, 1939) en de gerandomiseerde responstechniek (Warner, 1965) zijn omslachtig 
en moeilijk te begrijpen door invullers (Van der Heijden, Van Gils, Bouts & Hox, 2000), en 
daarmee minder geschikt voor praktische toepassingen. De methoden die in dit onderzoek 



- 23 - 
 

worden onderzocht betreffen het benadrukken van anonimiteit, het stellen van indirecte 
vragen, en de herkomst van de vragenlijst (bron). 

3.2.1. Anonimiteit 
Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer de anonimiteit in een vragenlijst wordt vergroot, 
respondenten minder sociaalwenselijk antwoorden (Ong & Weiss, 2000). Op het moment dat 
respondenten vragen moeten beantwoorden over gevoelige onderwerpen, beantwoorden zij 
deze vragen eerlijker wanneer zij dit anoniem kunnen doen (Gordon, 1987).  
Benadrukken van anonimiteit is een gemakkelijk toepasbare methode voor het reduceren van 
sociale wenselijkheid. Wanneer respondenten geheel anoniem een vragenlijst invullen leidt 
dit vaker tot het beschrijven van sociaal onwenselijke gedragingen, overtuigingen en 
houdingen (Lelkes, Krosnick, Marx, Judd & Park, 2012).  

3.2.2. Indirecte bevraging 
Het gebruik van indirecte vragen in een vragenlijst is een vorm van projectieve techniek. Door 
invullers te vragen wat zij denken dat anderen in hun omgeving vinden van een bepaald 
onderwerp, geeft de respondent antwoord op vragen vanuit het perspectief van een ander of 
de groep (Anderson, 1978). Doordat de deelnemer zich verplaatst in de ander kan het er bij 
het beantwoorden van vragen ertoe leiden dat in ambigue situaties de deelnemer antwoord 
geeft dat in lijn ligt met zijn/haar eigen bevindingen (Fisher, 1993). Recent onderzoek naar het 
stigma van individuen met een verstandelijk beperking suggereert inderdaad dat indirecte 
bevraging ertoe leidt dat respondenten meer geneigd zijn toe te geven dat ze een stigma 
hebben (Werner, 2015).  

3.2.3. De bron 
Naar verwachting is de herkomst van een meetinstrument als een vragenlijst van invloed op 
de wijze waarop deze wordt ingevuld. In principe kan een onderzoek worden uitgevoerd 
vanuit de organisatie zelf, dat wil zeggen, door een “eigen” medewerker, of door een externe 
organisatie, instelling of onderzoeker. De houding ten aanzien van de onderzoeker kan 
gevolgen hebben voor hoe coöperatief de medewerker zich vervolgens opstelt met betrekking 
tot zijn/haar medewerking aan het onderzoek. Wanneer de onderzoeker wordt gezien als lid 
van de eigen organisatie, en invullers binnen een organisatie zich met hem of haar 
identificeren, zal men meer geneigd zijn tot deelname en tot het geven van eerlijke 
antwoorden; eigen medewerkers zullen dus naar verwachting betere resultaten kunnen 
boeken dan relatieve buitenstaanders. 

3.3. Het huidige onderzoek 
De effectiviteit van bovenstaande methoden (met betrekking tot Bron, Anonimiteit en 
Bevraging) is getest door deze systematisch te variëren in een vragenlijst die is uitgezet binnen 
de politieorganisatie. Figuur 1 geeft het onderzoeksmodel. In aanvulling op psychologische 
veiligheid is ook een aantal constructen meegenomen die sterk met psychologische veiligheid 
geassocieerd zijn. 
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3.4. Methode 

3.4.1. Design 
In deze studie werd gebruik gemaakt van een 2 (Bron: intern versus extern) x 2 (Anonimiteit: 
benadrukt versus niet benadrukt) x 2 (Bevraging: direct versus indirect) gemengd design. Er 
zijn dus drie onafhankelijke variabelen (Bron, Anonimiteit, en Bevraging) die ieder twee 
niveaus (varianten) hebben. Deze zijn systematisch gevarieerd, zoals weergegeven in Tabel 1. 
Bron en Anonimiteit zijn gevarieerd tussen proefpersonen, wat inhoudt dat iedere deelnemer 
slechts werd blootgesteld aan één niveau van Bron (intern of extern) en Anonimiteit 
(benadrukt of niet). Bevraging is binnen proefpersonen gevarieerd: iedere deelnemer kreeg 
dus zowel direct als indirect gestelde vragen. E volgorde hiervan werd echter gevarieerd, zodat 
ongeveer de helft van de deelnemers eerst direct en daarna indirect gestelde vragen kregen, 
en de andere helft eerst indirecte ne daarna directe vragen (“counterbalancing”). Door 
randomisatie werden deelnemers willekeurig aan de variaties toegewezen. 

