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1. Introductie 
De Nederlandse politie wil graag een veilig werkklimaat creëren voor haar werknemers, 
waarbij discriminatie, pesten en mentale stress vermeden worden. Daarom 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, zoals weergegeven in de onderstaande 
tabel. 
 

Maand Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 
Najaar 2015 PCD   
Voorjaar 2016 FUD PCD  
Najaar 2016  FUD PCD 
Voorjaar 2017   FUD 

 
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. 
 
Om iets te kunnen zeggen over de effectiviteit van deze interventie, is de Universiteit Twente 
gevraagd metingen te verrichten onder de deelnemers van de PCD, voorafgaand aan en na 
afloop van de interventie. 
Deze systematische evaluatie 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), en eventueel ook op nader te 
ontwikkelen alternatieve maten. 

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. Op deze manier zal de evaluatie 
informatie bieden om het programma te verbeteren. 

3. Onderzoeken wat de rol is van sociale wenselijkheid bij de evaluatie, en hoe deze factor 
geneutraliseerd zou kunnen worden. Hiermee kan een accurater beeld worden verschaft 
over de werkzaamheid 

4. Het ontwikkelen van een gemakkelijk hanteerbaar instrumentarium waarmee PCDs in de 
toekomst geëvalueerd kunnen worden. 

Opbouw van dit rapport 
Dit rapport bestaat uit twee delen. Allereerst zal een korte samenvatting worden gegeven van 
de resultaten van de drie onderzoeksronden (Hoofdstuk 2). Deze samenvatting is zo 
geschreven dat deze desgewenst uit de rapportage worden gelicht om aan geïnteresseerden 
te worden verstrekt als op zichzelfstaande samenvatting; ten gevolge hiervan zal er sprake 
zijn tekstdelen die ook elders (meer uitgebreid) zijn beschreven. Vervolgens zal in Hoofdstuk 
3 worden ingegaan op de meer gedetailleerde resultaten van de voorgaande 
evaluatieronden. Daarna zullen in Hoofdstuk 4 algemene conclusies worden getrokken uit de 
eerdere evaluatierondes, en daarbij zal specifiek aandacht worden besteed aan de conclusies 
die betrekking hebben op de ontwikkeling van het evaluatie-instrument; het instrument zelf 
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is te vinden in de bijlagen. In de bijlagen zijn ook de quickscans opgenomen zoals deze naar 
de aan ronde 3 deelnemende basisteams gestuurd zijn. 
In principe is het rapport te lezen als op zichzelfstaande rapportage, zonder dat het daarbij 
noodzakelijk is kennis te nemen van de rapportages over eerdere rondes. Wie geïnteresseerd 
is in de meer gedetailleerde resultaten zij verwezen naar deze deelrapporten; eventueel zijn 
op aanvraag bij de auteurs van dit rapport de deelstudies te verkrijgen van de 
masterstudenten Psychologie van Conflict, Risico, en Veiligheid aan de UT. 
Ter verduidelijking is in de eerste bijlage een begrippenlijst opgenomen. Hierin zijn 
beschrijvingen en/of definities van de meest belangrijke concepten in dit rapport te vinden. 
In de samenvatting (hoofdstuk 2) zijn de in de begrippenlijst opgenomen termen vetgedrukt. 
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2. Samenvatting onderzoeksresultaten1 

Inleiding 
De Politie Challenge Days (PCDs) zijn in het leven geroepen om het werkklimaat bij de 
Nederlandse politie te creëren. Het doel is het gevoel van veiligheid, de betrokkenheid bij de 
organisatie en verbindingen tussen werknemers positief te beïnvloeden. In de periode najaar 
2015 – voorjaar 2017 zijn er drie rondes van de PCD, inclusief een follow-up dag (FUD), 
geweest. Bij iedere ronde heeft de Universiteit Twente (UT) metingen verricht om te 
onderzoeken in hoeverre de PCDs het gewenste effect hebben gehad, op wie ze van invloed 
zijn geweest, en in hoeverre sociaalwenselijke antwoordtendensen een rol spelen. Ook is een 
instrument opgeleverd waarmee toekomstige PCDs geëvalueerd kunnen worden. 

Conclusies 
Op de basis van de resultaten die in de verschillende evaluatierondes zijn verzameld gesteld 
worden dat psychologische veiligheid op de werkvloer aandacht behoeft. Zo wordt 
communicatie gesignaleerd als probleem, en ook gebrek aan openheid, vertrouwen, en 
veiligheid worden expliciet genoemd als probleempunten. Meer specifiek wordt aangegeven 
dat niet iedereen vrijuit durft te zeggen wat hij/zij wil, omdat men vreest vroeg of laat met de 
negatieve consequenties van die openheid te worden geconfronteerd.  
Hoewel geen effect van PCD deelname op psychologische veiligheid is geconstateerd, werd 
in één van de rondes wel een effect op teamidentificatie gevonden: deze bleek na deelname 
sterker te zijn. Wat betreft sociale wenselijkheid werd in Ronde 2 geconstateerd dat indirecte 
(versus directe) bevraging mogelijk effectief kan zijn in het voorkomen van een dergelijke 
vertekening: vragen over psychologische veiligheid anders werden beantwoord wanneer 
deze indirect waren gesteld in vergelijking met wanneer ze direct gesteld waren.  
De resultaten van Ronde 1 suggereren onder meer dat de PCD het meest van invloed is 
geweest op veiligheid voor de medewerkers die in de voormeting al een relatief hoge mate 
van psychologische veiligheid lieten zien. Anders gezegd lijkt de PCD weinig tot geen effect te 
hebben gehad op die medewerkers die er het meest bij gebaat zouden zijn geweest.  

Aanbevelingen 
Op basis van de resultaten van de drie evaluatierondes zijn de volgende aanbevelingen 
opgesteld. 
Zelfeffectiviteit is positief van invloed is op het uiteindelijke effect van de PCD. Om echt 
resultaat te behalen met de PCD is het daarom belangrijk hierop in te spelen.  
Voor het verbeteren van de psychologische veiligheid is het van belang dat medewerkers 
steun ervaren vanuit de organisatie (organisationele steun). Deze steun kan het beste 
worden uitgedragen door leidinggevenden van de kleinere teams binnen het basisteam. 
De cohesie binnen een team kan worden vergroot door middel van team-activiteiten waarbij 
haalbare doelen worden gesteld. Deze activiteiten kunnen zich richten op het verbeteren van 
de interpersoonlijke relaties, of op het creëren van een sociale identiteit als lid van het team.  
Met betrekking tot de teambuilding-interventies zouden basisteams vooraf moeten zorgen 
dat medewerkers het belang inzien van psychologische veiligheid. Hierbij kunnen 
voornamelijk de enthousiaste en openhartige medewerkers (zogenaamde change agents) 
worden ingezet.  

                                                      
1 De vetgedrukte begrippen worden toegelicht in de begrippenlijst (Bijlage 1 van dit rapport).  
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Challenge Days zijn veelvuldig op TV te zien geweest; het is daarom van belang stil te staan 
bij de invloed die uitgaat van de media, en deze zo mogelijk voor te zijn. Dit kan in de vorm 
van voorlichting of door in gesprek te gaan met de teams over welke scepsis er bestaat met 
betrekking tot de PCD. Hier kunnen goed geselecteerde change agents of ambassadeurs een 
rol vervullen. 
Het is van belang medewerkers concrete “tools” te verschaffen om ook buiten de interventie 
psychologische veiligheid te blijven promoten. Zo kan tijdens teamvergaderingen tijd 
ingepland worden waarin iedereen veilig kan vertellen waar hij of zij op dat moment mee 
worstelt, of juist om positieve thema’s te bespreken. Ook kunnen visuele hulpmiddelen of 
procedures helpen werknemers continu te herinneren aan de doelstellingen van de PCD.  
Wat betreft het evaluatie-instrument wordt voorgesteld psychologische veiligheid, 
organisationele steun, cohesie en/of teamidentificatie als kernvariabelen op te nemen; ook 
zelfeffectiviteit kan worden opgenomen. De open antwoorden geven vaak nuttige informatie 
geven waarmee de meer gesloten vragen genuanceerd kunnen worden, en het verdient dan 
ook de aanbeveling deze op te nemen in het uiteindelijk evaluatie-instrument. Methoden om 
sociaalwenselijke antwoorden te voorkomen bleken niet allemaal even effectief. Desondanks 
wordt aanbevolen waar mogelijk directe en indirecte bevraging te combineren en anonimiteit 
te benadrukken. Ook zou moeten worden geprobeerd om het uitzetten van 
evaluatieonderzoek te laten uitvoeren door leden van de aan de PCD deelnemende 
basisteams; dit zal positief van invloed zijn op de kwaliteit van de verzamelde gegevens. 

Tot slot 
Medewerkers van grote organisaties als de politie voelen zich niet altijd veilig om problemen 
op de werkvloer te bespreken, omdat zij bang zijn voor de persoonlijke negatieve gevolgen. 
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat steun van de organisatie, cohesie binnen het 
team en zelfeffectiviteit gerelateerd zijn aan psychologische veiligheid. De hier beschreven 
resultaten pleiten verder voor ondersteunend leiderschap, waardoor werknemers zichzelf 
bijvoorbeeld beter in staat achten om hun taken uit te voeren. Het zijn voornamelijk de 
enthousiaste, en van zichzelf openhartige werknemers die psychologische veiligheid kunnen 
uitdragen naar andere werknemers, maar ook ondersteuning door leidinggevenden en vanuit 
de organisatie is hierbij vereist. 
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3. Resultaten PCD-evaluaties 
In deze paragraaf worden de resultaten gepresenteerd van alle PCD-evaluatierondes, zowel 
van de quickscans, de verschillende deelonderzoeken, als de aanvullende analyses die zijn 
uitgevoerd. Waar mogelijk is geprobeerd een algemeen beeld te schetsen. Waar wordt 
ingegaan op specifieke resultaten, bijvoorbeeld afkomstig van één van de deelonderzoeken, 
zal dit worden vermeld. De aanvullende analyses die voor Ronde 3 zijn uitgevoerd, en niet in 
de rapportages van eerdere ronden zijn weergegeven, zijn opgenomen in de bijlagen. 

Quickscans 

Veiligheid, betrokkenheid en verbinding 
Uit de resultaten van de quickscans komt een aantal zaken duidelijk naar voren. Zo wordt 
communicatie gesignaleerd als probleem; ook gebrek aan openheid, vertrouwen, en 
veiligheid worden problematisch ervaren. 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, 
en dat er sprake is van een gebrek aan controle op het correct uitvoeren van werk. Volgens 
sommigen is er daarnaast sprake van geroddel, en respectloos en oncollegiaal gedrag. Ook de 
omgang met minderheden binnen het team wordt door sommigen als probleem geschetst. 
Wat betreft de reorganisatie worden als problemen naar voren gebracht dat er een gebrek is 
aan continuïteit in personeel, en een hoge werkdruk door gebrek van personeel. Ook lijdt 
volgens een aantal invullers de werksfeer onder de onzekerheid waarmee de reorganisatie 
gepaard gaat. De reorganisatie wordt verder gelinkt aan het ontstaan van te grote groepen, 
waardoor men het zicht op elkaar driegt te verliezen.  
 
Samenvattend kan op basis hiervan gesteld worden dat er door medewerkers van de drie 
basisteam problemen worden gesignaleerd die duidelijk betrekking hebben op de perceptie 
van veiligheid, de betrokkenheid bij de organisatie (of de betrokkenheid van de organisatie 
bij haar medewerkers), en de verbinding met collega’s. Dat laatste aspect lijkt vooral verband 
te houden met de huidige reorganisatie, die tot grotere teams heeft geleid. 

Beoordeling PCD 
Wat betreft het oordeel over de PCDs komt steevast naar voren dat het nogal “Amerikaans” 
overkwam en men zichzelf daarvoor te nuchter vond. Ook werd meermalen aangegeven dat 
men twijfels had over de nazorg. Anderen gaven aan juist enthousiast te worden, en de PCD 
een geschikte aanzet tot een cultuuromslag te vinden. 
In het algemeen is men gevarieerd in de beoordelingen die men de PCD geeft, van vrij negatief 
tot gematigd positief. Dit betreft het algemene oordeel, alsook het oordeel m.b.t. de 
geschiktheid van de PCD om verbinding, veiligheid en vertrouwen te bewerkstelligen. Wat 
opviel was dat er vaak sprake was van fervente tegenstanders; dat uitte zich bij de verdeling 
van de toegekende cijfers in een aantal extreem lage beoordelingen.  
Het nut en het belang van interventies als de PCD werden door velen onderkend. Meermalen 
werd genoemd dat de PCD deelnemers deed beseffen dat iedereen met problemen kan 
kampen, en dat dat besef kan leiden tot meer begrip en steun voor collega’s. Wat betreft de 
effecten van de PCD op de wat langere termijn was men hier en daar tamelijk gereserveerd. 
Wat betreft de organisatie van de PCD was men behoorlijk positief. 
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Deelstudie 1 - Psychologische veiligheid en haar antecedenten  
Uit de resultaten komt naar voren dat cohesie een sterke, positieve voorspeller blijkt te zijn 
voor psychologische veiligheid binnen de onderzochte politieteams. Hoe meer cohesie 
teamleden ervaren binnen hun team, des te meer psychologische veiligheid ze ervaren.  
In de huidige studie is gevonden dat de mate waarin teamleden zich identificeren met hun 
team, een voorspeller is voor de psychologische veiligheid. Een sterkere teamidentificatie 
leidt dus tot een verhoogd gevoel van psychologische veiligheid binnen het team.  
Uit de resultaten kwam naar voren dat de mate van ervaren steun vanuit de organisatie een 
positief effect heeft op psychologische veiligheid binnen de teams.  
In exploratief onderzoek is onderzocht of de variabelen teamidentificatie, cohesie, 
effectiviteitovertuigingen, en waargenomen organisatorische steun ook goede voorspellers 
zijn voor het verschil van psychologische veiligheid tussen de voor- en nameting. Het blijkt dat 
effectiviteitovertuigingen een voorspeller is, maar met name zelfeffectiviteit en, in mindere 
mate collectieve effectiviteit blijken voorspellers voor het verschil in psychologische veiligheid 
tussen de voor- en nameting. 
De resultaten van dit onderzoek wijzen erop dat voordat dergelijke trainingen of interventies 
worden uitgevoerd, effectiviteitovertuigingen al voorspellen hoe groot het effect van een 
interventie zal zijn. Dit is belangrijke informatie voor toekomstige interventies of trainingen.  

Deelstudie 2 - Effectiviteitsverwachtingen en de rol van leidinggevenden 
Concluderend kan gesteld worden dat teamidentificatie positief lijkt te worden beïnvloed 
door de interventie: identificatie met het team bleek na de PCD hoger te zijn dan ervoor. Een 
soortgelijk verschil voor psychologische veiligheid werd echter niet gevonden.  
In overeenstemming met de literatuur (zie bijvoorbeeld Tracey e.a., 2001; Esfandagheh e.a., 
2012) bleek zelfeffectiviteit wel degelijk voorspellende waarde te hebben. De inschatting van 
het eigen kunnen wat betreft het uitvoeren van de training is klaarblijkelijk belangrijker dan 
de inschatting van het kunnen van het team waarin men opereert. Dit spreekt de resultaten 
van Earley (1993) tegen. Deze onderzoeker vond dat inschattingen van collectieve effectiviteit 
een invloed hadden op individuele uitkomsten.  
 
Het toevoegen van responseffectiviteit en collectieve effectiviteit, naast zelfeffectiviteit geeft 
geen additionele verklaring voor veranderingen in trainingsuitkomsten. Tevens blijkt uit de 
interviews dat de effectiviteitsovertuigingen van de deelnemers het sterkst werden beïnvloed 
door meningen van collega’s en wat ze al wisten uit de media. Zowel directe collega’s als de 
media hebben dus een aanzienlijke invloed. De invloed van de effectiviteitsovertuigingen van 
leidinggevenden blijkt hierbij minder aanwezig.  
 
