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In dit rapport wordt verslag gedaan van een uitgebreid onderzoek naar de rol
en positie van groepscommandanten bij de landdienst van het Korps Rijkspoli-
tie. Een interimrapportage is verschenen in 1988 onder de titel 'Opleidings-
behoeften van groepscommandanten bij het Korps Rijkspolitie'.

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om al diegenen te bedanken die aan het
onderzoek hebben meegewerkt. Allereerst zijn dat de geinterviewde groepscom-
mandanten zelf. Ik hoop dat zij zich in de uitkomsten van het onderzoek in
ruime mate zullen herkennen. En verder de op de landgroepen en districten
werkzame functionarissen, burgemeesters en regio-officieren van justitie die een
hen toegezonden vragenlijst hebben ingevuld.

Voorts wil ik leiding en medewerkers van Motivaction te Amsterdam bedan-
ken voor de wijze waarop zij de interviewing van de groepscommandanten heb-
ben verzorgd.

Truusje Vélu en Gerard van den Andel hebben de codering uitgevoerd met
en onder leiding van Els de Steenhuysen Piters, die trouwens een onmisbare
steun is geweest voor een goed verloop van de hele fase van materiaalverza-
meling en verwerking. Marianne Sampiemon en Irmgard van Lith hebben het
rapport persklaar gemaakt.

Bijzonder erkentelijk ben ik de heer A. Slothouwer, die bereid is geweest de
concepttekst van het rapport grondig door te nemen en van opbouwend com-
mentaar te voorzien.

Ten slotte wil ik graag alle leden van de begeleidingscommissie bedanken
voor hun constructieve en ondersteunende bijdragen: de heer B.F. Bouma,
voorzitter en commandant van het district Amsterdam van het Korps Rijkspo-
litie, de heren A. Eizema en G.J.M. Kusters, commandanten van resp. de groep
Ferwerderadeel en Boxmeer, de heer D. Hilarides, inmiddels verbonden aan de
staf van de Algemene Inspectie maar bij het van start gaan hoofd stafbureau
van het Centraal Instituut Opleiding en Vorming, mw. D.F. van Ruyven-van
Bruggen, tot haar FLO plv. hoofd van de Hoofdafdeling Personeel, Opleiding
en Vorming van de Algemene Inspectie, de heer P.Y. Witteveen, hoofd Alge-
mene Dienst van het district Alkmaar, de heer J. Lammers, inmiddels verbon-
den aan de staf van de Algemene Inspectie, maar destijds beleidsmedewerker
van de Directie Politie van het Ministerie van Justitie en, last but not least, de
heer C.J. Wiebrens, raadadviseur politie en vreemdelingenzaken bij het WODC
van het Ministerie van Justitie.
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Samenvatting en conclusies

Inleiding

Binnen de landdienst van de rijkspolitie-organisatie kan de positie van de
groepscommandant als een spilfunctie worden getypeerd tussen de uitvoering
aan de basis en de leiding van het district. Bovendien wordt sinds een aantal
jaren nadrukkelijk beoogd de groepscommandant meer bij de beleidsvoering te
betrekken, zowel binnen de districtsorganisatie als in het lokale driehoeksover-
leg. Uit de literatuur is bekend dat de vervulling van dergelijke tussenfuncties
(middenkaderfuncties) niet altijd zonder problemen is.

Tegen deze achtergrond mag een onderzoek naar de rol en positie van
groepscommandanten bij de landdienst van het Korps Rijkspolitie als relevant
worden gezien. Het in dit rapport te bespreken onderzoek heeft allereerst als
doel tot een beschrijving te komen van de inhoud van de functie van groeps-
commandanten en van de verwachtingen waarmee zij vanuit hun tussenpositie
in de rijkspolitie-organisatie worden geconfronteerd, van hun eigen opvattingen
daarover alsmede van de eventuele problemen die deze verwachtingen hen in
de praktijk opleveren. In samenhang met de uitkomsten wordt voorts beoogd na
te gaan wat de wenselijkheid is om bepaalde verwachtingen te herzien dan wel
de groepscommandanten zodanig toe te rusten dat zij op een andere wijze met
bepaalde problematische aspecten kunnen omgaan. In het onderzoek staan dan
ook twee vragen centraal:
- hoe ziet de functie van groepscommandant eruit?
- welke problemen ervaren de groepscommandanten in hun functie en hoe rea-

geren zij daarop?