Tabel 1 
Een overzicht van de condities in het onderzoek. 
  Anonimiteit 
  Benadrukt Niet benadrukt 

Bron 

Intern Directe-indirecte bevraging Directe-indirecte bevraging 
Indirecte-directe bevraging Indirecte-directe bevraging 

   

Extern Directe-indirecte bevraging Directe-indirecte bevraging 
Indirecte-directe bevraging Indirecte-directe bevraging 

    
 
Deelnemers 
Voor dit onderzoek werden medewerkers binnen de Nationale Politie geworven. In het 
onderzoek is niet geselecteerd op functie of specifieke kenmerken, dit om zoveel mogelijk 
deelnemers te werven voor het onderzoek. In totaal zijn 379 deelnemers benaderd voor het 
onderzoek, waarvan 213 medewerkers uit basisteam Apeldoorn en 166 medewerkers uit 
basisteam Arnhem-Noord. In totaal hebben 215 medewerkers deelgenomen aan het 
onderzoek (56,7% respons). Niet alle deelnemers hebben echter alle vragen ingevuld; de 
gerapporteerde vrijheidsgraden in de resultatensectie kunnen daardoor per analyse enigszins 
verschillen. 
Procedure 
Om deelnemers te werven voor het onderzoek ontvingen medewerkers van de Nationale 
Politie, namelijk basisteam Apeldoorn en Arnhem-Noord op hun werkaccount een e-mail 
waarin zij werden uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Hierin werd een link 
meegestuurd naar de online vragenlijst. Ook stelde de e-mail deelnemers op de hoogte van 
de aard van het onderzoek. Daarbij werd vermeld dat het onderwerp betrekking had op de 
veiligheid op de werkvloer. Om deelnemers niet te beïnvloeden, werd er voor gekozen om aan 
de deelnemers niet meer dan de strikt noodzakelijke informatie te verstrekken; na afloop van 
de studie zijn de invullers echter volledig geïnformeerd over het onderzoek. De online 
vragenlijst, die via het programma Qualtrics werd ingevuld, heeft een periode van zes weken 
online gestaan. Om ervoor te zorgen dat deelnemers niet vergaten de vragenlijst in te vullen, 
werden zij via een herinneringsmail geattendeerd op het invullen van de vragenlijst. 
 Voor de start van het onderzoek werden de deelnemers geïnformeerd over het vrijwillige 
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karakter van de vragenlijst en de anonieme verwerking van de gegevens. Hiervoor is 
goedkeuring verstrekt door de Ethische Commissie van de Universiteit Twente. Tevens werd 
vermeld dat de gegevens vertrouwelijk werden behandeld door de onderzoeker. Deze 
anonimiteit werd gewaarborgd door niet naar demografische gegevens van deelnemers te 
vragen zoals, naam, leeftijd, functie etc.  
Materiaal 
Voor het onderzoek is een bestaande vragenlijst gebruikt van De Vries en Ufkes (2016). Deze 
vragenlijst is ontwikkeld voor het meten van een veilig werkklimaat op de werkvloer. De 
interne betrouwbaarheid van deze vragenlijst was goed, daarom zijn deze variabelen 
meegenomen in het huidige onderzoek. De huidige vragenlijst bestond uit een aantal 
verschillende constructen: teamidentificatie, psychologische veiligheid (hiervan was een 
direct en indirecte gestelde variant), betrokkenheid in de organisatie, cohesie en integriteit. 
De vragenlijst bestond in totaal uit 69 vragen. Het merendeel van de vragen uit de vragenlijst 
werd met een 5-punts Likert schaal gemeten, waarbij er de mogelijkheid was om een vraag te 
beantwoorden met 1 = ‘helemaal mee oneens’ tot 5 = ‘helemaal mee eens’. Indien vragen 
anders dan met een 5-punts Likert schaal werden gemeten, werd de respondent geïnformeerd 
hoe te antwoorden. Zie appendix 1 voor de gehele vragenlijst. 

3.4.2. Onafhankelijke variabelen 
Bron 
De deelnemers die behoorden tot de conditie interne bron ontvingen een introductietekst die 
afkomstig leek van de organisatie waarin zij werkzaam waren. Hierbij werd voor vragen 
verwezen naar een e-mailadres afkomstig van de politieorganisatie en werd het logo van de 
organisatie weergeven. De deelnemers die behoorden tot de conditie externe bron kregen 
een introductietekst die afkomstig was van een externe partij, in dit geval Universiteit Twente. 
Hierbij werd voor vragen verwezen naar de onderzoeker van de universiteit en werd het logo 
van de universiteit weergeven. Nadat de deelnemers akkoord hadden gegeven voor deelname 
aan het onderzoek, konden zij het vervolg van de vragenlijst invullen. 
Anonimiteit 
De tweede onafhankelijke variabele die werd toegepast was Anonimiteit. Deelnemers werden 
random toegewezen aan een conditie, waarbij in de ene conditie anonimiteit werd benadrukt 
en in de andere conditie anonimiteit niet werd benadrukt. Hoewel in beide condities 
anonimiteit feitelijk gewaarborgd was, werd dit in een van de condities veel nadrukkelijker 
vermeld. De groep waarbij anonimiteit werd benadrukt, werd als volgt geïnformeerd: “We 
garanderen anonimiteit doordat er geen demografische gegevens van u aan de vragenlijst 
worden gekoppeld. In het kader van anonimiteit gelieve dan ook geen naam of persoonlijke 
gegevens te vermelden in dit onderzoek. Er zal op een zeer professionele en verantwoorde 
manier met de vragenlijsten worden omgegaan”. Daarnaast werd aan deze deelnemers 
uitgelegd dat hun gegevens veilig werden opgeslagen en dat deze niet te herleiden zouden 
zijn. Dit werd als volgt beschreven: “Alle informatie uit de vragenlijsten wordt vertrouwelijk 
behandeld: Er wordt gebruik gemaakt van een professioneel afgeschermde online omgeving 
waartoe alleen de betrokken onderzoekers toegang hebben. Er is absoluut geen verband te 
leggen tussen individuele antwoorden en de identiteit van respondenten. Wij garanderen dat 
enquêtegegevens die verzameld worden nooit tot individuele personen zijn te herleiden”. De 
conditie waarbij anonimiteit niet werd benadrukt kreeg hierover geen extra informatie. 
Bevraging 
De derde onafhankelijke variabele die werd toegepast was Bevraging. Wat betreft de items 
met betrekking tot psychologische veiligheid werd gebruik gemaakt van directe en indirecte 
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vraagstelling, gebaseerd op onderzoek van Fischer (1993), waarbij de volgorde systematisch 
werd gevarieerd (counterbalancing). Een directe vraag die aan deelnemers werd gesteld: “In 
mijn team wordt ik soms afgewezen omdat ik anders ben”. Bij de andere groep deelnemers 
werden de vragen gesteld over collega’s. Een voorbeeld van een indirecte vraag die aan 
deelnemers werd gesteld is: “Collega's vinden het moeilijk om anderen om hulp te vragen 
binnen het team”.  
 