Het is echter van belang om de specifieke context bij de interpretatie van de bevindingen in 
het achterhoofd te houden. Het feit dat de organisatie een forse reorganisatie doormaakt zou 
bijvoorbeeld van invloed kunnen zijn op de wijze waarop individuele deelnemers de 
collectieve effectiviteit hebben beoordeeld. Doordat groepen groter zijn gemaakt of anders 
zijn ingedeeld is het mogelijk dat individuen hiervan geen goede inschatting hebben kunnen 
maken, en dat zou de afwezigheid van de invloed van collectieve effectiviteit kunnen 
verklaren. 
Sociale wenselijkheid bleek op deze resultaten niet op van invloed. Dit kan echter meer te 
maken hebben gehad met het feit dat de betrouwbaarheid van het construct sociale 
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wenselijkheid te wensen overliet (d.w.z. de Cronbach’s α was laag) dan met de afwezigheid 
van enige sociaal-wenselijke antwoordtendens.  

Deelstudie 3 - Het veranderen van psychologische veiligheid  
De resultaten van dit onderdeel suggereren dat waargenomen organisationele steun en de 
psychologische veiligheid die werknemers waarnemen een positief verband hebben. Meer 
steun van uit de organisatie hangt samen met een hogere mate van psychologische veiligheid. 
Ook cohesie heeft een positief verband met psychologische veiligheid.  
De resultaten laten voorts zien dat zelfeffectiviteit een belangrijke voorspeller is van 
psychologische veiligheid; ook hier is het effect positief. Werktevredenheid daarentegen 
bleek negatief te correleren met psychologische veiligheid.  
Verder werd onderzocht in hoeverre zelfeffectiviteit en responseffectiviteit voorspellers zijn 
van een effect van de interventie (d.w.z., het verschil in psychologische veiligheid voor en na 
de interventie). Geen van beide variabelen bleek hiermee echter samen.  
Verder bleek het effect van de interventie (althans, het verschil tussen psychologische 
veiligheid op T1 en T2) sterk af te hangen van de aanvankelijke psychologische veiligheid; was 
deze laag, dan was er een positief verschil zichtbaar (d.w.z., de score op de nameting was 
hoger dan op de voormeting), en het tegenovergestelde was het geval wanneer 
psychologische veiligheid aanvankelijk laag was. 
De meeste geïnterviewden in deze deelstudie waren positief over de PCD, maar merkten bij 
collega’s de nodige weerstand. De politiecultuur werd hierbij meermalen als schuldige 
aangewezen: hierin is het niet gebruikelijk over gevoelens te praten en zich open te stellen 
voor collega’s. Dit alles wijst erop dat er bij de deelnemende teams geen sprake is van een 
werkomgeving die gekenmerkt wordt door psychologische veiligheid.  
Allen gaven aan dat de PCD een nuttige opstap naar verbetering is, maar tegelijkertijd werd 
gesignaleerd dat de merkbare effecten van korte duur waren. 
Change agents werden van belang geacht; als geschikte kandidaten werd gewezen op 
collega’s die positief, sociaal en extravert zijn; steun vanuit de organisatie werd hierbij door 
sommigen cruciaal geacht. 

Deelstudie 4 - Vermijden van sociaalwenselijke antwoordtendensen 
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 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 
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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 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. 

Effecten van de PCDs 
De resultaten van Ronde 1 suggereerden dat teamidentificatie positief is beïnvloed door de 
interventie: identificatie met het team bleek na de PCD hoger te zijn dan ervoor. Een 
soortgelijk verschil voor psychologische veiligheid werd echter niet gevonden. 
In Ronde 2 bleek de koppeling tussen voor- en nameting nauwelijks tot stand te kunnen 
worden gebracht, waardoor kwantitatieve analyses (verschillen tussen voor- en nameting) 
niet konden worden uitgevoerd. Ook de betrouwbaarheid van het construct psychologische 
veiligheid viel in ronde 2 erg laag uit (α = 0,54). Het effect van PCD-deelname op de 
psychologische veiligheid kon hierdoor niet worden bepaald. Het construct teamidentificatie 
was wel voldoende betrouwbaar, maar ook hier was koppeling echter slechts mogelijk voor 
een erg klein aantal invullers. 
In Ronde 3 werd wat betreft veiligheid een significant verschil geconstateerd. Het bleek echter 
dat het verschil anders was dan verwacht; de scores op de psychologische veiligheid 
voorafgaand aan de PCD waren enigszins hoger dan die na de PCD. Er werd geen verschil 
gevonden tussen de mate van identificatie in de voor- en nameting. 
Wat betreft de interpretatie van de gevonden verschillen tussen voor- en nameting moet 
voorzichtigheid in acht worden genomen. De resultaten ten aanzien van veiligheid zijn niet 
eenduidig, en het effect van de PCD op teamidentificatie bleek alleen in Ronde 1 te kunnen 
worden aangetoond.  
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Het effect in Ronde 1 lijkt weliswaar te wijzen op een invloed van de PCD, maar de 
mogelijkheid dat hier andere variabelen in het spel zijn kan niet worden uitgesloten. 
Berichtgeven over of ervaringen met de reorganisatie, maar ook externe gebeurtenissen, 
zoals bijvoorbeeld recente aanslagen, zouden hierop van invloed kunnen zijn. Ook kan de PCD 
en/of de evaluaties voor- en achteraf politiemedewerkers het gevoel hebben gegeven dat ze 
geobserveerd werden, en dit kan op zijn beurt de metingen hebben beïnvloed (het 
zogenaamde Hawthorne-effect). 
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4. Algemene conclusies en aanbevelingen evaluatie-instrument 
In dit hoofdstuk zal allereerst worden ingegaan op de conclusies die getrokken kunnen 
worden uit de in het vorige hoofdstuk beschreven onderzoeken. Deze zullen worden 
besproken in relatie tot de drie doelstellingen van de PCDs (vergroten van veiligheid, 
betrokkenheid en verbinding) en (het voorkomen van) van sociale wenselijkheid.  
Daarna volgen de aanbevelingen. Hierbij is een selectie gemaakt: besproken worden de 
aanbeveling die relevant zijn voor de ontwikkeling van een evaluatie-instrument. Wie 
geïnteresseerd is in specifieke aanbevelingen bijvoorbeeld met betrekking tot change agents, 
wordt verwezen naar de betreffende deelrapportages.  

Algemene conclusies 
Op de basis van de resultaten die in de verschillende evaluatierondes zijn verzameld gesteld 
worden dat er door medewerkers van de verschillende basisteams problemen worden 
gesignaleerd die duidelijk betrekking hebben op de perceptie van veiligheid, de 
betrokkenheid bij de organisatie (of de betrokkenheid van de organisatie bij haar 
medewerkers), en de verbinding met collega’s. 

Veiligheid 
Zoals reeds eerder genoemd, komt uit de open vragen bij de voormeting duidelijk naar voren 
dat er psychologische veiligheid op de werkvloer aandacht behoeft. Zo wordt communicatie 
gesignaleerd als probleem, en ook gebrek aan openheid, vertrouwen, en veiligheid worden 
expliciet genoemd als probleempunten. Meer specifiek wordt aangegeven dat niet iedereen 
vrijuit durft te zeggen wat hij/zij wil, omdat men vreest vroeg of laat met de negatieve 
consequenties van die openheid te worden geconfronteerd. Het is wellicht dezelfde vrees die 
sommigen ertoe brengt vraagtekens te plaatsen bij sommige onderdelen van de PCD, waarbij 
van deelnemers gevraagd wordt gevoelige zaken met anderen te delen. Verder is een 
veelgenoemd punt dat niet iedereen open staat voor kritiek. Ook geroddel, en respectloos en 
oncollegiaal gedrag wordt meermalen genoemd. 
De resultaten van deelstudies 1 en 3 laten voorts zien dat zelfeffectiviteit een belangrijke 
voorspeller is van psychologische veiligheid; hoe meer men zich in staat acht om zich 
bijvoorbeeld meer open te stellen, hoe veiliger men zich voelt. Werktevredenheid 
daarentegen bleek negatief te correleren met psychologische veiligheid.  
Verder werd onderzocht in hoeverre zelfeffectiviteit en responseffectiviteit voorspellers zijn 
van een effect van de interventie (d.w.z., het verschil in psychologische veiligheid voor en na 
de interventie). Geen van beide variabelen bleek hiermee echter samen. In plaats daarvan 
bleek het verschil tussen psychologische veiligheid op T1 en T2 sterk af te hangen van de 
aanvankelijke psychologische veiligheid; was deze laag, dan was er een positief verschil 
zichtbaar (d.w.z., de score op de nameting was hoger dan op de voormeting), en het 
tegenovergestelde was het geval wanneer psychologische veiligheid aanvankelijk laag was. 
Dit is een onverwacht effect, waarvoor we geen pasklare verklaring kunnen aandragen. 

Betrokkenheid 
Wat betreft betrokkenheid ligt het voor de hand teamidentificatie te bekijken. De resultaten 
van de kwantitieve analyses, zoals gerapporteerd in de eerste deelstudie (paragraaf 4.2), 
laten zien dat deze maat significant hoger is na de PCD. Het lijkt erop dat de interventie dus 
een positief effect heeft gehad op identificatie met het team. Bij deze conclusie moet echter 
een slag om de arm worden gehouden. Er was namelijk geen sprake van een controlegroep, 
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en daarom valt niet uit te sluiten dat er andere verklaringen mogelijk zijn voor het verschil in 
identificatie.  
Ook werktevredenheid is wat betreft betrokkenheid een belangrijke variabele. Uit 
deelonderzoek 3 kwam echter naar voren dat deze een negatief verband had met 
psychologische veiligheid, terwijl op basis van de literatuur een positief verband verwacht 
werd. De steun die men denkt te krijgen van de eigen organisatie bleek wel, zoals verwacht, 
een positief verband te hebben met de psychologische veiligheid die werknemers: meer steun 
van uit de organisatie hangt samen met een hogere mate van psychologische veiligheid. Ook 
cohesie heeft een positief verband met psychologische veiligheid.  
In de interviews van deelstudie 2 komt verder naar voren dat politiemedewerkers soms 
kritisch zijn over leidinggevenden en de organisatie. Afwezigheid van leidinggevenden, 
veranderingen in taken en onduidelijkheid hierover, en werkdruk zijn zaken die met enige 
regelmaat genoemd worden. Hoewel hiervoor geen direct bewijs voorhanden is, ligt voor de 
hand te veronderstellen dat dit de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie niet ten 
goede komt. Evenwel wordt door deelnemers in deelstudie 3 aangegeven dat steun vanuit de 
organisatie – bijvoorbeeld via het beschikbaar stellen van tijd voor individuen om het PCD-
gedachtegoed uit te dragen – van groot belang zijn willen de effecten van de PCDs een lang 
leven beschoren zijn.  

Verbinding 
Dat de vragenlijst die voorafgaand aan de PCD onder medewerkers is uitgezet veel langer 
bleek te zijn dan verwacht, creëerde de noodzaak om de nameting drastisch in te korten om 
verzekerd te zijn van enige mate van respons. Dit bracht met zich mee dat cohesie hierin niet 
mee kon worden genomen. We kunnen daarom geen uitspraak doen over het effect van de 
PCD op cohesie. Dat neemt niet weg dat de evaluatievraag die betrekking hadden op het 
effect van de PCD op het creëren van verbinding positief werd beantwoord. Hoewel dit uit de 
gemiddelde score maar gedeeltelijk blijkt, kan wel gezegd worden dat verreweg de meeste 
invullers hier als cijfer een zes en hoger uitdeelde, met als piekwaarden de cijfers zeven en 
acht. 

Sociale wenselijkheid 
De meting van sociale wenselijkheid in Ronde 1 bleek geen merkbaar effect te hebben gehad 
op de antwoorden die door politiemedewerkers werden verstrekt. Daarbij moet worden 
vermeld dat de betrouwbaarheid hier erg laag uitviel, en we klaarblijkelijk niet in staat zijn 
geweest de factor goed te meten.  
In Ronde 2 (deelstudie 4) van het evaluatieonderzoek is deze sociale wenselijkheid nader 
onderzocht, en werd speciaal aandacht besteed aan het toetsen van verschillende manieren 
om deze mogelijke vertekening in de verstrekte antwoorden te vermijden. Indirecte (versus 
directe) bevraging, het benadrukken van anonimiteit, en de link van de onderzoeker met de 
organisatie waren allen factoren waarvan verwacht werd dat ze de neiging wenselijke 
antwoorden te geven zouden verminderen.  
Wat betreft indirecte versus directe bevraging werd gevonden dat de vragen over 
psychologische veiligheid anders werden 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. Het extra benadrukken 
van anonimiteit resulteerde in dit onderzoek daarentegen niet in wezenlijk andere scores op 
de verschillende gesloten vragen. Ook de manipulatie interne versus externe onderzoeker 
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resulteerde niet in de verwachte verschillen in antwoorden op de gestelde vragen, hoewel er 
een veelheid aan onderzoek is dat suggereert dat zogenaamde ingroup-leden eerder 
vertrouwd worden dan relatieve outgroup-leden. 

Aanbevelingen m.b.t. het ontwikkeling van een evaluatie-instrumentarium 

Kernvariabelen 
Uit de resultaten van Ronde 1 blijkt dat steun van de organisatie, cohesie binnen het team en 
zelfeffectiviteit gerelateerd zijn aan psychologische veiligheid. Resultaten van Ronde 3 (zie 
Bijlage 2.6) wijzen daarnaast op de onderlinge samenhang van psychologische veiligheid, 
identiteit, cohesie, organisationele steun, en werktevredenheid. Deze sluiten aan bij de 
concepten waarop de PCDs zich richten: veiligheid, betrokkenheid en verbinding. 
Deze samenhangen zijn echter gebaseerd op bivariate correlaties, dat wil zeggen correlaties 
tussen veiligheid enerzijds en identiteit, cohesie, organisationele steun, werktevredenheid, 
collectieve effectiviteit, en zelfeffectiviteit anderzijds, waarbij geen rekening is gehouden met 
correlaties van deze variabelen onderling. Resultaten van een aantal stapsgewijze regressies, 
waarbij wel rekening is gehouden met onderlinge correlaties, laten zien dat organisationele 
steun de belangrijkste voorspeller is van veiligheid; alle andere toegevoegde variabelen 
(identiteit, cohesie, werktevredenheid, collectieve effectiviteit, en zelfeffectiviteit) voegen 
hier wat betreft verklarende kracht niets meer aan toe. Naar aanleiding van deze resultaten 
werd de data van deelonderzoek 4 (Ronde 2) nogmaals geanalyseerd; dit leverde vrijwel 
dezelfde samenhangen (correlaties) op. Ook bleek organisationele steun de belangrijkste 
voorspeller te zijn, gevolgd door cohesie (maar alleen wanneer psychologische veiligheid 
direct werd gemeten). 
Hieruit zijn twee conclusies te trekken. In de eerste plaats pleiten deze resultaten voor 
opname van het construct organisationele steun in het uiteindelijke evaluatie-instrument. In 
de tweede plaats suggereert dit dat organisationele steun een factor is waarop de PCDs zich 
wellicht zouden kunnen richten. Omdat organisationele steun een belangrijke beïnvloeder 
van veiligheid is, en omdat sommigen in de open vragen hebben aangegeven dat ze zich niet 
gesteund voelen vanuit de organisatie, mede door de reorganisatie, is met een focus op juist 
deze variabele wat betreft verhoging van psychologische veiligheid winst te boeken. 
Omdat veiligheid en organisationele steun een directe link hebben met twee van de drie 
concepten die centraal staan bij de PCD, te weten veiligheid en betrokkenheid, stellen we 
voor cohesie en/of teamidentificatie hieraan toe te voegen, zodat ook verbinding expliciet is 
afgedekt. Cohesie kwam naast organisationele steun in een van de heranalyses als voorspeller 
veiligheid naar voren, terwijl teamidentificatie beïnvloed leek te worden door PCD-deelname. 
Door deze concepten in toekomstige evaluaties op te nemen als kernvariabelen, zal er 
weliswaar sprake van enige overlap, maar ook van robuustheid. De ervaring leert dat 
hetzelfde construct niet altijd als betrouwbaar uit de bus komt (zie bijvoorbeeld 
psychologische veiligheid, die in Rondes 1 en 3 wel als betrouwbaar uit de analyses kwam, 
maar in Ronde 2 niet), en enige inhoudelijke overlap zou ervoor kunnen zorgen dat het hele 
instrument van waarde blijft wanneer onverhoopt dergelijke afwijkende betrouwbaarheden 
worden gevonden. 
Overigens is het al of niet opnemen van overlappende variabelen een keuze die men kan laten 
afhangen van de onderzoeksituatie. Zo zou voor een snelle indruk en/of een hoge respons 
gekozen kunnen worden voor een subset van deze kernvariabelen. Ook zou men ervoor 
kunnen kiezen de itemaantallen per variabele te beperken. Zo werd in Ronde 2 
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geëxperimenteerd met een verkorte versie van het construct teamidentificatie. De resultaten 
waren bevredigend: hoewel het aantal items van het construct in de nameting (ten opzichte 
van de voormeting) met meer dan de helft werd teruggebracht (van negen tot vier), daalde 
de betrouwbaarheid in slechts zeer geringe mate (van 0,81 tot 0,74).  