Bij de uitwerking van het onderzoek is zo nauw mogelijk aangesloten bij het
destijds onder leiding van dr. J. van Vucht Tijssen uitgevoerde onderzoek 'Mid-
denkader en stress' (1978). In het voorliggende rapport wordt het beschrijvende
deel van het onderzoek besproken. Daarnaast bevat het onderzoek ook gege-
vens ter toetsing van het theoretisch model zoals dat door Van Vucht Tijssen
in zijn onderzoek is toegepast, verkregen met de `Vragenlijst Organisatiestress'.
Van de uitkomsten van deze toetsing zal apart verslag worden gedaan.

Onderzoeksgroepen

De onderzoekspopulatie bestaat allereerst uit de groepscommandanten bij de
landdienst van het Korps Rijkspolitie. Rekening houdend met een gelijke sprei-
ding over het land en de organieke sterkte van de landgroepen is een aselecte
steekproef getrokken van 113 groepscommandanten. Deze steekproef is uitge-
breid geïnterviewd, terwijl voor bepaalde onderdelen ook aanvullende schriftelij-
ke vragenlijsten zijn gebruikt.
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Daarnaast is een groot aantal personen uit de werkomgeving van de geselec-
teerde groepscommandanten in het onderzoek betrokken. Van zijn groep zijn
benaderd zijn vervanger, een post- of rayoncommandant, een executief lid en de
eerste groepsadministrateur. Van het district zijn benaderd zijn districtscom-
mandant of diens vervanger/waarnemer, zijn officier algemene zaken, het hoofd
van de dienst personeel, opleiding en vorming en het hoofd tactische recherche.
Van de zijde van het bevoegd gezag zijn de betrokken regio-officier van justitie
en de burgemeester van de groepsstandplaats benaderd. Met deze selectie is be-
oogd relevante functionele relaties van de groepscommandant in het onderzoek
vertegenwoordigd te doen zijn. In totaal zijn 701 personen uit de werkomgeving
van de groepscommandanten gevraagd een of meer vragenlijsten over de gese-
lecteerde groepscommandanten in te vullen. Van hen hebben er 550 (78%) ge-
reageerd.

De functie van groepscommandant

In algemene zin is door de groepscommandanten hun functie omschreven als:
de zorg voor het interne functioneren van de groep, het in de gaten houden van
en vormgeven aan de doelen van de groep, het verzorgen van de contacten met
de omgeving van de groep en het zonodig bijspringen in de dagelijkse uitvoe-
ring van het politiewerk. Gegeven verder de plaats van de landgroepen binnen
de districtsorganisatie van het Korps Rijkspolitie kan de functie van groepscom-
mandant hiermee als een middenkaderfunctie worden getypeerd.

Hiërarchisch staat de groepscommandant tussen de leiding van het district en
zijn uitvoerende medewerkers op de groep aan wie hij als regel via post- en
rayoncommandanten en eventueel overig kader leiding geeft. In een gezagsrela-
tie staat hij ten opzichte van zijn burgemeester(s) en regio-officier van justitie.
Functioneel onderhoudt hij contacten met collegae-groepscommandanten en
hoofden van staf- en uitvoerende afdelingen op het district. Als vertegenwoor-
diger van de rijkspolitie onderhoudt hij contacten met bedrijven en maatschap-
pelijke instellingen.

Anders dan in de omschrijving van Van Vught Tijssen e.a. (1977) heeft de
groepscommandant nadrukkelijk ook een taak in het onderhouden van contac-
ten met de omgeving. Bovendien heeft hij een beleidsvormende taak op lokaal
niveau, zij het dat deze begrensd wordt door de noodzaak tot afstemming in re-
gionaal en districtelijk verband. De Minister van Justitie heeft zich destijds over
deze taak nadrukkelijk uitgesproken. Anderzijds blijkt de groepscommandant,
met name die van de kleinere groepen, zich ook in voorkomende gevallen met
het uitvoerende politiewerk bezig te houden, iets wat Van Vught Tijssen c.s.
niet tot de middenkaderfunctie rekenen.