De overige vijf categorieën (team identificatie, steun, betrokkenheid in de organisatie, cohesie 
en integriteit) zijn alleen gesteld aan de hand van directe bevraging. De keuze voor deze opzet 
is gemaakt om een beknopte en niet te uitgebreide vragenlijst te hanteren. 

3.4.3. Afhankelijke variabele 
Psychologische veiligheid directe vraagstelling 
Psychologische veiligheid die medewerkers ervaren binnen de organisatie is gemeten met de 
schaal van Amy Edmondson (1999). De 5 items op de schaal psychologische veiligheid directe 
vraagstelling geven een Cronbach’s α van 0,64, en een Lambda-23 0,65. De schaal werd 
gemeten aan de hand van een 5-punts Likert schaal, waarbij 1 = helemaal mee oneens tot 5 = 
helemaal mee eens. De schaal bestond uit vragen als “Ik vind het moeilijk om anderen om hulp 
te vragen in mijn team” en “Mijn bijdrage wordt gerespecteerd en gewaardeerd binnen mijn 
team”. 
Psychologische veiligheid indirecte vraagstelling 
Psychologische veiligheid die medewerkers ervaren binnen de organisatie is gemeten met de 
schaal van Amy Edmondson (1999). De 5 items op de schaal psychologische veiligheid 
indirecte vraagstelling geven een Cronbach’s α van 0,64, en een Lambda-2 0,65. De schaal 
bestond uit vragen als “Ik denk dat collega's in het team soms worden afgewezen omdat ze 
anders zijn”. 
Teamidentificatie 
Teamidentificatie is gemeten aan de hand van de Team Identification Scale van Theodorakis, 
Dimmock, Wann en Barlas (2010). Een vraag die werd gesteld: “Ik vind mijn team een deel van 
wie ik ben”. De 5 items op de schaal teamidentificatie geven een Cronbach’s α van 0,86, en 
een Lambda-2 0,86. 
Steun 
Steun is gemeten aan de hand van de Survey of Perceived Organizational Support van 
Eisenberger, Cummings, Armeli en Lynch (1997). Een vraag die werd gesteld: “Mijn team 
waardeert mijn bijdrage”. De schaal bestond uit een selectie van 10 items, met een Cronbach’s 
α van 0,84, en een Lambda-2 0,84. 
Betrokkenheid 
In het onderzoek van De Vries en Ufkes (2016) is voor de meting van psychologische veiligheid 
geen schaal gebruikt met betrekking tot betrokkenheid in de organisatie. In deze studie zal 
een schaal worden gebruikt die de betrokkenheid in de organisatie meet. De schaal zal 
gemeten worden aan de hand van 6 items die gebaseerd zijn op het 3-componentenmodel 
van commitment van Allen en Meyer (1990). Vragen in deze schaal werden als volgt gesteld: 
“Ik heb het gevoel dat ik echt bij deze organisatie hoor”. De schaal werd gemeten aan de hand 

                                                      
 