Overige variabelen 
In de resultaten van deelstudie 2 komt geen verband naar voren tussen collectieve 
effectiviteit en responseffectiviteit enerzijds en trainingsuitkomsten anderzijds, wat zou 
kunnen pleiten voor het achterwege laten van deze constructen in het evaluatie-instrument. 
De resultaten van deelstudies 1 en 3 laten zien dat zelfeffectiviteit wel een belangrijke 
voorspeller is van psychologische veiligheid; hoe meer men zich in staat acht om zich 
bijvoorbeeld meer open te stellen, hoe veiliger men zich voelt. Dit zou pleiten voor opname 
van zelfeffectiviteit in het instrument, maar deze is niet direct gerelateerd aan de drie focale 
concepten.  
Net als sociale wenselijkheidsschaal bleek ook de schaal voor werktevredenheid een lage 
betrouwbaarheid te hebben, hoewel het in beide gevallen om bestaande, gevalideerde 
instrumenten gaat. Het is onduidelijk wat hiervan de oorzaak is; niettemin verdient het de 
aanbeveling het handhaven van deze constructen in het te ontwikkelen instrument nader te 
bezien. 
De resultaten van deelstudie 3 lieten zien dat welzijn geen toegevoegde waarde had boven 
organisationele steun, cohesie, zelfeffectiviteit en werktevredenheid in het voorspellen van 
psychologische veiligheid voorafgaand aan de PCD. Mede daarom zou overwogen kunnen 
worden deze maat in vervolgonderzoek achterwege te laten. 

Open en gesloten vragen 
Wat betreft veiligheid lijkt er sprake te zijn van een verschil tussen de open en gesloten 
vragen. Wanneer gekeken wordt naar de gesloten vragen met betrekking tot psychologische 
veiligheid dan lijkt er geen reden tot zorg. De open antwoorden geven echter een veel 
gemêleerder beeld; hier wordt een aanzienlijke hoeveelheid pijnpunten aangedragen. 
Hoewel lang niet iedereen de moeite neemt hier een antwoord te geven, kan toch 
geconcludeerd worden dat deze vragen nuttige informatie geven waarmee de meer gesloten 
vragen genuanceerd kunnen worden. Dat zou ervoor pleiten dat dit soort vragen op worden 
genomen in het uiteindelijk evaluatie-instrument2.  

Indirecte bevraging 
Indirecte bevraging leidde in Ronde 2 (deelonderzoek 4) tot lagere inschattingen van 
psychologische veiligheid dan directe bevraging. Tegelijkertijd leidden beide vormen van 
bevraging niet tot verschillen in de samenhang (correlaties) met andere variabelen – deze 
bleven ongewijzigd (zie deelonderzoek 4). Ook onderling bleken beide sterk te correleren. Dit 
alles wijst erop dat ondanks de indirecte wijze van bevraging, de concepten inhoudelijk 
onveranderd bleven.  
Hoewel we in Ronde 2 niet hebben kunnen vaststellen dat de indirecte vragen ook 
daadwerkelijk 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. Ook andere vragen 
in het evaluatie-instrument zouden op indirecte wijze bevraagd kunnen worden.  

                                                      
2 Ook dit kan men laten afhangen van de specifieke doelsteling van de betreffende evaluatie. 
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Benadrukken van anonimiteit 
Het extra benadrukken van anonimiteit resulteerde in Ronde 2 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 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. 

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 in Ronde 2 niet in 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. 

Het voorgestelde evaluatie-instrument 
Op basis van bovenstaande stelen we voor om in het evaluatie-instrument de volgende 
constructen op te nemen: 
 

• Psychologische veiligheid (kernvariabele) 
• Organisationele steun (kernvariabele) 
• Cohesie en/of teamidentificatie (kernvariabele[n]) 
• Zelfeffectiviteit (optioneel, afhankelijk van specifieke doelstelling) 

 
Verder raden we aan om indirecte bevraging toe te passen, vooral bij de constructen die wat 
gevoeliger liggen dan anderen; hoewel het breder toegepast kan worden, is psychologische 
veiligheid hiervoor de geëigende kandidaat. Afhankelijk van de situatie en specifieke 
doelstelling kan ervoor gekozen worden dit te doen in aanvulling op directe bevraging. Verder 
is het opnemen van een of meerdere open vragen aan te bevelen; de informatie die hieruit 
kan worden verkregen is een rijke aanvulling op de gesloten vragen gebleken. 
Verder verdient ook het benadrukken van anonimiteit de aanbeveling, evenals het betrekken 
van mensen uit de eigen groep bij de uitvoer van de evaluatie. 
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Tot slot 
De opzet van het onderzoek in de drie ronden die in dit rapport beschreven zijn betrof altijd 
een voor- men een nameting. Dit, zo hoopten we, zou ons in staat stellen veranderingen in 
de gemeten concepten vast te kunnen stellen. De koppeling van gegevens die hiervoor vereist 
was, bracht echter een eigen problematiek met zich mee. In de eerste instantie bleken de 
invullers wantrouwend te staan t.o.v. de gegevens waarmee we de koppeling tot stand wilden 
brengen. Ook nadat dit probleem verholpen was, bleek de koppeling nog steeds niet in alle 
gevallen haalbaar te zijn. We willen de toekomstige uitvoerders van PCD-evaluaties aanraden 
goed na te denken over de vraag of men koppeling na wil streven, en hoe men dat wil doen. 
Het stellen van vragen na een PCD die de invuller vragen een vergelijking te maken van de 
huidige stand van zaken m.b.t. bijvoorbeeld veiligheid met die van voor de PCD-deelname. 
Dit zou best dezelfde informatie op kunnen leveren, terwijl de problematiek rond koppeling 
omzeild kan worden. 
 
De kans bestaat dat met het verder ontwikkelen van de PCDs of door anderszins 
veranderende (onderzoeks)omstandigheden, toekomstige onderzoekers aanpassingen zullen 
moeten verrichten aan het evaluatie-instrument of de onderzoeksopzet. Wij zijn graag bereid 
om in de toekomst hen waar mogelijk de helpende hand te bieden.  
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Bijlage 1 - Begrippenlijst 
Hieronder zijn beschrijvingen en/of definities van de meest belangrijke concepten in dit 
rapport gegeven. Waar van toepassing zijn ze voorzien van referenties. 
 
Change agent 
Hieronder wordt verstaan een individu die een rol zouden kunnen spelen bij het uitdragen 
van PCDs en een belangrijke positieve rol zou kunnen spelen bij de effecten ervan; ook 
ambassadeur genoemd.  
 
Cohesie  
Festinger (1950) definieert cohesie als het totale veld van krachten dat van invloed is op 
mensen om bij een groep te horen. In meer specifieke zin betreft dit de betrokkenheid van 
medewerkers bij de taken van het team en bij collega’s (Forsyth, 2014) en is het afhankelijk 
van de aantrekkelijkheid van de groep en of men elkaar graag mag (Hogg, 1992). Zonder 
cohesie wordt feedback niet geaccepteerd, worden er geen normen gevormd, en ontbreekt 
er een regelmaat om een stabiele sfeer te creëren (Cartwright, 1951). Met andere woorden, 
cohesie zou het klimaat scheppen voor acceptatie. Verder is cohesie sterk verbonden met 
bijvoorbeeld team spirit, sociale steun van teamgenoten, de mate van coöperatief gedrag en 
het verdelen van werklast (Carless & De Paola, 2000). Cohesieve groepen zijn dus een goede 
bron van emotionele en sociale steun voor zijn leden. Als een groep hecht is, en de leden zijn 
betrokken bij de groep en bij de verandering die plaatsvindt, versterkt dit de verbondenheid 
tussen de leden. Cohesie zou de psychologische veiligheid creëren welke nodig is voor 
groepsleden om zich voldoende comfortabel te voelen om zwaktes en problemen te 
bespreken met andere groepsleden (Marmarosh & Van Horn, 2010).  
 
Collectieve effectiviteit 
De gedeelde overtuiging van een groep dat deze in staat zal zijn om samen bepaalde acties 
uit te voeren (Bandura, 1977b). Hier is het de gedeelde overtuiging van een team over het 
vermogen om bepaalde interventies en handelingen uit te voeren (Bandura, 2000).  
Effectiviteitsverwachtingen of -overtuigingen 
Verwachtingen die de deelnemers van de interventie hebben. Verzamelnaam voor 
Zelfeffectiviteit, Collectieve effectiviteit, en Responseffectiviteit (zie betreffende 
begrippen). 
 
Organisationele steun 
Waargenomen steun van de organisatie refereert naar de perceptie van werknemers over de 
mate waarin de organisatie hun bijdrage op waarde schat en zorg draagt voor het welzijn van 
de werknemers. Werknemers die zich gesteund voelen, identificeren zich met de organisatie 
en hebben een grotere toewijding voor het werk, wat leidt tot meer helpend gedrag en een 
minder teruggetrokken houding van werknemers (Rhoades & Eisenberger, 2002). Verder 
hebben Kurtessis en collega's (2015) laten zien dat waargenomen steun vanuit de organisatie 
positief gerelateerd was aan vertrouwen in de organisatie en aan vertrouwen in 
leidinggevende en in directe collega's (Kurtessis et.al. 2015).  
 
Psychologische veiligheid  
Psychologische veiligheid is een gedeelde overtuiging dat een team een veilige omgeving is 
om sociale risico's te nemen (Edmondson, 1999), bijvoorbeeld door ideeën aan te dragen om 
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werkprocessen te verbeteren, feedback te vragen en geven, of misstanden aan te kaarten 
zonder bang te zijn voor negatieve consequenties. In een psychologisch veilig team voelen 
teamleden zich geaccepteerd en gerespecteerd. Psychologische veiligheid leidt ertoe dat 
werknemers zich minder snel belemmerd voelen om zich uit te spreken en dat men zich 
gemotiveerder voelt om zijn team of organisatie te helpen verbeteren (Detert & Treviño, 
2008). Bovendien zorgt een psychologisch veilig team ervoor dat werknemers zich meer 
betrokken voelen en dat men beter leert van gemaakte fouten (Edmondson, 2004).  
 
Responseffectiviteit 
De overtuiging dat een bepaald gedrag zal leiden tot gewenste verandering (Bandura, 1977c). 
In deze context is responseffectiviteit de overtuiging dat een interventie of handeling effectief 
is, dus de overtuiging die de politiemedewerkers hebben over de interventie en of deze wel 
het gewenste effect zal hebben. 
 
Steun van de organisatie 
Zie Organisationele steun. 
 
Teamidentificatie  
Als iemand zich identificeert met de groep, definieert diegene zichzelf in termen van gedeelde 
groepseigenschappen en de overtuiging dat de groep centraal staat bij zijn zelfconcept (Hogg 
et.al., 1992). Identificatie met de groep speelt ook een belangrijke rol bij verandering in 
groepen; als er een duidelijke teamidentiteit bestaat zal men gemotiveerder zijn om een 
bijdrage te leveren aan het welzijn van de groep (Brickson, 2000) en verhoogt dit het welzijn 
(Leach et al., 2010). Een hoge mate van identificatie zorgt voor meer sociale steun, beschermt 
tegen pestgedrag en burn-out en draagt bij aan lange termijn welzijn en groepsprestaties 
(Haslam & Reicher, 2006).  
 
Zelfeffectiviteit 
Het “geloof” of de overtuiging (belief) van iemand in diens eigen vermogen om een bepaalde 
taak uit te voeren (Bandura, 1977a; Rogers, 1983). In deze context is het de overtuiging dat 
de politiemedewerkers zichzelf in staat achten aan de groepsinterventie mee te doen en de 
verwachte handelingen uit te kunnen voeren. Zie ook responseffectiviteit en collectieve 
effectiviteit (Kievik & Gutteling, 2001; Zomeren, Spears, Fischer, & Leach, 2004). 
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Bijlage 2 – Resultaten Ronde 3 

2.1 Quickscan Politie Challenge Day leidinggevenden Noord-Holland Noord 
 
Inleiding 
In november 2016 heeft een Politie Challenge Days (PCD) plaatsgevonden waaraan u en uw 
collega’s hebben deelgenomen. Na iedere PCD werd een vragenlijst verstuurd om een beeld 
te kunnen krijgen van de mogelijke invloed van de PCDs op diverse aspecten van de werksfeer. 
De PCDs beogen het gevoel van veiligheid binnen de organisatie (1) en de betrokkenheid van 
medewerkers (2) te vergroten, en verbindingen tussen medewerkers op de werkvloer te 
verbeteren (3). De vragen in de vragenlijsten hadden betrekking op deze doelstellingen van 
de PCD. Zo zijn sets van vragen opgenomen die ondersteuning vanuit de organisatie en 
psychologische veiligheid meten (aansluitend bij 1), teamcohesie en –team- en organisatie-
identificatie (2), en vragen die groepsonzekerheid meten (3). Tot slot was een aantal vragen 
opgenomen over uw mening over de PCD. 
Vele PCD-deelnemers hebben deze vragenlijsten ingevuld; daarvoor willen we u en hen 
hartelijk bedanken! 
 
In dit document treft u een ruwe, eerste beschrijving aan van een deel van de resultaten. 
 
Toelichting over anonieme verwerking van de vragenlijsten 
De verzamelde ruwe data (d.w.z. alle door deelnemers verstrekte antwoorden) kwamen 
alleen ter beschikking van de onderzoekers en niet van opdrachtgevers bij de politie; deze 
data werden opgeslagen op een afgeschermde server. Ook de rapportage van de 
onderzoekers naar politiemedewerkers en – opdrachtgevers is anoniem; deze vindt vooral 
plaats op basis van gegroepeerde resultaten, zoals gemiddelde scores en verbanden 
daartussen. Voor zover responsen van individuele medewerkers beschreven zijn (zoals de 
antwoorden op open vragen) zullen deze niet te herleiden zijn naar individuen; waar nodig is 
informatie die kan leiden tot identificatie verwijderd (dit zal zijn aangeven met rechte haken 
– […]). Hetzelfde is gedaan met eventuele weggevallen woorden of letters.  
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EVALUATIE VAN DE PCD 
 
Als onderdeel van de nameting werd deelnemers gevraagd hun beoordeling van de PCD uit 
te drukken in een cijfer. In figuur 1 is de verdeling van deze beoordeling weergegeven. 
 