Veel tijd en aandacht besteedt de groepscommandant allereerst aan het be-
hartigen van de belangen van zijn groepsleden. Daartoe is ook te rekenen de
zorg voor een goede werksfeer, het hen op de hoogte houden, het hen stimule-
ren en motiveren en het onderhouden van contacten met de leiding van het
district. In de tweede plaats kan in directe aansluiting daarop worden genoemd
het coordineren van de werkzaamheden van de kaderleden en het delegeren van
bepaalde verantwoordelijkheden, het controleren van de gang van zaken en het
onderhouden van contacten met het bevoegd gezag (burgemeester en officier
van justitie).

In verhouding de minste tijd en aandacht vragen de directe uitvoering van
politietaken, het onderhouden van externe contacten met hulpdiensten, met de
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pers en met de plaatselijke bevolking en personeelsbeoordeling en het reguleren
van conflicten tussen medewerkers.

Naar tijdsbesteding en aandacht daar tussenin liggen de zorg voor de kwali-
teit van het politiewerk en voor de doelmatigheid van de aanwending van de
middelen alsmede het ervoor zorgdragen dat er doelen worden geformuleerd,
deze in taken worden geoperationaliseerd en wordt bewaakt in welke mate de
doelen ook worden gerealiseerd. Hoewel men misschien meer tijd en aandacht
bij de groepscommandanten voor deze taakgebieden zou verwachten, ligt deze
onderlinge verhouding toch wel voor de hand. Juist vanuit hun tussenpositie kan
als hun primaire taak worden gezien ervoor zorg te dragen dat beleid in uitvoe-
ring wordt omgezet en hun `instrument' daarvoor zijn hun groepsleden.

Ook in de contactfrequentie met de verschillende personen, afdelingen en in-
stanties komt deze nadruk op de apparaatszorg tot uiting. Naast veelvuldige
contacten met burgemeester en gemeentelijke instellingen, collegae-groepscom-
mandanten en officier algemene zaken, hebbende groepscommandanten relatief
het meest frequent contact met de beheerdiensten, de dienst financiën, mate-
rieel en gebouwen en de dienst personeel, opleiding en vorming.

Hoewel gesproken wordt van `de' functie van groepscommandant, mag daaruit
niet worden afgeleid dat deze altijd en overal een zelfde inhoud heeft. In tal van
opzichten kan de werksituatie waarin de functie wordt uitgeoefend, van plaats
tot plaats en in de tijd verschillen. In het onderzoek is volstaan met een benade-
ring van deze verschillen in de kenmerken groepsgrootte en aantal gemeenten
in het bewakingsgebied. Beide gegevens zijn overigens niet onafhankelijk van
elkaar: de kleinere groepen tot organiek 31 personen hebben overwegend maar
één of twee gemeenten in hun bewakingsgebied, terwijl de grotere groepen even
vaak één of twee dan wel drie of meer gemeenten in hun bewakingsgebied heb-
ben. Daarmee zijn in het onderzoek vier werksituaties te onderscheiden: kleine-
re groepen met één of twee gemeenten, kleinere groepen met drie of meer ge-
meenten, grotere groepen met één of twee gemeenten en grotere groepen met
drie of meer gemeenten.

Ook de groepscommandanten zijn vanzelfsprekend volgens allerlei kenmer-
ken van elkaar te onderscheiden. In dit beschrijvende deel van het onderzoek
zijn zij onderscheiden naar leeftijd en naar aantal jaren in functie. Ook deze ge-
gevens zijn niet onafhankelijk van elkaar: de jongere groepscommandanten zijn
in verhouding korter in functie dan hun oudere collega's, hetgeen op zich niet
verwonderlijk is. Belangrijker is dat met beide tweedelingen ook vier mogelijk-
heden gegeven zijn: jongere groepscommandanten tot 47 jaar die relatief kort
in functie zijn (d.w.z. tot 7 jaar), jongere groepscommandanten die relatief lang
in functie zijn; oudere groepscommandanten die relatief kort in functie zijn en
oudere groepscommandanten die relatief lang in functie zijn.