3 De Gutmann’s Lambda-2 is, net als de Cronbach’s α een maat voor interne consistentie (vaak betrouwbaarheid) 
van een set items. Bij kleine aantallen items (minder dan 15) valt de α echter vaak te laag uit; de Lambda-2 is 
hiervoor minder gevoelig, en geeft daardoor in dit onderzoek een beter beeld van de betrouwbaarheid.  
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van een 5-punts Likert schaal, waarbij 1 = helemaal mee oneens tot 5 = helemaal mee eens. 
De 6 items op de schaal commitment geven een Cronbach’s α van 0,66, en een Lambda-2 0,71 
Cohesie 
Cohesie is gemeten aan de hand van de Group Environment Questionnaire, welke is aangepast 
door Carless en De Paola (2000). De schaal bestond uit vragen als: “Mijn team is voor mij één 
van de belangrijkste sociale groepen waar ik bij hoor”. De 5 items geven een Cronbach’s α van 
0,43, en een Lambda-2 0,46. De betrouwbaarheid van dit construct is dus behoorlijk laag. 
Integriteit 
De schaal bestond uit een selectie van 10 items, welke gebaseerd zijn op het HEXACO-model 
van Lee en Ashton (2004) en op items van Terpstra en Schaap (2011) en Kaptein (2001). De 
schaal integriteit bestond uit vragen als “Ik zou niet net doen alsof ik iemand mag om te zorgen 
dat die persoon mij een dienst bewijst”. De schaal werd gemeten aan de hand van een 5-punts 
Likert schaal, waarbij 1 = helemaal mee oneens tot 5 = helemaal mee eens. De 10 items op de 
schaal integriteit geven een Cronbach’s α van 0,37. Bij verwijdering van de 4 items van 
Terpstra en Schaap (2011) en Kaptein (2001) is er een Cronbach’s α van 0,46, en een Lambda-
2 0,51. Door de lage betrouwbaarheid wordt de schaal integriteit niet meegenomen in het 
onderzoek. 
Cluster verbeterpunten 
Op verzoek van een van de basisteams werd er aan de deelnemers een open vraag gesteld die 
betrekking had op de clusters en of zij hiervoor verbeterpunten hadden. De vraag die werd 
gesteld “Hoe zouden we het werken in clusters beter tot stand kunnen brengen?”  
 
Onderstaand drietal variabelen zijn meegenomen voor het meten van de validiteit met 
betrekking tot de toegepaste methodes in de vragenlijst. Deze variabelen gelden als 
controlevariabelen om te meten of ze gevoelig zijn voor sociale wenselijkheid en ter controle 
om het effect van de methodes te meten. 
Rijgedrag 
Het eerste deel van de vragen had betrekking op het rijgedrag van deelnemers. De deelnemers 
werd naar hun rijgedrag buiten werktijd gevraagd. Hierbij werd gevraagd of ze de afgelopen 
maand één of meerdere verkeersregels buiten werktijd hadden overtreden. De score werd 
berekend aan de hand van een gesloten vraag waarbij er keuze was uit drie 
antwoordmogelijkheden 1 = ja en 2 = nee of 3 = ‘wil ik niet zeggen’. 
Vertrouwen 
Het tweede deel van de controlevragen had betrekking op het vertrouwen in de onderzoeker. 
De schaal vertrouwen werd gemeten aan de hand van 6 items. Een combinatie van 
verschillende items werd gebruikt (Adams & Sartori, 2005; Mayer & Davis, 1999). Vragen in 
deze schaal werden als volgt gesteld: “Ik kan vertrouwen op de eerlijkheid van de 
onderzoeker”. De schaal werd gemeten aan de hand van een 5-punts Likert schaal, waarbij 1 
= helemaal mee oneens tot 5 = helemaal mee eens. De 6 items op de schaal vertrouwen geven 
een Cronbach’s α van 0,88, en een Lambda-2 0,88. 
Eerlijkheid 
De overige controlevragen hadden betrekking op in welke mate de deelnemer de vragenlijst 
naar eerlijkheid heeft ingevuld. Deze vragen zijn gebaseerd op onderzoek van Karemaker 
(2014). Hierbij werden vragen gesteld als: “Bent u eerlijk geweest in het beantwoorden van de 
vragen over uzelf?” en “Heeft u de vragenlijst serieus ingevuld?”. De 5 items op de schaal 
eerlijkheid geven een Cronbach’s α van 0,82, en een Lambda-2 van 0,83. 
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3.5. Resultaten 

3.5.1. Beschrijvende statistieken 
In tabel 2 zijn de gemiddelden, standaardafwijkingen, Cronbach’s α en correlaties van de 
variabelen weergeven. Er kan worden opgemerkt dat er hoog wordt gescoord op de 
variabelen, en dat de gemiddelden van de variabelen boven het gemiddelde van de schaal (M 
> 3,00) liggen. Dit laat zien dat de variabelen, in enige mate, herkend en van toepassing zijn 
binnen het team. Gemiddeld wordt er hoog gescoord op de afhankelijke variabele 
psychologische veiligheid en is er weinig spreiding (M = 3,38; SD = 0,37). Daarnaast wordt er 
gemiddeld hoog gescoord op de onafhankelijke variabelen. Zo wordt er op de variabele 
psychologische veiligheid (directe vraagstelling) gemiddeld hoog gescoord (M = 3,69; SD = 
0,58) als ook op de variabele betrokkenheid (M = 3,44; SD = 0,59) en integriteit (M = 3,72; SD 
= 0,49). Daarnaast zijn de relaties tussen de variabelen berekend, waarbij de bivariate 
correlaties zijn onderzocht met behulp van de Pearson correlatiecoëfficiënt. Er is gekeken 
welke correlaties er zijn met de afhankelijke variabele psychologische veiligheid. De variabelen 
team identificatie, psychologische veiligheid, sociale steun, betrokkenheid, cohesie en 
integriteit correleren allemaal met de variabele psychologische veiligheid (tabel 2). Zo is er 
een significante correlatie tussen team identificatie en psychologische veiligheid (r = 0,74**, 
p = 0,00) en een significantie correlatie tussen sociale steun en psychologische veiligheid (r = 
0,75**, p = 0,00).  