 

 
Figuur 1: Algemene beoordeling van de PCD (1 – 10); de gemiddelde score is 6,5 
(standaarddeviatie: 2,0; aantal invullers: 22); per beoordelingswaarde is het aantal 
deelnemers dat deze beoordeling heeft gegeven 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, 
wat het bemoeilijkte om er volledig in mee te gaan. Anderen waren positiever: “ik zie hoe 
onverbonden mensen veilig verbonden worden en stralend weggaan in hun eigen proces”, 
hoewel iemand anders daar tegenoverstelde dat dit effect volgens hem/haar van korte duur 
was: “Op de dag zelf ontstond er zeer veel energie en voldoe ik ook ruimte om mijn gevoel te 
tonen. "the day after" is er weinig over van dat gevoel”. 
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Als sterke punten van de PCD werd o.m. genoemd ”Verbinding, gevoel van veiligheid creeren 
en delen van praktisch alles met elkaar”. “De dag heeft echt laten zien dat er onder de 
waterlijn van alles speelt bij collega leidinggevenden en door dit echt te zien beklijft dit beter 
dan wel te veronderstellen dat er meer is”, gaf een ander aan.  
Als nadeel werd o.m. aangegeven dat men de PCD te massaal vond: “De groep was te groot. 
Om echt in contact te komen zijn kleinere groepen nodig”. “Vooral de "non believers" raak je 
niet, en dat is toch juist wel de bedoeling. Ik haakte af omdat bij mij in de groep een paar 
mensen met zo'n duidelijke aversie tegen het geheel zaten. Daardoor wilde ik ook niet al te 
veel energie in de gesprekken steken”, meldde een ander. 
 
1. Kunt u kort uitleggen waarom u de Politie Challenge Day over het algemeen een 

onvoldoende geeft? 
• vond de insteek van de dag en ook de inhoud waaraan deze conceptueel is opgehangen 

niet sterk 
• Om meerdere redenen: Enerzijds zijn er aspecten die me echt tegenstaan (handgebaar 

dat bijna een religieus tintje krijgt. . Ik vond het te lang duren. Vraag me af wat er 
overblijft na afloop. In mijn groep zat een grote groep "non believers". Daarnaast vind ik 
dat er te weinig inhoud in de hele dag zat. Ik ben van mening dat de Teamchefs te weinig 
intellectueel worden uitgedaagd. Inhoudelijk meepraten over tactisch en strategische 
dilemma's had voor mij meer waarde gehad. I.c.m een dagdeel challengeday dan... Maar 
de hele dag... 

• Het is te gemaakt. Het lijkt een aardige methode, maar door zijn opzet is het vluchtig en 
snel over de top. Te Amerikaans. Het "over de lijn" onderdeel deed voor mij de deur 
dicht. Een aantal suggestieve vragen en moralistische opvattingen maakten dat ik dit een 
onveilig en ook onwenselijke moment vond. Daar waar collega's het moeilijk hadden, 
werd dit niet opgepakt.  
 De persoonlijke verhalen van de trainers waren mooi, maar over het algemeen, met het 
door malle handgebaren ondersteunen van een spreker en tot overmaat van ramp een 
rood plastic armbandje aan het einde vond ik het geen goede dag. 

• Het is niet mijn vorm, vond het ook te massaal. 
• De manier waarop deze hele dag vorm gegeven is, gaf mij bij voortduring ergenis en 

kriebels. Het voortdurend tonen van het "respect-gebaar", knuffelen en allerlei rare 
dansjes zijn aan mij niet besteed. 

• Ik vond het veel te Amerikaans, veel te massaal en over de top. Ik heb in mijn loopbaan 
behoorlijk wat coaching, trainingen en bijeenkomsten gevolgd/bijgewoond waarbij 
verbinding met elkaar, veiligheid in een groep en kwetsbaarheid tonen centraal stond, 
maar dit sloeg niet aan bij mij. Ene onderdeel vond ik beter dan het andere (over de 
streep vond ik best bijzonder om een keer te doen), maar ik heb ook echt 
tenenkrommende momenten ervaren. Op een gegeven moment moesten we elkaar echt 
om de minuut op commando knuffelen, voelde echt nep voor mij. 

 
2. Kunt u kort uitleggen waarom u de Politie Challenge day over het algemeen een 

voldoende geeft?  
• sfeer was goed, krijgt een klein inkijkje in het persoonlijke leven van collega's en van een 

groepje collega's krijg je een wat groter inzicht in hun persoon. 
• het was een nuttige dag, wel een hele grote groep. 
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• Omdat ik zie hoe onverbonden mensen veilig verbonden worden en stralend weggaan in 
hun eigen proces 

• De opzet en begeleiding was vioor mij volstrekt nieuw en ik moest erg wennen. De 
begeleiders vond ik zeer goed, maar al dat geklap en geknuffel deden mij denken aan de 
momenten dat ik samen met mij kinderen naar "Meneer Cactus" aan het kijken was op 
tv!.........Ik vond dat echt te veel. 

• Op de dag zelf ontstond er zeer veel energie en voldoe ik ook ruimte om mijn gevoel te 
tonen. "the day after" is er weinig over van dat gevoel. Deze reden is waarschijnlijk 
gelegen in het feit dat de leidinggevenden geen team (zullen gaan) vormen, mede omdat 
ze elkaar niet dagelijks, wekelijks of zelfs niet maandelijks zien. 

• Je merkt dat je over de "grens"heen moet om aan de weet te komen of het je gaat 
helpen. Als anderen om je heen het doen, je in vertrouwen nemen je zelf sneller ook de 
ander in vertrouwen neemt 

• De volledige opzet is gericht op (snel) een vertrouwelijke setting creeeren. 
• open en vertrouwelijke sfeer wordt gecreerd, dat is goed wat maakt dat mensen sneller 

geneigd zijn om te delen. Keerzijde is dat je een soort bubbel creeert, door de muziek, de 
begleiding, het drama dat er in gebracht wordt. Dit maakt dat het soms wat nep/onecht 
voelt. 

• Ik kijk er met een goed gevoel op terug en ik heb bewondering voor de manier waarop de 
begeleiding een grote club politieleiders zo snel heeft weten los te maken. De dag heeft 
echt laten zien dat er onder de waterlijn van alles speelt bij collega leidinggevenden en 
door dit echt te zien beklijft dit beter dan wel te veronderstellen dat er meer is. 

• Ik vind het doel en het idee van de Challenge day heel goed. Ik vind alleen een 
Amerikaanse manier waarop het gegeven wordt hoogst irritant. Dat maakt het voor mij 
niet effectief en roept weerstand op. 

• Prima opzet en goede zin van de deelnemers 
• moment van samen zijn die op een positieve manier wordt ingestoken. 
• Totale opzet in het teken van zintuigen open stellen en iedereen erbij te betrekken 
• verbindend, horizon verbredend, out of the box en dat waardeer ik 
• belangrijke dag 
• Mooie verbindende dag met verhelderende inzichten. 
 
3. Wat vond u sterke punten van de Police Challenge Day? 
• weinig sterke punten. Vond de begeleiders zelf (de twee leiders van het geheel, dus niet 

de subgroepen) wel goed 
• Het zorgt voor verbroedering en herkenning. 
• afwisselend programma, veel doen dus een actief programma. 

 mooie combi tussen met de hele groep werken en in kleinere setting 
• de interatcie met de verschillende collega's 
• De wijze hoe mensen didactisch veilig loskomen. 
• de begeleiding en de momenten van het lopen naar de streep 
• Het samenkomen in een andere setting was verrassend 
• Energie en enthousiasme 
• De intentie is goed 
• De organisatie van de dag was goed. 
• De opbouw en VOORAL NIETS MOET, Je wordt nergens toe gedwongen. Top 
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• De continue terugkeer richting de kleine ' veilige' groepjes. 
• energiek, door de muziek de beleiding. Je gaat vanzelf meedoen! 
• Reeds benoemd 
• De onderwerpen die aan bod kwamen. De openheid van een ieder die er was 
• enthousiasme leiders 
• in kleinere groepen de gesprekken aangaan. Humor 
• horizon verbredend 
• veel verbinding 
• Verbinding, gevoel van veiligheid creeren en delen van praktisch alles met elkaar. 
 
4. Wat vond u verbeterpunten van de Police Challenge Day? 
• De groep was te groot. Om echt in contact te komen zijn kleinere groepen nodig., van 

meer gelijksgestemden?Om elkaar echt verder te leren kennen was het dan ook weer te 
vrijblijvend. Vooral de "non believers" raak je niet, en dat is toch juist wel de bedoeling. Ik 
haakte af omdat bij mij in de groep een paar mensen met zo'n duidelijke aversie tegen 
het geheel zaten. Daardoor wilde ik ook niet al te veel energie in de gesprekken steken. 

• soms wel heel hoog knuffelgehalte en ik vond aan het eind de "complimenten" die nog 
werden gemeld wat overdreven. Kwam bij mij wat gemaakt over. 

• de grote van de groep, soms het idee dat er een beetje kinderachtig werd gedaan. 
• Een grotere werkgroep 
• minder geknuffel en geklap (soms om bijna niets) 
• zie mijn opmerkingen hiervoor 
• Programma aanpassen aan het doel en het niveau van de doelgroep 
• Ik kan niets noemen, ik houd gewoon niet van deze vorm. Erg Amerikaans 
• Geen mening. Dit soort dagen wil ik niet meer bijwonen. 
• Zie eerdere opmerking.  

 op welke vraag was dit een antwoord? Is de behoefte onder de leidinggevenden aan een 
dergelijke dag aan de voorkant gepeild?  
 Groep was daarnaast veel te groot om echt iets te bereiken (ook te veel collega's uit 
eenheid Amsterdam) 

• Ik heb nu maar een fractie van de totale groep echt verbinding gemaakt. Dit vind ik 
jammer. 

• wat minder dramatiseren 
• Op momenten had ik wat moeite met de typisch Amerikaanse hosanna benadering maar 

ik kan hier niet zo snel een alternatief voor bedenken dat beter zou passen en hetzelfde 
effect heeft. 

• de wijze waarop het werd gepresenteerd. 100 applausjes voor jezelf, knuffelen, huggen 
etc. was wat teveel van het goede. 

• door grootte van de groep zijn er een aantal onder de radar gebleven 
• Het werd voor mij op een gegeven moment "over the top" met het applaus voor je zelf. 
• iedereen moet erbij passen 
• te grote groep, meer interactie in groepjes 

 
5. Hoe zou u de Police Challenge Day omschrijven in 1 woord? 
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• onnozel 
• misplaatst 
• energiek 
• nuttig 
• Hartverbindend 
• redelijk 
• niet meer doen 

• Energie 
• Hysterie 
• Verschrikkelijk 
• Overdreven 
• Mooi 
• Verhelderend. 
• intens 

• Respect! 
• irritant 
• kanspotentie 
• unieke ervaring 
• outofthebox 
• belangrijk 
• verbindend

 
 
Ten slotte 
In dit document is een eerste weergave van de resultaten m.b.t. verwachtingen en beleving 
van de PCD gegeven. Uit de resultaten valt op te maken dat er wisselend wordt gedacht over 
de PCD. Zo wordt de link tussen de PCD en het vergroten van veiligheid expliciet genoemd, 
maar wordt er ook gewezen op de korte duur van het effect er van. Als verbeterpunt wordt 
o.m. genoemd dat de groepen kleiner zouden moeten worden gehouden. Ook wordt het niet 
als motiverend ervaren om in groepen te worden geplaatst waarvan sommige leden een 
duidelijke aversie tegen de PCD hebben. De gemiddelde beoordeling van de PCD is matig 
positief – een 6,3 op een tienpuntsschaal - , maar wat daarbij opvalt is de spreiding in de 
gegeven beoordelingen. De relatief lage gemiddelde score wordt deels verklaard door een 
aantal uitschieters aan de lage kant van de schaal; de meest gegeven cijfers liggen een stuk 
hoger, dit zijn de scores 7 en 8. 
Voordat een definitief oordeel kan worden gegeven over de effecten van de PCD zal een meer 
diepgaande analyse van alle verzamelde data moeten worden uitgevoerd, eventueel 
aangevuld door additionele metingen. 
 
Heel hartelijk dank voor uw medewerking! 
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2.2 Quickscan Politie Challenge Day basisteam Watergraafsmeer 
 
RESULTATEN VOORAFGAAND AAN DE PCD (72 DEELNEMERS) 
 
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. 
 

1. Cultuur en sfeer 
Wat sterk uit de open antwoorden naar voren komt, is dat er volgens de invullers teveel 
sprake is van roddel en afgunst; dit wordt aangegeven door zeven invullers. “Binnen […] het 
basisteam ervaar ik als grootste probleem de afgunst naar collega's die zichzelf willen 
ontwikkelen en hier kansen toe krijgen. Alsmede het "roddelen" over collega's”, aldus één van 
hen; een ander brengt het onder woorden als “Het ontbreken van de gunfactor, 
stemmingmakerij, praten over elkaar in plaats van met elkaar”. 
Drie invullers geven aan dat het schort aan onderlinge verbinding: “Ik vind verbinding bij 
elkaar zoeken erg belangrijk. Zo kun je meer bereiken”. 
Ook communicatie, en met name het gebrek aan positieve communicatie wordt door drie 
invullers genoemd. “Er gebeuren op beleidsniveau een hoop dingen die niet besproken worden 
of later pas wanneer het al rond is […]. [Er] Word alleen maar gezegd wat "fout" gaat”, geeft 
één van hen aan. 
  

2. (Re)organisatie 
Door een tweetal invullers wordt gewezen op de versnippering op de werkvloer, die door één 
van hen expliciet in verband wordt gebracht met de reorganisatie. “Iedereen werkt op zijn 
eigen eiland...”, schrijft één van hen. Volgens de ander is het “een 'ieder voor zich' cultuur 
geworden sinds de samensmelting van twee wijkteams tot één basisteam […] Het overzicht is 
kwijt. […]”. “Het is een TE groot Basisteam”, schrijft hij/zij verder, “hierdoor hebben collega's 
minder voor elkaar over omdat je niet regelmatig met dezelfde collega's in dienst bent. Je weet 
daarom ook niet wat er speelt bij collega's (privé etc) en kunt daar dan ook geen rekening mee 
houden”. Dat de basisteams te groot zijn geworden, wordt beaamd door een vijftal andere 
invullers. “Door de grootte van het wijkteam merk ik dat het contact veel onpersoonlijker is 
geworden. Er is weinig controle naar elkaar toe en daardoor kunnen collega's meer hun eigen 
gang gaan. Dit kan soms positief maar ook negatief uitpakken”, aldus één van hen. Zij geven 
verder aan dat ze daardoor telkens met andere mensen werken, en dat er “teveel mini teams 
binnen het grote basisteam [zijn], waarvan niet duidelijk is wat mensen doen, dat veroorzaakt 
onrust bij de andere collega’s is”. 
Ook wordt geconstateerd dat “… er het afgelopen jaar veel werkzaamheden [zijn] bijgekomen 
die minder uitdagend zijn, zoals de bewakingsdiensten. Dit maakt dat het soms lastiger is om 
gemotiveerd te blijven. hiernaast doen deze verplichtingen een groot beroep op collegialiteit. 
Hier ligt dan ook vaak de nadruk op en dat brengt soms frustraties met zich mee. Het is de 
laatste tijd belangrijk om voor jezelf op te komen, maar daardoor is het teamgevoel minder”. 
Negen invullers refereren aan toegenomen werkdruk en personeelstekorten, “ook al staat op 
papier dat we een overbezetting hebben”, schrijft één van hen. “Regelmatig zijn er diensten 



 
 

28 

waarin er (te) weinig personeel is waardoor de werkdruk erg hoog is en er niet ingezet kan 
worden op actuele problemen”, en “Grootse ambities, maar onvoldoende capaciteit en tijd 
om daar goed aan te kunnen voldoen”, schrijven anderen. 
Vier invullers geven aan dat er sprake is van gevoelens van onzekerheid en onrust, 
bijvoorbeeld m.b.t. “behoud van functie”, “mijn werkplek binnen [het] basisteam”.  
 
Vraag 2: Heeft u nog andere opmerkingen? 
 