Beide onderscheidingen van enerzijds uiteenlopende werksituaties en ander-
zijds verschillen tussen groepscommandanten zijn in het onderzoek gebruikt om
na te gaan of hiermee andere verschillen tussen groepscommandanten gepaard
gaan: beleven bv. oudere relatief meer ervaren groepscommandanten hun func-
tie anders dan hun jongere relatief minder ervaren collega's? Zien de taken van
de groepscommandanten er in kleinere groepen met één of twee gemeenten an-
ders uit dan in grotere groepen met meer gemeenten?

Allereerst zal echter worden nagegaan in hoeverre leeftijd en ervaring ener-
zijds en groepsgrootte en aantal gemeenten anderzijds met elkaar samenhangen.
Jongere groepscommandanten zijn, zo blijkt, in vergelijking met hun oudere col-
lega's vaker te vinden op de kleinere groepen (het onderscheid van één of twee
dan wel meer gemeenten in hun bewakingsgebied is niet van belang). Groeps-
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commandanten met relatief minder ervaring zijn vaker te vinden op (zowel klei-
nere als grotere) groepen met slechts één of twee gemeenten in hun bewakings-
gebied.

Verder generaliserend kan worden vastgesteld dat in verhouding de jongere
relatief minder ervaren groepscommandanten vaker worden aangetroffen op de
kleinere groepen met één of twee gemeenten, de oudere relatief minder ervaren
groepscommandanten vaker op de grotere groepen met één of twee gemeenten
en de oudere relatief ervaren groepscommandanten vaker op de grotere groe-
pen met meer gemeenten.

Een en ander maakt duidelijk dat er een zekere samenhang is tussen de leef-
tijd en de ervaring van de groepscommandanten en de werksituatie waarin zij
(bij voorkeur) worden geplaatst. Tegelijk moet worden vastgesteld dat alle com-
binaties feitelijk voorkomen, d.w.z. er zijn bv. ook jongere relatief minder erva-
ren groepscommandanten op de grotere groepen met meer gemeenten.

In zijn algemeenheid geldt dat de groepscommandanten van de grotere groepen
(en vooral die met één of twee gemeenten) hun functie moeilijker vinden dan
de groepscommandanten van de kleinere groepen (en vooral die met meer ge-
meenten). Behalve met de werkdruk heeft dat vooral te maken met het beharti-
gen van de belangen van hun medewerkers zoals hiervoor omschreven en met
problemen met dysfunctionerende medewerkers en conflicten tussen medewer-
kers. Daarnaast vragen ook het onderhouden van contacten met het bevoegd
gezag en het betrekken van het personeel bij de besluitvorming ('inbreng en
participatie') van hen meer tijd en aandacht. In grote lijnen wordt dit ook be-
vestigd in het beeld dat de omgeving heeft van datgene wat de functie van
groepscommandanten op vooral de grotere groepen tot een moeilijke functie
maakt.

Ook de oudere relatief minder ervaren groepscommandanten vinden hun
functie in verhouding wat moeilijker dan hun collega's. Met name het taakge-
bied `doelen van de organisatie (formuleren van doelstellingen, operationalise-
ren van doelstellingen en bewaken van de realisering van doelstellingen) ligt bij
hen problematischer. Dat doet vermoeden dat een langdurige ervaring in de uit-
voerende politietaken problemen geeft bij de overgang naar een situatie waarin
het `waarom' meer centraal komt te staan. Bij de jongere relatief minder erva-
ren groepscommandanten ligt al datgene dat te maken heeft met het leiding ge-
ven aan groepen in zijn geheel wat problematischer (de taakgebieden belangen
van de groepsleden behartigen, coordinatie, delegatie en controle en personeels-
beoordeling en conflictregulering).