Tabel 2 
Gemiddelden, standaardafwijking, Cronbach’s αs en correlaties (N = 102) 
 M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Teamidentificatie 3,43 0,71          
2. Psych. Veiligheid (D)  3,69 0,58 0,34**         
3. Psych. Veiligheid (I) 3,18 0,60 0,38** 0,56**        
4. Sociale steun 3,27 0,61 0,47** 0,45** 0,50**       
5. Betrokkenheid 3,44 0,56 0,55** 0,35** 0,38** 0,53**      
6. Cohesie 3,11 0,52 0,40** 0,44** 0,30** 0,23* 0,37**     
7. Integriteit 3,71 0,49 -0,06 0,13 -0,00 0,14 0,27** 0,18    
8. Clusters 3,20 0,91 0,24 0,03 0,03 0,30** 0,12 0,05 -0,06   
9. Vertrouwen 3,37 0,63 0,14 0,10 0,14 0,31** 0,14 -0,10 0,06 0,23*  
10. Eerlijkheid 4,00 0,68 0,23* 0,21* 0,24* 0,44** 0,25* 0,00 0,24* 0,10 0,65** 
** Correlatie is significant op een niveau van 0,01 (2-zijdig) * Correlatie is significant op een niveau van 
0,05 (2-zijdig) 
D: direct gemeten; I: indirect gemeten 
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Psychologische veiligheid 
Met behulp van een ANOVA is gekeken wat het effect is van de drie onafhankelijke variabelen 
op de afhankelijke variabele psychologische veiligheid. Om deze variabelen te toetsen is een 
repeated measures ANOVA uitgevoerd. De onafhankelijke variabelen zijn Bron, Anonimiteit 
en Bevraging, waarbij Bevraging een binnen-proefpersonenvariabele is. De afhankelijke 
variabele die getoetst wordt is psychologische veiligheid. 
 Er is gekeken wat het effect is van Bron (hypothese 1). Uit de repeated measures ANOVA blijkt 
dat Bron geen significant effect heeft op de afhankelijke variabele psychologische veiligheid F 
(1, 126) = 2,767, p = 0,09. Deelnemers in de conditie interne bron (M = 3,37; SD = 0,50) 
verschillen niet significant in score op psychologische veiligheid ten aanzien van deelnemers 
in de conditie externe bron (M = 3,44; SD = 0,41). 
De tweede onafhankelijke variabele is Anonimiteit (hypothese 2). Uit de repeated measures 
ANOVA blijkt dat Anonimiteit geen significant effect heeft op de afhankelijke variabele 
psychologische veiligheid F (1, 126) = 0,385, p = 0,54. Deelnemers in de conditie Anonimiteit 
benadrukt (M = 3,39; SD = 0,43) scoren niet significant hoger op psychologische veiligheid dan 
deelnemers in de conditie Anonimiteit niet benadrukt (M = 3,42; SD = 0,47). 
De derde onafhankelijke variabele is Bevraging (hypothese 3). Bevraging bestond uit directe 
en indirecte vragen, waarbij beide typen aan de deelnemers zijn voorgelegd. Uit de repeated 
measures ANOVA blijkt dat Bevraging een significant effect heeft op de afhankelijke variabele 
psychologische veiligheid F (1, 126) = 113,921, p = 0,00. Deelnemers rapporteren een lagere 
psychologische veiligheid bij het beantwoorden van de indirecte vragen (M = 3,18; SD = 0,60) 
dan bij het beantwoorden van de directe vragen (M = 3,69; SD = 0,58). 
Gekeken is of de volgorde van vragen van invloed is geweest op het beantwoorden van de 
vragen op psychologische veiligheid. Uit de repeated meausures ANOVA blijkt dat de volgorde 
van vragen stellen geen significant effect heeft op het beantwoorden van de vragen F (1, 126) 
= 2,242, p = 0,14. Voor het beantwoorden van de vragen op psychologische veiligheid maakt 
het geen verschil of deelnemers eerst de directe vraagstelling gevolgd door de indirecte 
vraagstelling kregen voorgelegd of vice versa. 
Daarnaast bleken er geen interactie effecten te zijn op de onafhankelijke variabelen Bron, 
Anonimiteit en Bevraging. Alle Fs < 2,15, en alle ps > 0,14 (zie tabel 3, appendix 2). 

Veiligheidsgerelateerde variabelen 
Tevens is onderzocht of er een effect was op de veiligheidsgerelateerde variabelen in relatie 
met de onafhankelijke variabelen.  
Een MANOVA werd uitgevoerd met als afhankelijke variabelen de veiligheidsgerelateerde 
variabelen (team identificatie, steun, betrokkenheid en cohesie) en met als factoren Bron, 
Anonimiteit en Bevraging. Uit de MANOVA blijkt dat er geen significante hoofeffecten zijn. 
Alle F’s < 2,058 en alle p’s > 0,09. Daarnaast zijn er geen interactie effecten, alle F’s < 1,546 en 
p’s > 0,19 (zie tabel 4 en tabel 5, appendix 3). 
 