Twee invullers doen uitspraken die betrekking hebben op verwachtingen t.a.v. de PCD: “Ben 
benieuwd naar […] 15 november”, en “Ik ben nieuwsgierig wat dit ons gaat brengen en hoe 
dit gewaarborgt wordt”.  
Twee invullers geven expliciet aan met plezier naar hun werk te gaan. “Ik kom elke dag met 
heel veel plezier naar mijn werk. Wij zijn schakels van die ene ketting. En het gaat in de 1e 
plaats om het werk, en dat moeten wij in het midden plaatsen en wij staan er allemaal 
omheen”, meldt één van hen. Het belang van een goede werksfeer wordt ook door hen 
onderstreept, getuige de volgende uitspraken: “De manier waarop collega's met je omgaan 
is naar mijn idee echt wat je geeft krijg je terug... Belangrijk is ook om open te staan voor 
andere meningen en zo nu en dan jezelf de spiegel voor te houden”, en “Ik denk dat het van 
belang is dat we met elkaar blijven praten en dat we vragen stellen aan elkaar”. Een ander 
sluit zich daarbij aan, maar ziet nog wel een horde die moet worden genomen: “Er zit zoveel 
drempel gedrag in dit team. Ik zie zoveel potentie in deze groep!” 
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EVALUATIE VAN DE PCD (NAMETING) 
 
Als onderdeel van de nameting werd deelnemers gevraagd hun beoordeling van de PCD uit 
te drukken in een cijfer. In figuur 1 is de verdeling van deze beoordeling weergegeven. 
 

 
Figuur 1: Algemene beoordeling van de PCD (1 – 10); de gemiddelde score is 5,9 
(standaarddeviatie: 1,7; aantal invullers: 32); per beoordelingswaarde is het aantal 
deelnemers dat deze beoordeling heeft gegeven 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 werd 
genoemd dat de schaal te groot was: “Met 120 personen in een sporthal met "trucjes" 
verbinding te laten maken werkt niet”. Anderen waren positiever: “Ik denk dat deze dag goed 
is geweest om de verbinding met elkaar te vergroten”, en “Door de opbouw van de dag en het 
onderdeel over de streep ontstaat een gevoel van vertrouwen en elkaar kennen”. 
 
Als sterke punten van de PCD werd o.m. genoemd ”[…] Het was goed te zien dat je niet alleen 
staat in ervaringen in het leven, soms positief soms negatief”. “Deze vorm van intervisie zou 
gewoon overgenomen moeten worden binnen de politie. Daar is een onuitgesproken vraag 
naar, dat dienst het grotere doel”, gaf een ander aan.  
Ook werd er aangegeven dat men de PCD te massaal vond: “Bij de kringgesprekken had je wel 
wat meer tijd mogen hebben dan 2 minuten per persoon”. 
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6. Kunt u kort uitleggen waarom u de Politie Challenge Day over het algemeen een 

onvoldoende geeft? 
• Vele vormen van fysiek contact met mede cursisten dat worden afgedwongen. Je voelt je 

op meerdere momenten als een kleuter die spelletjes moet doen. 
• Ochtendgedeelte zorgde niet voor een open instelling bij een ieder, kringgesprekken van 

2min waren te kort en alleen het 'over de streep' gedeelte was goed 
• Voor mijn gevoel is het doel van de Challenge day niet helemaal behaald. 
• Teveel theather en gemaakt. Veel dwang. 
• Ik vond de setting waarin belangrijke thema's besproken werden te overdreven, gemaakt 

en on-echt. Dit is begrijpelijk vanwege het Amerikaanse model waarop deze dag stoelt, 
maar ik denk dat het overgrote deel van de collega's te nuchter is voor deze benadering. 

• Omdat ik dit echt onzin vind, er word veel gezegd maar toch helemaal niets omdat het 
dusdanig breed is dat het alle kanten op kan 

• Vond de opzet veel te groot. Waren met een te grote groep mensen. Past niet bij mij als 
persoon. 

• Veel te amerikaans opgezet met veel onderdelen, waar ik niks aan had. 
• Beetje kinderachtige manier van praten door de organisatie. De dag gaf me geen gevoel 

van meer verbinding/vertrouwen. Deze dag heeft mij niets nieuws gebracht. 
• Een hoog Amerikaans "wij doen het heel goed"gehalte. Ver van de werkelijkheid 
• Te grote groep met te veel onbekenden. Was wel zeer waardevol voor de collega,s die 

zich er wel open voor konden stellen 
• Met 120 personen in een sporthal met "trucjes" verbinding te laten maken werkt niet. 
• Te amerikaans, ben ik zelf wat te nuchter voor. vragen bij over de streep waren wel heel 

breed geformuleerd. en gesprekken in kleine kring erg strak qua tijd. 
 
7. Kunt u kort uitleggen waarom u de Politie Challenge day over het algemeen een 

voldoende geeft?  
• Ben blij dat er zoveel mensen hebben laten zien hoe zij in hun vel steken 
• Was goed om eens met een grote groep bij elkaar te zijn. Bij over de streep kwamen 

dingen naar voren die je niet verwacht had van collega's. 
• ER is een poging gemaakt om verbinding te zoeken met de collega's 
• Het was een positieve dag. Je leert collega's op een andere manier kennen. 
• Mensen kunnen er dingen kwijt, die ze normaal niet kwijt kunnen 
• Organisatie was overdacht. 
• Ik denk dat deze dag goed is geweest om de verbinding met elkaar te vergroten. 
• Dit omdat de opdrachten, soms heftig waren, maar toch een heel nadre kijk op het team 

gaf. 
• Vond het wel erg amerikaans. 
• omdat het voldoende was. Het was niet helemaal goed en geweldig, maar het was ook 

zeker niet slecht, vandaar een voldoende. 
• Het is goed georganiseerd echter de inhoud pakt mij niet. 
• omdat het gelukt is de meeste collega's dichter bij elkaar te brengen. Er is n klein tipje 

opgelicht van wie wie is 
• Ik vind het algemeen voldoende, niet helemaal goed en niet helemaal slecht. 



 
 

31 

• Door de opbouw van de dag en het onderdeel over de streep ontstaat een gevoel van 
vertrouwen en elkaar kennen. 

• Ik geloof in het concept en zie dat we hier nu al veel aan gehad hebben 
 
8. Wat vond u sterke punten van de Police Challenge Day? 
• Mijn begeleider X die mij de gehele dag in de gaten hield wetende wat mij in het 

verleden overkomen is. 
• de locatie over de streep 
• Ik kan daar niets over zeggen. 
• Een dag om even stil te staan in een andere omgeving en met elkaar te spreken. 
• Ruimte voor een goed gesprek in de kleine groepjes aan het einde van de dag. Deze vorm 

van intervisie zou gewoon overgenomen moeten worden binnen de politie. Daar is een 
onuitgesproken vraag naar, dat dienst het grotere doel. Veel mensen benaderen elkaar in 
eerste aanleg collega's en dus politiegerelateerd (volkomen begrijpelijk) maar je ziet op 
zo'n dag dat al die collega's mensen zijn met hun eigen leven, zorgen, plezier, vragen en 
antwoorden. 

• over de streep 
• De opbouw 
• de interactie, de afwisseling van onderdelen 
• Het inzicht dat bij iedereen ontstond van de achtergrond/problemen/rugzak die een 

andere collega mogelijk kan hebben. 
• Het was een mooie ervaring om mee te maken. Het was goed te zien dat je niet alleen 

staat in ervaringen in het leven, soms positief soms negatief. 
• De onderwerpen 
• De reactie van de collega's op elkaars situatie 
• Het zich kwetsbaar opstellen van de collaga's 
• ruimte om metelkaar te praten 
• het heeft gewerkt voor verschillende mensen 
• de interactie tussen de sturende personen en de deelnemers 
• uitdagen, openen, vertrouwen, verbinden 
• Samen zijn met zijn allen. 
• het creeeren van gelijkheid tussen een ieder 
• Over de streep, de familiegroepen en de mogelijkheden om aan het einde van de dag iets 

tegen de groep te zeggen. 
 
9. Wat vond u verbeterpunten van de Police Challenge Day? 
• Die binnenkomst 's morgens was veel te heftig voor mij. Die kan wel wat minder. 
• te hoog tsjakka gehalte. de oefeningen 'smorgens waren kinderachtig. 
• Iets meer tijd geven voor de kring gesprekken, was naar mijn mening erg weinig tijd voor 

gemaakt. 
• Gooi alle spelletjes eruit. 
• In het begin vond ik het wat kinderlijk (rennen naar een andere stoel) en amerikaans 

overkomen. 
• minder amerikaans, meer de diepte in 
• Er kon meer handvatten uitgereikt worden hoe om te gaan met dingen 



 
 

32 

• Bij de kringgesprekken had je wel wat meer tijd mogen hebben dan 2 minuten per 
persoon 

• Te massaal en vragen veel te uitgebreid bij het onderdeel over de streep 
• Het ochtenddeel mag in mijn ogen geschrapt worden, de wijze waarop is niet de juiste 

voor deze doelgroep. Het overdreven blije gedrag van de begeleiders, het high-fiven, het 
gedwongen knuffelen en met name het idiote Amerikaanse handgebaar vind ik totaal het 
doel voorbij schieten. Nogmaals, ik denk dat er vast collega's zijn die hier heel veel aan 
hebben gehad. Zij hebben wellicht ontdekt dat ze niet de enigen zijn met problemen of 
een moeilijk verleden. Echter ben ik van mening dat het overgrote deel van de collega's 
te nuchter is voor zo'n dag en er geen meerwaarde aan ontleent. 

• De opvang dan wel nazorg was niet voldoende. 
• Geen massale groepen. 
• Te veel mensen, onderdelen weglaten. 
• De vragen bij het onderdeel 'over de streep' kunnen wat beknopter zodat er langer de 

tijd is om na te denken 
• Haal dat Amerikaanse well done imago er af. 
• te veel op de Amerikaanse leest opgebouwd, niets voor de nuchtere Hollanders 
• Geen gejoel en geschreeuw bij binnnen komst icm hardemuuziek. 
• WEL erg open vragen bij over de streep 
• als je een vetrouwde omgeving zegt te creeeren, laat dat dan ook zo zijn. Nee is ook een 

antwoord, maar andere deelnemers laten je toch niet in de keuze nee. Daar mag wat 
strakker opgestuurd worden. Ook de aangewezen hulp moet zich aan de taakhouden. 
Indien gewenst is contact mogelijk maar ongewenst en ongevraagd fysiek contact, maakt 
erg ongemakelijk 

• ietsje meer aanpassen op de Nederlandse markt. Hollanders zijn niet van die 
schreeuwers. Alhoewel ik de opzet wel snap 

• Niet meer in deze vorm geven 
• Dat overdreven gedoe is niet nodig en die psychologische opbouw is een beetje 

doorzichtig.  
• het is hier geen amerika!, beetje aanpassing naar een wat nuchterder aanpak kan mijns 

inziens geen kwaad.  
• Het concept is erg Amerikaans, hoort er deels bij, maar soms mag het iets "normaler" 

 
10. Hoe zou u de Police Challenge Day omschrijven in 1 woord? 
• HEFTIG 
• overbodig 
• Bijzonder 
• niet mijn ding 
• opbouwend 
• prima 
• interessant 
• Overleven 
• Overbeladen 

• Zweverig 
• Ervaring 
• Verandering 
• slecht 
• Postitief 
• Onnodig 
• Zielig 
• leerzaam 
• tja 

• heeft waarde 
• verhelderend 
• Hel 
• delen 
• Verspilling 
• Samen 
• overbodig 
• tsjakka 
• Gevoelig 
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2.3 Quickscan Politie Challenge Day basisteam Centrum Jordaan 
 
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. 
 

3. Cultuur en sfeer 
Congruent met de doelstellingen van de PCDs wordt door een tweetal invullers aangegeven 
dat veiligheid en de lage mate van binding tussen collega’s een probleem zijn. Door vier 
invullers wordt expliciet gewezen op groepsvorming. Collega’s vormen onderling groepen, 
zoals WhatsApp groepen en “stapgroepen”, en sommigen ervaren dat daardoor mensen 
worden buitengesloten; een ander signaleert vriendjespolitiek. Verder wordt meermalen 
gewezen op geroddel (3); “Het is een echt roddelcultuur”, aldus een invuller. “Er wordt meer 
over collega's gesproken, dan dat er feedback wordt geleverd aan de betreffende collega. Dat 
schaadt mensen en leidt tot uitsluiting”, aldus een ander. 
Een ander werkcultuurgerelateerd aspect dat naar voren komt is “de grote mate van ‘ikke’ en 
de rest kan stikke”. Een ander schrijft: “Ik ervaar momenteel dat het recht van de sterkste 
geld. Hij/zij die het hoogste woord heeft, wordt beloond. Zij die tussen de druppels door 
kruipen, weinig klachten van burgers hebben worden gepromoveerd. Zij die hun werk naar 
behoren doen maar weleens een klacht hebben of meerdere klachten worden geparkeerd op 
een standaard plek […] Medewerkers die verzuipen [vallen] in een zorgtraject dat hun in t 
verdomd hoekje zet.” 
  

4. (Re)organisatie 
Opvallend aanwezig in de open antwoorden die betrekking hebben op de organisatie en het 
dagelijks werk zijn opmerkingen met betrekking tot planning en wat daar direct mee te maken 
heeft. Liefst 14 van de deelnemers maakt hier een opmerking over. Vaak echter blijft dit bij 
het noemen van de planning als probleem binnen het team, zonder dat daar nadere uitleg bij 
wordt verstrekt. Eén van invullers maakt echter de opmerking dat de planning zo is dat 
personeel niet wordt ingezet waar het nodig is. Een ander wijst erop dat de planning vooral 
“een issue” is voor collega’s met jonge kinderen. “[…] De spreiding in diensten [is] te groot. 
Het is lastig om een groep (zorggroep) samen in 1 dienst te krijgen”, schrijft weer iemand 
anders. 
Een ander aspect dat meermalen direct of indirect genoemd wordt betreft de reorganisatie. 
“Het is erg onduidelijk waar weer naartoe gaan en tegelijk veranderd er veel in negatieve zin. 
Dat is niet goed voor de werksfeer terwijl wij onderling juist een goede mentaliteit hebben en 
er voor elkaar staan”, aldus een invuller. “We hebben zorggroepen, maar ik weet zelfs niet 
eens wie in mijn zorggroep zit”, schrijft een ander, en “Je hebt het gevoel dat je een nummertje 
bent en geen persoon. Hier valt nog veel meer winst in te behalen”, geeft dezelfde invuller 
aan, ook omdat “de persoonlijke aandacht op je prive leven ver onder maat [is]. […] De leiding 
(wijkteamleiding) dan wel zorg IP's gaan nooit prive met je praten hoe het gaat.” Te grote 
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groepen met weinig zicht op elkaar en elkaars werk wordt ook door andere invullers genoemd 
(4).  
Eén van de invullers geeft een lijst met problemen die op de werkvloer worden ervaren, zoals 
“Toenemende werkdruk door bewaken, slechte roosters, steeds meer administratie, slecht 
werkende computersystemen, verplichtingen naar verdachten, stress door de slechter 
wordende positie van slachtoffers, steeds meer regeltjes vanuit de Nationale Politie, te grote 
teams, waardoor mensen elkaar uit het oog verliezen, slechte gebouwen en protocollen, 
waardoor eigen inzichten verdwijnen”. “Gelukkig werk ik in een heel fijn team, met fijne 
collega's”, voegt hij/zij eraan toe. 
Naast dat wordt aangegeven dat men minder zicht heeft op elkaars werk, wordt ook de 
verschillen in werkwijze genoemd als probleem (3). “Iedereen kan zijn eigen ding doen. En 
hierop worden weinig collega's aangesproken. Dat zit in mijn ogen ook echt in de cultuur. 
Zolang jij er geen last van hebt, laat je het toch lekker zo”. Meerdere invullers wijzen net als 
deze invuller op een gebrek aan controle: “Weinig controle op het goed uitvoeren van het 
werk. Ik kan als ik zou willen heel vaak niets tot weinig doen en dat zou niet eens opvallen.” 
Ook noemt iemand dat hij/zij het gevoel heeft dat er niets gebeurt met signalen dat sommige 
collega’s niet goed functioneren.  
Vraag 2: Heeft u nog andere opmerkingen? 
 
Wat betreft verwachtingen t.a.v. de PCD waren er van alle deelnemers vijf die aangaven 
(enigszins) negatief aan te kijken tegen de PCD: “Heb van dit soort dagen geen hoge pet op”, 
“Heel eerlijk word het me opgedrongen en heb ik er geen zin in”, en “Ik vind het zonde van de 
tijd en het geld” schrijven twee invullers. “Ik vind het wijkteam niet veilig genoeg om mijn 
mening hierin te geven”, geeft een andere invuller aan. “[Mijn] verwachting is dat het [een] 
hoog show element heeft en voor mij te amerikaans, te zweverig [is]”, schrijft weer een ander, 
maar hij zij voegt daaraan toe te hopen “op bevestiging dat het wel goed zit binnen ons team 
en dat ik een leuke dag heb met collegas”. 
Elf invullers geven er blijk van positieve verwachtingen van de PCD te hebben: “Dat ik meer 
inzicht krijg in de andere collega's en hierdoor een betere binding ontstaat”, verwacht een der 
invullers; “Ik hoop dat we elkaar beter leren kennen en problemen aan elkaar vertellen, zodat 
wij er als team aan kunnen werken en beter kunnen worden”, “dat men na deze dag meer 
begrip heeft voor elkaar en de verschillen kan waarderen”, “ik verwacht dat deze dag ons als 
team dichter bij elkaar brengt en voor sommige collega's onderling hopelijk wat wrijving 
wegneemt”, en “Ik verwacht een dag […] die bij zal dragen aan een nog betere interne 
veiligheid”, aldus anderen. 
De overige reacties zijn in grote meerderheid neutraal: 25 invullers geven aan geen specifieke 
verwachtingen te hebben.  
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EVALUATIE VAN DE PCD (NAMETING) 
 
Als onderdeel van de nameting werd deelnemers gevraagd hun beoordeling van de PCD uit 
te drukken in een cijfer. In figuur 1 is de verdeling van deze beoordeling weergegeven. 
 

 
Figuur 1: Algemene beoordeling van de PCD (1 – 10); de gemiddelde score is 6,3 
(standaarddeviatie: 1,8; aantal invullers: 19); per beoordelingswaarde is het aantal 
deelnemers dat deze beoordeling heeft gegeven 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; “Ik vond 
het gewoon erg overdreven allemaal, het enthousiaste gedoe, muziek, aan elkaar zitten, 
verplicht knuffelen. Het van je verwachten dat je geheimen prijs geeft”, gaf iemand aan. “Doe 
maar gewoon dat doe je al gek genoeg”, aldus een ander. 
Als sterke punten van de PCD werd o.m. genoemd ”verbinding met de collega's creëren”. 
“Ruimte voor goede gesprekken in kleine groepjes met goede begeleiding”, gaf een ander aan. 
Ook werd er openlijk getwijfeld aan het nut van een PCD: “Het betreft een groep van meer 
dan 100 collega's, die in wisselende samenstelling soms met elkaar werkt, deze dag is dan veel 
te algemeen, met veel te veel mensen om echt nader tot elkaar te komen! […] In een groep 
van 100 mensen, blijven er altijd een paar die elkaar niet liggen, dit veranderd niet door een 
challenge-day.” 
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11. Kunt u kort uitleggen waarom u de Politie Challenge Day over het algemeen een 

onvoldoende geeft? 
• vind de " gemaakte" amerikaanse holladiyee hopsa heissa volstrekt overdreven en slaat 

op niks. De oer hollandse "Doe maar gewoon dat doe je al gek genoeg " cultuur is prima 
en is niks mis mee. 

• In het algemeen denk ik dat de doelen welke gesteld waren niet behaald zijn. 
• Ik ben van mijzelf al open en eerlijk tegen iedereen. Een challenge day heeft voor mij 

geen meerwaarde. De heeft mij niets nieuws gebracht. 
• Zeldzaam zinloze dag. Soort demagogie, iedereen hele dag het "gebaar" maken. 

Workshopleiders welke aan ongetwijfeld waar gebeurd maar zielig verhaal vertellen. 
Hebben zij al honderden keren vertelt maar na afloop moesten zij elkaar troosten. Wekt 
mij mij toneelgevoelens op. Als je 100 stellingen met 100 man gaat doen bij “over de 
streep" zit er geen kop en geen einde aan en weet je niet wie welk pijnpunt heeft. Dat 
vergeet je dor de grote hoeveelheid stellingen. Ook zinloze stellingen; Ben je wel eens 
gepast, is er wel eens iemand doorgegaan in je omgeving. Ja natuurlijk! 
 Gevoel overheerst dat het een politiek correct verhaal is wat door duurbetaalde 
beroepstoneelspelers gebracht is. 

• Ik vond het gewoon erg overdreven allemaal, het enthousiaste gedoe, muziek, aan elkaar 
zitten, verplicht knuffelen. Het van je verwachten dat je geheimen prijs geeft. Over de 
streep was wel indrukwekkend, maar wat schiet je er mee op of je weet dat je collega 
wel of geen fijne jeugd heeft gehad, iemand heeft verloren enz enz. En wat schiet de 
collega er mee op dat de andere collega’s dit weten. Een hoop collega's in tranen, is dat 
nodig? Worden ze hier beter van, of beter van begrepen? Gaat de organisatie of de 
collega's nu anders met elkaar om??? Volgens mij niet. Zie dus echt de meerwaarde er 
niet van in. Overigens vond ik wel dat de twee personen die de dag leidden wel heel goed 
hun best deden. 

• Zonde van het geld en de tijd, die beter aan politietraining of -middelen konden worden 
besteed. Het betreft een groep van meer dan 100 collega's, die in wisselende 
samenstelling soms met elkaar werkt, deze dag is dan veel te algemeen, met veel te veel 
mensen om echt nader tot elkaar te komen! Hier heb ik ook niet echt behoefte aan: vind 
het prima zoals het is, de sfeer onderling is in het algemeen gewoon goed. In een groep 
van 100 mensen, blijven er altijd een paar die elkaar niet liggen, dit veranderd niet door 
een challenge-day. 

 
12. Kunt u kort uitleggen waarom u de Politie Challenge day over het algemeen een 

voldoende geeft?  
• Gespreken waren goed alleen het begin waarin veel werd bewogen gedanst en 

geknuffeld vond ik heel 'amerikaans' irriteerde mij enorm en ik moest mijn best doen om 
niet af te haken 

• ik ben aanwezig geweest en was zeer passief ik heb het niet zo op deze dagen en zal de 
volgende keren ook niet meer deelnemen het is te amerikaans 

• Het was leuk opgezet. De organisatie was goed. De organisatoren zaten vol leven, 
enthousiasme en wisten de gehele dag iedereen bij de les te houden. Ik vond, op 2 
onderdelen na, elk onderdeel te algemeen om een enige vorm van 
vertrouwen/openheid/eerlijkheid met collegas op te bouwen. 

• Locatie was prima, 
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• Het is een van de zeer weinige momenten dat een geheel team aan zoiets kan bouwen. 
• Het heeft meer inzicht in elkaar gegeven en meer verbinding. 
• Mooi om te zien dat collega's elkaar helpen/steunen en een veilig gevoel geven. 
• omdat het onbewuste zaken bewust maakte in mijzelf. 
• Het was een dag die nogal moeizaam begon. Dit kwam omdat de dag begon met een 

aantal spellen, om de deelnemers wat losser te maken. Dit was nogal lastig met een 
grote groep politiemedewerkers. Uiteindelijk deed iedereen toch mee, mede door de 
ongemakkelijke spelletjes. Hierdoor was er een fijne en veilige sfeer en was er over het 
algemene een open houding onder de collega's. 

• Idee en bedoeling van de dag zijn prima! Invulling en 'aankleding' van de dag is 
overenthousiast en veel te Amerikaans. 

 
13. Wat vond u sterke punten van de Police Challenge Day? 
• ruimte voor goede gesprekken in kleine groepjes met goede begeleiding 
• heel eerlijk gezegd."weinig". Heel veel zaken gaan over het gewone leven. Dingen die 

gewoon bij het leven horen. Als je daar moeite mee hebt dan hebt dan heb ik maar 1 
advies: wen er maar vast aan want je zult het nog heeel veeel tegenkomen. 

• Leuk en spontaan 
• Het was leuk opgezet. De organisatie was goed. De organisatoren zaten vol leven, 

enthousiasme en wisten de gehele dag iedereen bij de les te houden. 
• De energie die er aan het einde van de dag aanwezig was 
• De voorbeelden die de begeleiders geven trekken je goed in het verhaal en de bedoeling 

van de dag. 
• De familiegroepjes 
• verbinging met de collega's creeren 
• Bijna iedereen deed mee 
• Het was goed geregeld en de organisatoren waren enthousiast. Door de opbouw van de 

dag, werden collega's steeds meer betrokken. 
• Het samen-zijn met de collega's. De goede poging te verbinden. 
• De mogelijkheid voor het individu om iets meer over zichzelf te vertellen. 
• Het enthousiastme van de gespreksleiders/hosts/presentatoren 
• Het toch weten te enthousiasmeren van veel collega’s. De sfeer die er gecreëerd werd 

met over de streep. Vind zelf dat de sfeer net een begrafenissfeer was, maar het is wel 
knap dat het lukt zo een sfeer te creëren 

• De hele opzet en organisatie, was zeer professioneel. (ik vraag me af wat het gekost 
heeft) 

 
14. Wat vond u verbeterpunten van de Police Challenge Day? 
• het verdreven dansen en knuffelen en het hoge Emile Ratelband gehalte met knuffelen 

en hight five geven en dansen en muziek. Echt verschrikkelijk!!! 
• niet meer doen zo'n dag 
• Een verbeter punt zou moeten zijn dat de vragen veel gerichter moeten zijn. En nou niet 

zueren dat dat dan te bedreigend overkomt. 
• De dag is goed, lunch was slecht 
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• Ik vond, op 2 onderdelen na, elk onderdeel te algemeen om een enige vorm van 
vertrouwen/openheid/eerlijkheid met collegas op te bouwen. Verbeterpunten: De 
problemen die op het betreffende wijkteam spelen, kwamen in Geen vorm terug op de 
PCD. Zonde. 

• Dat overdreve Amerikaanse bij binnenkomst 
• -het te overdreven met emotiemuziekjes werken heeft bij mij een tegengesteld effect, ik 

merkte dat het mij irriteerde. 
-tijd tekort in nde 'kleine' groepjes. Had niet het idee dat ieder zijn verhaal kon doen 
vanwege de tijd. 

• De diepgang in de familiegroepjes hangt af van de eerste sprekers, die de toon zetten. 
Daarom is het goed dat de begeleider start en niet iemand van de collega's die heel 
oppervlakkig blijft. 

• erg amerikaans programma, 
• geen 
• Het enthousiasme was op momenten ietwat kinderlijk, waardoor collega's weer een 

stapje terug deden, aangezien het te ver uit hun comfortzone was. 
• Meer ruimte voor verdieping. Minder Amerikaans model, te overdreven en veel te hoog 

'hug- gehalte'. 
• Het 'samen' gevoel is in mijn op optiek niet verbetert 
• Geen idee hoe je een dag als deze kunt verbeteren. Een kok kan niet voor alle monden 

koken. 
• Alles, kon niets positiefs benoemen. 
• Zou zelf graag willen dat het wat minder Amerikaans was. Gewoon wat meer basic 

zonder al de poespas. Dan had ik het veel beter gevonden. 
• Hou het eenmalig! 

 
15. Hoe zou u de Police Challenge Day omschrijven in 1 woord? 
• OK 
• zonde 
• jammer 
• Ontwapend 
• onnodig 
• intressant 
• pakkend 
• Mooie startdag 
• inspirerend 
• nuttig 
• Veilig 
• waardevol 
• Jammer 
• ongemakkelijk 
• Waardeloos 
• overdone 
• Overbodig 
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2.4 Quickscan Politie Challenge Day DRR Speciale Operatiën 
 
EVALUATIE VAN DE PCD 
 
Als onderdeel van de nameting werd deelnemers gevraagd hun algemene beoordeling van de 
PCD uit te drukken in een cijfer. In figuur 1a is de verdeling van deze beoordeling 
weergegeven. 
 
 

 
Figuur 1: Algemene beoordeling van de PCD (1 – 10); de gemiddelde score is 
5,4 (standaarddeviatie: 2,2; aantal invullers: 99); per beoordelingswaarde is 
het aantal deelnemers dat deze beoordeling heeft gegeven af te lezen. 

 
Het gemiddelde beoordelingscijfer valt dus vrij laag uit. Hoewel de meest gegeven 
beoordeling een 7 is, is hier sprake van een behoorlijk aantal invullers dat een vijf of lager 
toekent. In de figuren 2 t/m 5 zijn de beoordelingen weergegeven op specifieke aspecten van 
de PCD: de organisatie (figuur 2), de mate waarin men vond dat de PCD in staat is voor 
verbinding te zorgen (figuur 3), de mate waarin men vond dat de PCD in staat is voor 
veiligheidheid te zorgen (figuur 4), en de mate waarin men vond dat de PCD in staat is 
vertrouwen te vergroten (figuur 5). De beoordeling van de organisatie springt er daarbij in 
positieve zin uit, met een gemiddelde beoordeling van 6,9. De overige aspecten worden 
aanmerkelijk lager beoordeeld, met ook hier een relatief groot aantal invullers dat extreem 
lage beoordelingen geeft. In figuur 6, ten slotte, is weergegeven in hoeverre men denkt dat 
een vervolg op de PCD zal bijdragen aan verandering binnen de afdeling, op een 
vijfpuntsschaal. 
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Figuur 2: Beoordeling van de organisatie van de PCD (1 – 10); de gemiddelde 
score is 6,9 (standaarddeviatie: 2,0; aantal invullers: 99). 

 
 

Figuur 3: Beoordeling van de mate waarin men vond dat de PCD in staat is voor 
verbinding te zorgen (1 – 10); de gemiddelde score is 5,1 (standaarddeviatie: 
2,4; aantal invullers: 99). 
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Figuur 4: Beoordeling van de mate waarin men vond dat de PCD in staat is het 
gevoel van veiligheid te vergroten (1 – 10); de gemiddelde score is 4,8 
(standaarddeviatie: 2,3; aantal invullers: 99). 

 
 

Figuur 5: Beoordeling van de mate waarin men vond dat de PCD in staat is 
vertrouwen te vergroten (1 – 10); de gemiddelde score is 5,0 
(standaarddeviatie: 2,3; aantal invullers: 99). 
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Figuur 6: Inschatting in hoeverre men denkt dat een vervolg op de PCD zal 
bijdragen aan verandering binnen de afdeling; de gemiddelde score is 2,2 
(standaarddeviatie: 1,1; aantal invullers: 93); de schaal; loopt van 1. “helemaal 
niet” tot 5. “absoluuut wel”. 