Rijgedrag 
Aan de deelnemers zijn een aantal vragen gesteld met betrekking tot hun eigen rijgedrag 
buiten diensttijd. Aan de hand van een logistische regressie is gekeken of er een effect was 
tussen het rijgedrag en Bron en Anonimiteit. Er werd geen significant effect gevonden op de 
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vragen met betrekking tot rijgedrag en de verschillende condities. Alle Bs < 1,478 en alle ps > 
0,37 (tabel 6, appendix 4). 

Controlevragen eerlijkheid 
Aan het eind van de vragenlijst werden deelnemers een aantal vragen voorgelegd met 
betrekking tot in welke mate de vragenlijst eerlijk was ingevuld. In totaal hebben 114 
deelnemers de vragen ingevuld. Alle 114 deelnemers scoren hoog op de vragen over 
eerlijkheid (Tabel 3). 91,1% van de deelnemers geeft aan eerlijk te zijn geweest in het 
beantwoorden van de vragen over zichzelf (M = 4,32; SD = 0,81). Wanneer gevraagd wordt 
hoe eerlijk zij de vragen over hun collega’s hebben beantwoord, dan geeft 91,1% van de 
deelnemers aan dit eerlijk te hebben ingevuld (M = 4,31; SD = 0,81). 
 Er is een ANOVA uitgevoerd om te onderzoeken of er een verschil is tussen de condities 
Anonimiteit op de vragen met betrekking tot eerlijkheid. Er blijkt geen significant verschil te 
zijn F (1, 110) = 0,072, p = 0,79. Ten aanzien van het invullen van de vragen met betrekking tot 
eerlijkheid verschillen deelnemers in de conditie Anonimiteit benadrukt niet op de 
gemiddelden van de items in vergelijking met deelnemers in de conditie Anonimiteit niet 
benadrukt. Tevens is onderzocht of er een verschil is tussen de condities Bron op de vragen 
met betrekking tot eerlijkheid. Er blijkt geen significant verschil te zijn F (1, 110) = 0,113, p = 
0,74. Ten aanzien van het invullen van de vragen met betrekking tot eerlijkheid verschillen 
deelnemers in de conditie interne bron niet op de gemiddelden van de items in vergelijking 
met deelnemers in de conditie externe bron. 

Controlevragen waarborging anonimiteit 
50% van de deelnemers erop vertrouwden erop dat hun gegevens anoniem verwerkt werden 
(M = 3,53; SD = 1,02). 51,8% van de deelnemers gaven aan dat zij het gevoel hadden dat hun 
anonimiteit niet werd gewaarborgd bij het invullen van de vragenlijst (M = 3,46; SD = 1,03). 
Met behulp van een ANOVA is gekeken of de gemiddelde scores op de vragen met betrekking 
tot waarborging van anonimiteit verschillen per conditie waarin de deelnemer zat. Er bleek 
geen significant effect te zijn tussen de score op de vragen met betrekking tot waarborging 
van anonimiteit en de conditie Anonimiteit F = (1, 110) = 0,072; p = 0,79. Deelnemers waarbij 
de anonimiteit werd gewaarborgd rapporteerden geen hogere score (M = 3,45; SD = 0,12) in 
vergelijking met deelnemers waarbij de anonimiteit niet werd benadrukt (M = 3,50; SD = 0,13). 
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3.6. Conclusies 
Uit dit onderzoek blijkt dat Bevraging effect heeft op het beantwoorden van de vragen. Het 
blijkt dat deelnemers bij het beantwoorden van indirecte vragen een lagere psychologische 
veiligheid rapporteren dan bij het beantwoorden van de directe vragen. Dit ligt in lijn met de 
ideeën van Fisher (1993): doordat de deelnemer zich verplaatst in de ander kan het er bij het 
beantwoorden van vragen ertoe leiden dat in ambigue situaties de deelnemer antwoord geeft 
dat in lijn ligt met zijn/haar eigen bevindingen (Fisher, 1993).  
Het probleem bij het toepassen van deze methode is dat er nog steeds niet met zekerheid kan 
worden gesteld wat ‘de waarheid’ nu eigenlijk is. Op basis van theoretische overwegingen van 
Fischer (1993) en Werner (2015) zou men inderdaad verwachten dat indirecte bevraging leidt 
tot meer eerlijkheid. Het is echter niet volledig uit te sluiten dat er wat anders gebeurt. 
Niettemin zou een verschil tussen directe en indirecte vragen wel indicatief kunnen zijn voor 
een vertekening van verstrekte antwoorden onder invloed van bijvoorbeeld sociale 
wenselijkheid. 
 