 
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, 
wat het bemoeilijkte om er volledig in mee te gaan. “Ik vind het geen goed middel om de 
problemen binnen ons team aan te pakken, ook al omdat de groep veel te groot en te divers 
is (veel collega's kom in mijn werk helemaal niet tegen). Verder ben ik allergisch voor het op 
commando kunstjes doen en [dan] na een half uur weggegaan”, schreef een van de invullers. 
“Omdat het een enorm op een kinderachtige manier gedwongen sfeer betrof. Direct vanaf het 
begin een zeer gedwongen onprettige sfeer. Je moet wel meedoen, anders val je buiten de 
boot”, schreef een ander.  
Anderen waren positiever: “De challenge day had een doel, en dat doel is behaald”, en “Het 
is een nuttige dag voor iedereen die erin willen investeren“. Iemand anders stelde daar echter 
tegenover: “Ik vind de Challenge Day in principe een mooi programma. Alleen ben ik wel 
sceptisch. De groep waar ik in zat kent elkaar niet. Als je elkaar al wat beter kent is er al meer 
vertrouwen in elkaar, waardoor je opener tegen elkaar kunt zijn. Daarbij vind ik dat er tijdens 
zo'n dag bij sommige mensen dingen omhoog komen die ze al een plekje hadden gegeven. En 
waar ze dan nu weer last van kunnen hebben. En ik vraag me af of de nazorg wel voldoende 
geborgd is!”. 
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Als sterke punten van de PCD werden met name de organisatie en de lunch genoemd. Ook 
het aspect elkaar leren kennen werd vaak genoemd. ”Je ontdekt dat er veel collega's zijn die 
best wel wat leed meedragen”, schreef een van hen. “Het benadrukken dat collegas menselijk 
zijn en daarom gevoelig zijn voor negatieve uitingen en bepaalde behoeftes hebben”, werd 
door een ander als sterk punt genoemd. “De binding met collega's vond ik het beste wat eruit 
te halen was”, noemde een ander.  
Als verbeterpunt werd meermalen gewezen op het verplichte karakter van de PCD: “Om 
mensen een gevoel van veiligheid op de werkplek te geven, is het misschien verstandig om een 
dergelijke dag NIET VERPLICHT te stellen voor deelname. Ik vind dat deelname op vrijwillige 
basis moet gebeuren”.  
 
Hoe zou u de Police Challenge Day omschrijven in 1 woord? 
 
• Vonkproject 
• kut 
• Effectief 
• mensonwaardig 
• Nep 
• Verspilling 
• Bijzonder 
• GELDVERSPILLING 
• Een verloren dag 
• slecht 
• gaatdoelvoorbij 
• Verschrikkelijk 
• apart 
• Trots 
• Onzinnig 
• mooi 
• Verbindend 
• Verbindend 
• prima 
• Zinloos 
• bijzonder 
• hysterisch 
• mwah 
• indrukwekkend 
• Uitdagend 
• gewetensvol 
• nuttig 
• Waardeloos 
• intens 

• belachelijk 
• waardeloos 
• uitdagend 
• slecht 
• amerikaans 
• geldverspilling 
• leuk 
• Verschrikkelijk 
• Kosteninefficient 
• commercieel 
• Geinig 
• overgewaardeerd 
• Bijzonder 
• zinloos 
• mooi 
• Bijzonder! 
• Verbetering 
• Geforceerd 
• Intensief 
• chaotisch 
• Mooi 
• ongewenst 
• ervaring 
• Leuk 
• appart 
• gezellig 
• goedbedoeld 
• 1woord?jeetje 
• Bezigheidstherapie 

• energiek 
• Snik 
• Verbindend 
• Ongemakkelijk 
• Leuk 
• Bewustwording 
• mooi 
• Bijzonder 
• intens 
• gezellig 
• top 
• confronterend 
• leerzaam 
• Bijzonder 
• dierbaar 
• Verbindend 
• verbinding 
• zet aan tot denken 
• nutteloos 
• geldverspilling 
• mwah 
• vreselijk 
• Gezellig 
• Bijzonder 
• bedenkelijk 
• Bijzonder 
• interessant 
• Schreeuwerig. 
• leuk 
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• Bijzonder 
• tijdverspilling 
• vervelend 
• vermakelijk 
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2.5 Impressie evaluatie Politie Challenge Day DRR Speciale Operatiën 
 
Vraag: Kunt u kort uitleggen welke effecten van de PCD u bij uw collega's heeft 
waargenomen – in positieve en/of in negatieve zin? 
• Eerst negatief en dan positief. Dat benadrukt positieve. 
• Effecten van scheuringen, onvrede en onrust in de groep, waar vervolgens niets 

tegenover wordt gezet 
• Het is gezelliger gewordwn 
• Nee 
• Over de streep heeft aangegeven dat men niet alleen staat in bepaalde situaties 
• Meer cynisme. 
• Mensen die mee deden met volle overgave. Jammer dat groeps gevoel ook negatief kan 

werken waardoor niet iedereen mee deed. Denk als men individueel was geweest dat 
wel gedaan had 

• Niet of nauwelijks 
• Allen negatieve effecten. Een aantal collega's is weg gegaan en degenen die ik gesproken 

heb die de dag wel hebben afgemaakt hebben er ook niets mee en zitten ook niet op een 
terugkomdag te wachten. 

• Alleem maar negatieve, ook dagen later. 
• cabareteske sketches werden waar genomen 
• Het maakt van alles los zonder dar hier gevolg aan wordt gegeven. 
• Geen significant direct effect. 
• Positief =&gt; veel gevoerde gesprekken + beter begrip 
• Verschillend, grotendeels negatief,.. 
• het maakte best veel emotie's los. ik vond dat collega's best open stonden voor het 

programma. 
• Het heeft enerzijds gezorgd voor meer bekendheid met wat verder weg staande 

collega's. Wat meer openheid naar nabije collega's. Anderzijds heeft het ook voor meer 
polarisatie gezorgd tussen de mensen die de dag positief hebben ervaren en de 
negatieven. 

• Ik heb mensen naar elkaar toe zien komen maar de vaste kern "afzeikcollega's" verliet na 
een dik uur de bijeenkomst. Zij zijn dan later weer de stoere collega's. 

• kan daarover niets zeggen, ivm de vele verschillende afdelingen en vele collega's die je 
nog nooit eerder gezienhebt 

• Nee, dat kan ik niet. Bij het indelen van de groepen ben ik naar buiten gestuurd omdat ik 
me niet bij een groepje had aangesloten en niet langs de kant mocht blijven zitten. 
Buiten de zaal gekomen, kreeg ik de keus: of naar binnen gaan de zaal in en meedoen 
met een groepje of naar huis gaan. Hoezo vrijwillig? Hoezo je veilig op je werkplek 
voelen? Ik ben weggegaan naar mijn eigen werkplek met een heel naar gevoel in mijn 
buik. Hoe is het mogelijk dat dit binnen dit bedrijf kan gebeuren? 
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• Hele verschillende dingen. Sommige waren blij dat ze er vanaf waren. Sommige vonden 
het een mooie dag. Maar ook collega's waarbij ineens dingen naar boven zijn gekomen 
waarvan ze dachten dat ze die al verwerkt hadden. 

• Ik heb geen veranderingen waargenomen. 
• weinig verandering op dit moment 
• Er is zeker meer contact tussen personen van de verschillende afdelingen en dat is goed. 
• Zover ik kan inschatten zijn er toch wel enkele collega's die anders (positiever) lijken te 

reageren. De groep die uit een soort veiligheidsgevoel aan de kant bleef zitten tijdens de 
opdrachten zijn nog net zo negatief als voor de PCD. 

• Bewustwording houding andere collega.s en benadering van hen 
• geen mening 
• Heel veel tegenzin. Heel veel verzet. Heel veel collega's die zijn weggelopen danwel 

weggestuurd omdat zij niet mee wilden in de massa. 
• positief: collega's voelden verbinding 

 negatief: sommige collega's konden zich niet vinden in het concept en hadden geen zin 
om mee te doen 

• bijzonder veel irritatie en ergernis 
• nee 
• kennelijk wist ik niet alles van mijn directe collega's en zij kennelijk ook niet over mij 
• geen 
• veel gepraat erover 
• Wordt lacherig over gedaan men gaat nu overdreven zgn knuffelen etc 
• Er is beweging in het team gekomen. Er vinden gesprekken plaats over elkaars 

belevingen. Mensen zijn in gesprek die elkaar voorheen niet opzochten. Ik ervaar wel een 
duidelijk scheiding. Of je vind het helemaal niks of je bent er enthousiast over. 

• Irritaitie, ergernis, ongemakkelijkheid, stress, woede, enz; 
• Ik heb geen effecten waargenomen buiten dat mensen erover hebben nagepraat. En met 

het risico om heel zeurderig over te komen: dat kostte nog meer tijd. 
• Eigenlijk weinig positiefs. Ik vond het fasinerend om te zien dat sommige collega 

kennelijk het gevoel hadden dat ze nu pas hun ware ik konden laten zien. 
• In negatieve zin dat mensen echt bang waren zichzelf te verliezen in emotie als er te diep 

op dingen ingegaan zou worden. Sommige deuren kunnen volgens sommigen beter dicht 
blijven. 

• veel geklaag 
• Er worden ervaringen over de PCD gedeeld in zowel positieve zin als in negatieve zin. 
• meer openheid naar elkaar 
• Ik probeer zelf meer oog te hebben voor mijn collega's. Af en toe net iets extra's doen 

bijvoorbeeld waarmee ik hen help. Door die instelling voel ik me zelf prettiger op de 
werkvloer. Of anderen dit ook hebben of dat de sfeer uberhaupt is veranderd durf ik niet 
te zeggen. 
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• Bij eigen collegae weinig emoties, en die zag ik bij andere wel, en dat vond ik positief 
• Neg: Star, blokkeren, verbazing van wegsturen, weerstand 

 Pos: Betrokken, luistreren, respect. 
 Veel positieve dingen zullen weer weg ebben indien men op het werk is. 

• Uitsluiting van collega's waarbij het eerste deel niet aan sloot. De dagen erna hebben wel 
relatief veel medewerkers zich opengesteld en emoties gedeeld. 

• Meeste collega's zijn erg negatief. Dit heeft voor onwijs veel weerstand gezorgd. 
• Sommigen werden geconfronteerd met onderwerpen die ze net een beetje achter zich 

hadden gelaten. Of was het de druppel die de emmer deed overlopen. Anderen hebben 
een stukje openheid ervaren die ze proberen vast te houden. 

• een hoop onverwerkt leed. (maar da's niets nieuws) ieder huisje heeft z'n kruisje en het is 
aan jezelf als mens om daar mee om te gaan. Het "en groupe" oprakelen van dit soort 
gevoelens voegen niets toe volgens mij. 

• geen 
• men vindt het geen platform om te verbinden. Men blijft argwanend 
• Napraten over wat mensen toch allemaal meemaken in het leven. Meer knuffelen 

benoemen maar het niet doen. 
 Een echt duurzaam effect heb ik nog niet waargenomen. 

• Dit is nog te kort om het effect te bekijken niet iedereen van mijn team heeft meegedaan 
, En zat maar samen met 1 coll in de groep die wel mee deed 

• collega's die er gevoelig voor zijn hebben zich of ervoor afgesloten of erin laten 
meeslepen en hebben er dagen later nog emotionele ballast van 

• Er is naderhand herkenning van collega's die eerder niet in beeld waren en er is op een 
dieper vlak gecommuniceerd dan gebruikelijk. Dit is een positief gegeven. 

• Een nieuwe tweedeling: Mensen die het wel goed vonden, en mensen die er min of meer 
zo over dachten als ik. Als het gaat om de verbinden, moeten we dit resultaat niet uit het 
oog verliezen. 

• We hebben er met z'n alle hard om gelachen, verder geen effect. 
• Bij sommige directe collega's waren vanaf het begin al zwaar in de weerstand en hebben 

dit ook meegetrokken door de gehele dag. 
• Sommige collega's vonden het helemaal niets (15-20%) De anderen vonden het 

acceptabel tot geweldig, maar vanaf het begin wel even wennen. 
• Geen 
• Sommige collega's waren erg negatief. Zij hadden de PCD een dag eerder dan ik en waren 

vroegtijdig terug gekomen waardoor ze het middagprogramma gemist hadden. Terwijl 
dat het "nuttige" gedeelte van de dag was. Dus dat vond ik zonde. Het overgrote deel van 
de collega's wekte de indruk dat ze het wel okee vonden maar dat het niet had gehoeven 
voor hun. En sommige collega's waren laaiend enthousiast en heeft er écht baat bij 
gehad. 
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• Met sommigen meer contact. We hebben meer oog voor elkaar. Er lopen nog steeds 
mensen te mopperen op de challenge day. 

• Mensen gingen in de weerstand, mensen werden geraakt en er zijn ingangen gecreerd 
voor gesprekken. Deze ingangen waren er voorheen in mijn beleving ook maar zijn wat 
helderder geworden 

• Weerstand bij een behoorlijke groep 
• Het vertrouwen in sommige gevallen geschaad. Er zijn mensen die zich ziek hebben 

gemeld n.a.v. de challenge day 
• -Negatieve collega's vragen nog steeds sarcatisch of mensen een knuffel willen 

 -Op de dag zelf zijn er leuke gesprekken ontstaan 
 -Collega's van andere afdelingen die ik voor het eerst ben tegengekomen bij de PCD 
geven nog steeds blijk van herkenning bij het toevallig tegenkomen in bijvoorbeeld de 
kantine 

• Positief: inzicht in mijzelf qua wat ik heb meegemaakt dat ik had weggestopt. 
 Negatief: maar wel oke emotie had ik even geen zin in. 

• Geen , helaas was ik teveel op mijzelf gericht.... 
• het elkaar gedag zeggen vind ik dat het meer gebeurd. je bent geen vreemden meer van 

elkaar. 
• mensen die langs de kant bleven zitten en het onzin vonden en mensen die erg 

enthousiast waren 
• meer zorg en aandacht voor elkaar 
• Durven ervaringen te delen was positief. Collega's die pertinent niet mee wilden doen en 

dat lieten blijken was negatief 
• Herkenning, in positieve zin 
• geen 
• geen bijzondere positieve of negatieve effecten waargenomen 
• ik heb nazorg moeten verlenen aan collega's bij wie wondjes zijn "open gekrabt" en veel 

moeten uitleggen dat het een dag is van verbinding. Kortom veel gesprekken gehad, dus 
verbinding, maar of betrokkenen hier op zaten te wachten is maar de vraag 

• Dat sommigen zich openstelden en er iets aan hadden, maar dat de meesten zich tegen 
hun zin gedwongen voelden om mee te doen. 

• Gemengde effecten maar uiteindelijk wel de stap durven nemen om mee te doen 
• Ik merkte dat er de eerste dagen na de PCD veel is gesproken over de opdrachten die er 

gedaan moesten worden, de verschillende ervaringen en gevoelens die deze bij mensen 
hebben losgemaakt. Eigenlijk was dit in positieve en negatieve zin. Nu, een aantal weken 
verder hoor ik eigenlijk alleen nog dingen over knuffelen 

• er worden een hoop grapjes gemaakt over knuffelen. Verder merk ik er eigenlijk niks van. 
• Het feit dat collega's, die er bij voorbaat al negatief tegenover stonden, ook degene 

waren die de dag vroegtijdig verlieten en helaas ook degene waren die daarna vervolgens 
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het meeste negatieve geluid over deze dag lieten horen. Gelukkig waren de positieve 
collega's in de meerderheid. 

• Afgezien van het bespreken van de dag zie ik geen effecten bij mijn collega's die hebben 
deelgenomen aan de PCD (ik zie die collega's ook niet heel veel). Een reden kan zijn dat ik 
me bij de collega's uit mijn team op mijn gemak voel en met hen kan bespreken wat ik 
zou willen bespreken. Daar heeft de PCD geen verandering in gebracht. Dat wil niet 
zeggen dat ik me kan voorstellen dat voor een individuele collega de PCD heeft geleid tot 
positieve effecten. Maar die individuele collega(s) heb ik niet in mijn directe omgeving. Ik 
heb het idee dat het team waarin ik werk goed functioneert en dat daarvoor geen PCD 
nodig is. 

• Positief: openheid t.o.v. "vreemde" collega's, enthousiasme collega's. 
 Negatief: niet meewerkende collega's 

• Op het werk heb ik geen veranderingen waargenomen naar aanleiding van de PCD. 
• afkeer voor de werkvorm 
• Bijna iedereen die ik heb gesproken was er door geirriteerd. Er waren ook een paar 

mensen die het wel leuk vonden. Effecten kan ik niet noemen. 
• Ik heb geen verschillen waargenomen 
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2.6 Overige resultaten 
 

Tabel 1: Correlaties tussen de constructen die zijn gemeten in evaluatieronde 3, en het aantal observaties waarop deze zijn gebaseerd 
(tussen haken) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Veiligheid (V) 1 ,835** ,329** ,126 ,017 -,180 ,625** ,386** ,287** -,125 ,001 -,086 ,118 

(107) (29) (102) (29) (29) (29) (106) (103) (102) (29) (29) (34) (29) 
2 Veiligheid (N)  1 ,343 ,469** ,564** -,039 ,705** ,324 ,485** ,010 -,064 -,065 -,055 

 (61) (31) (60) (29) (31) (29) (30) (29) (45) (61) (61) (61) 
3 Identiteit (V)   1 ,454* ,243 -,607** ,543** ,645** ,285** ,033 -,029 -,097 ,130 

  (104) (31) (29) (31) (102) (101) (99) (31) (31) (35) (31) 
4 Identiteit (N)    1 ,432* ,432* ,237 ,137 ,362 ,460** ,260* ,268* ,252 

   (60) (29) (31) (29) (30) (29) (44) (60) (60) (60) 
5 Veiligheid (N-V)     1 ,155 ,056 -,180 ,043 ,015 ,125 ,231 ,235 

    (29) (29) (29) (29) (29) (29) (29) (29) (29) 
6 Identiteit (N-V)      1 -,326 -,363* -,093 ,209 ,325 ,340 ,254 

     (31) (29) (30) (29) (31) (31) (31) (31) 
7 Organisatio-
nele steun 

      1 ,590** ,420** ,019 ,084 -,121 ,223 
      (110) (103) (102) (29) (29) (33) (29) 

8 Cohesie        1 ,221* ,197 ,032 -,279 (,107) 
       (104) (101) (30) (30) (34) (30) 

9 Werktevreden-
heid 

        1 ,189 ,199 ,245 ,340 
        (103) (29) (29) (33) (29) 

10 Collectieve 
effectiviteit 

         1 ,770** ,583** ,783** 
         (45) (45) (45) (45) 

11 
Zelfeffectiviteit 

          1 ,758** ,816** 
          (64) (64) (64) 

12 Beoordeling 
PCD 

           1 ,815** 
           (73) (66) 

13 Effectiviteit 
PCD 

            1 
            (66) 

Noot: Veiligheid en Identiteit zijn vooraf (V) en achteraf (N) gemeten. Significante correlaties zijn vetgedrukt; significante correlaties die 
eerdere bevindingen ondersteunen zijn gearceerd. 
* p < 0.05 level (2-tailed); ** p < 0.01 level (2-tailed). 

 
In tabel 1 zijn de correlaties weergegeven van de onderlinge correlaties tussen de variabelen 
(constructen) die zijn meegenomen in de valuatie van PCD ronde 3. De met geel gearceerde 
warden geven de correlaties weer die resultaten uit eerdere ronden ondersteunen. Zo blijkt 
psychologische veiligheid samen te hangen met identiteit, zowel in de voormeting als in de 
nameting. Sterkere ervaren identiteit gaat daarbij samen met een grotere waargenomen 
veiligheid. Verder hangt veiligheid, zowel in de voor als nameting, samen organisationele 
steun; hoe meer er steun vanuit de organisatie wordt ervaren, hoe meer men zich veilig voelt. 
Ook hangt veiligheid in de voormeting (maar niet in de nameting) samen met cohesie; hoe 
hoger de cohesie, hoe meer veiligheid men rapporteert. Veiligheid zoals gemeten in de 
nameting correleert tevens met werktevredenheid; ook hier is sprake van een positieve 
relatie. Ten slotte hangt identiteit vooraf samen met organisationele steun en 
werktevredenheid, en de achteraf gemeten identiteit met collectieve effectiviteit. 
 
Om te onderzoeken welk van deze variabelen er nu werkelijk toe doen als het om 
psychologische veiligheid gaat, is een tweetal stapsgewijze regressies uitgevoerd, met 
veiligheid gemeten in de voormeting en in de nameting als afhankelijke variabelen, en 
identiteit, cohesie, werktevredenheid, collectieve effectiviteit, en zelfeffectiviteit als 
predictoren. Deze analyses maken op basis van de verklarende kracht van iedere variabele, 
gecorrigeerd voor de andere variabelen, een onderscheid tussen geïncludeerde variabelen 
(d.w.z. variabelen die “meerwaarde” hebben) en geëxcludeerde variabelen (die geen 
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toegevoegde waarde hebben in het betreffende model). Uit beide regressies komt 
organisationele steun naar voren als enige geïncludeerde voorspeller (β = 0,82, t (28) = 7,35, 
p < 0,01, respectievelijk β = 0,71, t (28) = 5,17, p < 0,01)3. 
 
Tot slot is onderzocht in hoeverre de voor- en nametingen van psychologische veiligheid en 
identificatie van elkaar verschillen. Dit is gedaan door voor- en nameting van beide variabelen 
op te nemen in een variantieanalyse voor herhaalde metingen (zgn. repeated-measures 
ANOVA). Wat betreft veiligheid werd op die manier een significant verschil geconstateerd, F 
(1, 28) = 4,52, p = 0,04. Het bleek echter dat het verschil anders was dan verwacht; de scores 
op de psychologische veiligheid voorafgaand aan de PCD waren enigszins hoger dan die na de 
PCD (M = 3,70, SE = 0,11 versus M = 3,55, SE = 0,13). Er werd geen significant verschil 
gevonden tussen de mate van identificatie in de voor- en nameting, F (1, 30) = 1,41, p = 0,24. 
 
Noot: Naar aanleiding van deze resultaten werd de data van deelonderzoek 4 (Ronde 2) 
nogmaals geanalyseerd; dit leverde praktisch dezelfde samenhangen (correlaties) op, en 
wezen eveneens op organisationele steun als belangrijkste voorspeller, gevolgd door 
cohesie (maar alleen wanneer psychologische veiligheid direct werd gemeten).  

                                                      
3 Significantie regressiemodellen: F (1, 27) = 54,01, p < 0,01 respectievelijk F (1, 27) = 26,71, p < 0,01; verklaarde 
variantie (adjusted R2): 0,65 respectievelijk 0,48)  
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Bijlage 3 – Evaluatie-instrument 
De lijst constructen die hieronder zijn weergegeven is het resultaat van drie ronden PCD-
onderzoek. Waar mogelijk is geprobeerd te komen tot constructen met een beperkte set aan 
items en minimaal een acceptabele betrouwbaarheid.  
Allereerst is algemene informatie aan de invuller weergegeven. Ieder construct is 
voorafgegaan door een bronvermelding en de specifieke invulinstructies zoals toegepast in 
de evaluaties. Invullers werd telkens gevraagd aan te geven in hoeverre ze het eens waren 
met de items, die als stelling waren geformuleerd (5-punts Likert schaal van 1. “helemaal mee 
oneens” tot 5. “helemaal mee eens”).  

Algemene informatie voormeting 
Beste deelnemer aan de Politie Challenge Day, 
 
Dank u wel voor uw interesse in deelname aan het onderzoek over de Politie Challenge Day. Voordat u kunt 
beginnen hebben we nog wat informatie over de vragenlijst op een rij gezet. Leest u dit a.u.b. goed door. 
 
Doel 
Zoals u weet wordt op vrijdag 20 november aanstaande de 'Politie Challenge Day' georganiseerd voor alle 
medewerkers van ons team Amsterdam - basisteam nieuw West Noord. De dag zal in het teken staan van de 
werkcultuur / veilig werkklimaat op de werkvloer en wat uw bijdrage daarin is. Met deze vragenlijst willen we 
vaststellen in hoeverre de Challenge Day hieraan heeft bijgedragen. 
 
Werkwijze 
De vragen zullen gaan over hoe u de sfeer op de werkvloer ervaart, uw manier van samenwerken met collega's, 
en uw verwachtingen van de Challenge Day. We willen graag een goed beeld krijgen van hoe tegen de Challenge 
Day aangekeken wordt. Uw deelname aan het onderzoek is daarom belangrijk ongeacht of u positieve of 
negatieve verwachtingen van de dag heeft. 
Na de Challenge Day zullen we u vragen een vervolgvragenlijst in te vullen zodat we ook kunnen vaststellen in 
hoeverre uw ervaringen van de dag overeenkomen met uw verwachtingen. 
 
Anonimiteit 
In de vragenlijst worden geen gegevens gevraagd die direct naar u te herleiden zijn, deelname is dus anoniem. 
Om een koppeling tussen de vragenlijsten voor- en achteraf te kunnen maken zullen we u wel vragen om op 
basis van een aantal persoonsgegevens een unieke (maar op zichzelf anonieme) code te maken. 
 
Duur 
Het invullen kost ongeveer xx minuten. 
  
Vragen 
Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met …. 

Algemene informatie nameting 
Beste deelnemer aan de Politie Challenge Day, 
 
Dank u wel voor uw interesse in deelname aan het onderzoek over de Politie Challenge Day. Voordat u kunt 
beginnen hebben we nog wat informatie over de vragenlijst op een rij gezet. Leest u dit a.u.b. goed door. 
 
Doel 
Onlangs heeft u deelgenomen aan de 'Politie Challenge Day'. De dag heeft in het teken gestaan van het creëren 
van verbinding, vertrouwen en veiligheid in het team. Met deze vragenlijst willen we vaststellen in hoeverre de 
Challenge Day hieraan heeft bijgedragen. 
 
Werkwijze 
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De vragen zullen voornamelijk gaan over uw beleving binnen uw team en over uw ervaringen met de 'Politie 
Challenge Day'. Uw deelname aan het onderzoek is daarom belangrijk ongeacht of u positieve of negatieve 
ervaringen op de dag heeft gehad. 
 
Anonimiteit 
Alle informatie uit de vragenlijsten wordt vertrouwelijk behandeld: Er wordt gebruik gemaakt van een 
professioneel afgeschermde online omgeving waartoe alleen de betrokken medewerkers van de Universiteit van 
Twente toegang hebben.  
Rapportages zullen geen gegevens bevatten die naar individuele deelnemers te herleiden zijn. 
 
Duur 
Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer xx minuten kosten.  
 
Vragen 
Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met … 

Psychologische veiligheid directe vraagstelling4 
Bron: Amy Edmondson (1999). 
Deze vragen gaan over het gevoel van veiligheid dat u zelf ervaart binnen uw eigen team. Geef aan in hoeverre 
u het met de volgende stellingen eens bent. 
• Als ik een fout maak in mijn team, wordt het mij meestal aangerekend 
• Ik vind het gemakkelijk om in mijn team moeilijke kwesties en problemen te bespreken 
• In mijn team wordt ik soms afgewezen omdat ik anders ben 
• Ik vind het moeilijk om anderen om hulp te vragen in mijn team 
• Mijn bijdrage wordt gerespecteerd en gewaardeerd binnen mijn team 

Psychologische veiligheid indirecte vraagstelling 
De volgende vragen gaan over het gevoel van veiligheid dat anderen binnen uw gehele team mogelijk hebben. 
Kunt u bij de volgende vragen uw inschatting geven van hoe er door anderen binnen uw team over wordt 
gedacht? Ondanks dat het moeilijk kan zijn om dit te beoordelen, vragen wij u toch om telkens een zo goed 
mogelijke inschatting te maken. 
• Ik denk dat als een collega een fout maakt binnen het team, dit hem/haar meestal wordt aangerekend 
• Ik denk dat collega's het gemakkelijk vinden om binnen het team moeilijke kwesties en problemen te 

bespreken 
• Ik denk dat collega's in het team soms worden afgewezen omdat ze anders zijn 
• Ik denk dat collega's het moeilijk vinden om anderen om hulp te vragen binnen het team 
• Ik denk dat bijdragen van collega's worden gerespecteerd en gewaardeerd binnen het team 

Teamidentificatie 
Bron: Team Identification Scale van Theodorakis, Dimmock, Wann en Barlas (2010). 
De volgende stellingen gaan over uw eigen team. Hiermee wordt het basisteam bedoeld waarbinnen u 
werkzaam bent. Geef aan in hoeverre u het met de volgende stellingen eens bent. 
• Ik vind mijn team een deel van wie ik ben 
• De successen van mijn team zijn mijn successen 
• Eigenschappen die mijn team omschrijven zijn ook van toepassing op mij 
• Mijn team heeft veel om trots op te zijn 
• Ik ben trots om deelgenoot te zijn van mijn team 

                                                      
4 Afhankelijk van de specifieke doelstelling van de evaluatie kan gekozen worden voor het opnemen van zowel 
de directe als indirecte bevraging, als één van beide wijzen van bevraging afzonderlijk.  
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Organisationele steun 
Bron: Survey of Perceived Organizational Support van Eisenberger, Cummings, Armeli en Lynch (1997). 
De volgende vragen gaan over sociale steun vanuit de organisatie. Geef aan in hoeverre u het met de volgende 
stellingen eens bent. 
• Mijn team waardeert mijn bijdrage 
• Als mijn team mij kan vervangen voor iemand met een lager salaris dan zou men dan doen 
• Extra inspanning van mij wordt door het team niet gewaardeerd 
• Mijn team houdt rekening met mijn persoonlijke doelen en waarden 
• Als ik een probleem heb is er hulp beschikbaar vanuit mijn team 
• Mijn team bekommert zich echt om mijn welzijn 
• Zelfs als ik een zaak op m'n best heb afgewerkt zou mijn team dat niet zien 
• Mijn team is welwillend om mij te helpen als ik om een gunst vraag. 
• Mijn team bekommert zich om mijn tevredenheid op het werk 
• Als de kans zich voor zou doen, zou mijn team me gebruiken of uitbuiten 

Betrokkenheid 
Bron: Gebaseerd op het 3-componentenmodel van commitment van Allen en Meyer (1990).  
De volgende stellingen gaan over hoe u uw betrokkenheid binnen de organisatie ervaart. Geef aan in hoeverre 
u het met de volgende stellingen eens bent. 
• Ik heb het gevoel dat ik echt bij deze organisatie hoor 
• Ik voel me als een deel van de familie in deze organisatie 
• Deze organisatie betekent veel voor mij 
• Ik heb het gevoel dat ik te weinig andere opties heb om nu ontslag te nemen 
• Als ik niet zo veel van mezelf in deze organisatie had gestopt, zou ik misschien overwegen ergens anders 

te gaan werken 
• Ik vind dat ik het aan mijn huidige werkgever verplicht ben om te blijven 
 
Cohesie 
Bron: Aangepaste Group Environment Questionnaire, Carless en De Paola (2000) 
De volgende stellingen gaan over de meest directe collega's binnen uw team. Geef aan in hoeverre u het met de 
volgende stellingen eens bent. 
• Leden van ons team gaan niet met elkaar om buiten werktijd 
• Binnen ons team worden geen feestdagen gevierd 
• Leden van ons team zouden liever op eigen gelegenheid iets leuks doen dan samen als een team 
• Mijn team is voor mij een van de belangrijkste sociale groepen waar ik bij hoor 
• Sommige leden van mijn team zijn goede vrienden van mij 

Zelfeffectiviteit (optioneel) 
Bron: gebaseerd items van Guthrie en Schwoerer (1994)5 
De volgende vragen gaan over u en de Politie Challenge Day. Geef aan in hoeverre u het met onderstaande 
stellingen eens bent. 
• Ik verwacht dat ik in staat ben om de vaardigheden die ik tijdens de Politie Challenge Day heb geleerd ook 

daadwerkelijk uit te voeren. 
• Ik vind dat ik op de Politie Challenge Day goed heb kunnen meedoen 
• Ik vind dat ik informatie en vaardigheden heb opgedaan tijdens de Politie Challenge Day. 
• Ik vind dat ik een goede bijdrage heb geleverd tijdens de Politie Challenge Day. 
• Ik verwacht dat ik in staat ben om uit te voeren wat ik tijdens de Politie Challenge Day heb geleerd 

Open vraag voormeting 
Wat ervaart u zelf op dit moment als de grootste problemen binnen het team? 

                                                      
5 Hierbij is het woord training vervangen is door de naam van de interventie. 
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Open vraag nameting 
Kunt u kort uitleggen welke effecten van de PCD u bij uw collega's heeft waargenomen – in positieve en/of in 
negatieve zin? 
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