Hoewel bij eventuele effecten van de bron- en anonimiteitsmanipulatie dezelfde vraagtekens 
zouden kunnen worden gezet, zou de toegevoegde controlevraag over rijgedrag hier uitkomst 
hebben kunnen bieden. Bij deze vraag werd aangenomen dat politiemedewerkers wellicht 
huiverig zijn om toe te geven dat ze wel eens te hard rijden. Als zou blijken dat invullers onder 
invloed van de bron- en/of anonimiteitsmanipulatie aan zouden geven vaker te hard te rijden 
dan in de controlecondities, dan zou dit een aanwijzing kunnen zijn dat de manipulaties het 
gewenste effect hebben gehad. De conclusie dat invullers bij benadrukte anonimiteit of een 
bron uit eigen gelederen eerlijker antwoord geven zou in dat geval meer substantie hebben 
gekregen. Dergelijke effecten van bron- en anonimiteitsvragen werden echter in het geheel 
niet gevonden; niet op de veiligheidsgerelateerde vragen en ook niet op de controlevraag. 
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4. Algemene conclusies 
Psychologische veiligheid speelt een belangrijke rol binnen een bedrijf of organisatie. Als er 
een lage psychologische veiligheid binnen de organisatie wordt ervaren, dan kan dit ertoe 
leiden dat medewerkers aan sociale verwachtingen gaan voldoen. Zoals Brown (1990) 
verklaart zullen medewerkers door het ervaren van een lagere psychologische veiligheid het 
vragen om hulp of feedback als een tekortkoming ervaren. Medewerkers zullen zich daarom 
minder snel uitlaten over fouten of om hulp vragen. De ervaren psychologische veiligheid zal 
dan een rol spelen bij het beantwoorden van de vragen in het meer of minder geven van 
sociaalwenselijke antwoorden. 
Net als bij ronde 1 van het PCD onderzoek komt ook uit deze resultaten naar voren dat 
psychologische veiligheid een belangrijk aandachtspunt zou moeten zijn van de Nationale 
Politie. Uit de resultaten van de quickscans komt bijvoorbeeld naar voren dat communicatie 
als problematisch ervaren wordt. Zo wordt aangegeven dat niet iedereen vrijuit durft te 
zeggen wat hij/zij wil uit angst voor consequenties, en niet iedereen open staat voor kritiek. 
Ook de omgang met minderheden wordt genoemd als zijnde problematisch. 
Desondanks zijn de gemiddelde waarden van de psychologische veiligheid positief (d.w.z., 
boven het schaalmiddelpunt), een discrepantie die ook al in Ronde 1 werd geconstateerd. 
Hoewel deze waarden voorzichtig dienen te worden geïnterpreteerd vanwege de lage 
betrouwbaarheden, zou dit een aanwijzing kunnen zijn dat men liever geen negatief beeld van 
de eigen groep – collega-politiemensen – wil geven. 
Eerdere onderzoeken (Fisher, 2000; King & Bruner, 2000; Mick, 1996) tonen aan dat het 
gebruik van indirecte vragen (in vergelijking met directe vragen) een verschil laat zien in het 
beantwoorden van vragen. Doordat de deelnemer zich verplaatst in de ander kan het er bij 
het beantwoorden van vragen ertoe leiden dat in ambigue situaties de deelnemer antwoord 
geeft in lijn ligt met zijn/haar eigen bevindingen (Fisher, 1993). Deze bevindingen komen 
overeen met de resultaten uit dit onderzoek. Ook in de hier gerapporteerd deelstudie werd 
een significant lagere psychologische veiligheid gevonden wanneer hier op indirecte wijze 
naar werd gevraagd. 
  
De resultaten in dit onderzoek suggereren dat het gebruik van indirecte vraagstelling een 
geschikte methode is om toe te passen. Hierbij dienen echter wel de nodige kanttekeningen 
te worden geplaatst. Zoals eerder aangegeven kan niet met zekerheid worden gesteld dat er 
nog steeds niet met zekerheid kan worden gesteld wat ‘de waarheid’ nu eigenlijk is. Ook is de 
gerapporteerde veiligheid bij indirecte bevraging nog altijd boven het schaalmiddelpunt 
(gemiddelde score bij de gekoppelde personen is nog altijd 3,18). Hoewel het zou kunnen dat 
de werksfeer bij de deelnemers aan de deelstudie duidelijk beter is dan bij de deelnemers aan 
de quickscans, kan men zich afvragen in hoeverre de indirecte bevragingsmethode een 
antwoord oplevert dat vrij is van vertekening. 
 
Verwacht werd dat met variaties in de bron van de vragenlijst – ofwel een gedeelde identiteit 
onderstrepend of juist niet – van invloed zouden kunnen zijn op sociaalwenselijke 
antwoordtendensen. Een individu dat aan het prototype van de betreffende groep voldoet (in 
dit geval een onderzoeker van de eigen politieorganisatie in plaats van de Universiteit Twente) 
zou volgens verwachting op een meer positieve houding, en daarmee meer eerlijkheid, van 
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de invuller kunnen rekenen. Een relatieve outsider zou door de leden van de groep kunnen 
worden gezien als een dreiging en argwanend worden benaderd (Marques, Abrams, Páez & 
Hogg, 2001). 
Het idee dat een onderzoeker uit eigen gelederen op meer vertrouwen en eerlijkheid van 
deelnemers kan rekenen is in dit onderzoek echter niet houdbaar gebleken. Een mogelijke 
verklaring hiervoor kan zijn dat juist door vragen te stellen over onderwerpen die gevoelig zijn 
binnen de politieorganisatie de onderzoeker zich onbedoeld buiten de groep plaatste, ook al 
presenteerde ze zich als lid van de groep. 
   
Daarnaast werd verwacht dat het benadrukken van de anonimiteit effect zou hebben op de 
resultaten van de vragenlijst. Gordon (1987) toont aan dat het geven van extra informatie 
effect heeft op het verminderen van sociaalwenselijke antwoorden in een vragenlijst. Het 
benadrukken van de anonimiteit en het niet opvragen van demografische gegevens heeft in 
dit onderzoek echter geen effect gehad op de resultaten van de vragenlijst. Een mogelijke 
verklaring voor het uitblijven van dit effect zou kunnen zijn dat het benadrukken van 
anonimiteit niet afdoende is geweest om onzekerheid over daadwerkelijk anonieme 
behandeling weg te nemen. Een andere mogelijkheid is dat anonimiteit het gevoel van 
verantwoordelijkheid heeft verminderd. Onderzoek van Lelkes, Krosnick, Marx, Judd en Park 
(2011) suggereert dit inderdaad. Een verminderd gevoel van verantwoordelijkheid zou de 
nauwkeurigheid van het invullen van de vragenlijst vervolgens in gevaar kunnen brengen. 

4.1. Aanbevelingen 
Zoals in Hoofdstuk 1 aangegeven richtte het onderzoek in deze ronde zich specifiek op de rol 
van sociale wenselijkheid bij de evaluatie, en hoe deze factor geneutraliseerd zou kunnen 
worden. Evenals de resultaten van eerdere quickscans (ronde 1), suggereren ook de hier 
opgenomen resultaten dat de gesloten vragen een wellicht te rooskleurig beeld weergeven, 
wanneer deze naast de antwoorden op de open vragen gelegd worden. De resultaten van het 
hoofdonderzoek geven helaas slechts een beperkt antwoord op de vraag hoe deze 
antwoordtendens te omzeilen zou kunnen zijn. 

4.1.1. Indirecte bevraging 
De vragen met betrekking tot psychologische veiligheid werden enigszins anders beantwoord 
wanneer deze indirect waren gesteld in vergelijking met wanneer ze direct gesteld waren. 
Conform verwachting waren de gemiddelde scores in het eerste geval lager dan in het tweede 
geval. Hoewel we in dit onderzoek niet hebben kunnen vaststellen dat de indirecte vragen een 
accurater beeld van veiligheidsgevoelens geven, raden we op basis van de in dit rapport 
besproken theoretische overweging aan deze wijze van bevraging (eventueel tezamen met 
directe bevraging) te handhaven in toekomstige evaluaties.  

4.1.2. Benadrukken van anonimiteit 
Het extra benadrukken van anonimiteit resulteerde in dit onderzoek niet in wezenlijk andere 
scores op de verschillende gesloten vragen. Op basis daarvan zou geconcludeerd kunnen 
worden dat deze methode in toekomstig onderzoek achterwege zou kunnen worden gelaten. 
Gezien de achterdochtige reacties die onze vragenlijsten in ronde 1 opleverden, echter, 
zouden wij willen aanbevelen anonimiteit juist wel te benadrukken, om dergelijke reacties te 
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voorkomen. Daarnaast is het o.i. zo dat anonimiteit in onderzoek in het algemeen een goede 
gewoonte zou moeten zijn (tenzij er dringende redenen zijn hiervan af te wijken); het 
benadrukken er van is dus wenselijk, en zou ook vanuit dit oogpunt niet nagelaten moeten 
worden gelaten. 

4.1.3. Link van de onderzoeker met de organisatie 
Hoewel er een veelheid aan onderzoek is dat suggereert dat zogenaamde ingroup-leden 
eerder vertrouwd worden dan relatieve outgroup-leden, resulteerde de manipulatie interne 
versus externe onderzoeker niet tot de verwachte verschillen in antwoorden op de gestelde 
vragen. Identiteit is echter een zeer fluïde fenomeen, en het uitblijven van het verwachte 
effect is goed verklaarbaar door de mogelijkheid dat alleen al het stellen van vragen over 
gevoelige onderwerpen binnen de organisatie ervoor zorgde dat de onderzoeker sowieso als 
outgroup-lid werd bestempeld. Niettemin denken we dat de perceptie van de onderzoeker als 
ingroup-lid een belangrijke voorwaarde kan zijn voor het verkrijgen van eerlijke antwoorden. 
Wellicht kan in toekomstig onderzoek geprobeerd worden om hierop sterker in te zetten. 
Alleen het gebruik van een label, van ofwel de Universiteit Twente ofwel een politielogo, bleek 
in dit onderzoek niet afdoende om effect te sorteren. Wellicht moet voortaan worden 
geprobeerd om leden van de aan de PCD deelnemende basisteams te rekruteren voor het 
uitzetten van evaluatieonderzoek onder collega’s; de kans dat deze “onderzoeker” vervolgens 
zal worden weggezet als outgroup-lid zal o.i. aanmerkelijk kleiner zijn. 
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