De aard en de inhoud van de functie ondergaat geleidelijk aan veranderingen
door ontwikkelingen in de werkomgeving van de groepscommandanten. Vooral
het de afgelopen jaren in gang gezette deconcentratieproces en veranderingen
in de bedrijfsvoering hebben invloed gehad. Andere werkwijzen bij het budget-
teren en de ingebruikneming van automatiseringsapparatuur hebben er mede
toe bijgedragen dat de groepscommandanten hun verantwoordelijkheden heb-
ben zien toenemen en zichzelf geleidelijk meer als manager zien. Voorts kan op
de ontwikkeling van het driehoeksoverleg worden gewezen dat gestimuleerd lijkt
door het opstarten van allerlei projecten ter bestrijding van de criminaliteit.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen gekomen in de sfeer van samenwerking met
andere groepen of korpsen van gemeentepolitie onder invloed van het project
`Intensivering samenwerking politie' en schaalvergroting. Deze laatste ontwikke-
lingen worden wel met de nodige zorg gadegeslagen.
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Intern op de groepen maar ook in het externe overleg worden ontwikkelingen
in inspraakmogelijkheden en werkoverleg aangegeven. Deze ontwikkelingen
worden deels positief gewaardeerd, deels ook negatief, maar in ieder geval veel-
al ervaren als werkverzwarende en meer spanningen gevende ontwikkelingen.

Hiermee kan het algemene overzicht van conclusies over de functie van groeps-
commandant worden afgesloten en de overgang worden gemaakt naar proble-
matische aspecten daarin.

Problematische aspecten van de functie van groepscommandant

In het volgende zullen de verschillende meer problematische aspecten in de
functie van groepscommandant worden besproken aan de hand van de volgende
indeling:
- de verwachtingen waarmee de groepscommandanten worden geconfronteerd;
- de functionele relaties;
- de werkdruk;
- de beleving van de functie.

Verwachtingen
Gebleken is dat de huidige functie- en taakomschrijving in wisselende mate
door de groepscommandanten gebruikt wordt als richtsnoer bij de bepaling wat
hij in een bepaalde situatie wel of niet als zijn taak moet zien. Voor de groeps-
commandanten die relatief kort in functie zijn, is de functie-omschrijving be-
langrijker dan voor hen die al langer groepscommandant zijn. Laatstgenoemden
baseren zich meer op hun ervaring. Door de mate van autonomie, in het alge-
meen vindt men het positief zelf zijn werkzaamheden te kunnen bepalen en in-
delen, kan een ruime meerderheid goed met de (verouderde) functie-omschrij-
ving uit de voeten. Een derde van de groepscommandanten heeft toch behoefte
aan meer duidelijkheid in de functie- en taakomschrijving. Klaarblijkelijk heeft
men behoefte aan een functie- en taakomschrijving die enerzijds voldoende hou-
vast biedt, wanneer men nog niet over een ruime ervaring beschikt, maar ander-
zijds voldoende ruimte geeft om in de functie te kunnen groeien.

Concreet uiten verschillen in verwachtingen zich allereerst in uiteenlopende
opvattingen over wat de groepscommandant moet doen of niet doen en in te-
genstrijdige of moeilijk verenigbare instructies. Daarnaast speelt in andere situa-
ties de omvang van de werkdruk een rol, zodat de groepscommandant naar zijn
opvatting afbreuk moet doen aan de kwaliteit van wat hij aflevert of krijgt hij
met druk te maken om beter te presteren dan hij doet. Een verdere aanduiding
daarvan kan wellicht worden gevonden in de verderop te bespreken problemen
met de werkdruk.

Problematische aspecten in functionele relaties
In zijn algemeenheid kan zeker niet worden gesteld dat de functionele contacten
een bron van voortdurende zorg of spanning zijn voor de groepscommandant.
Wel blijken de groepscommandanten het idee te hebben minder goed op de
hoogte te worden gehouden door de personen uit hun omgeving dan deze den-
ken; zij weten minder goed hun waardering voor het werk van de groepscom-
mandanten dan hun omgeving denkt en het oordeel van de omgeving over de
groepscommandanten is belangrijker dan hun omgeving verwacht. Concreet gel-
den deze onduidelijkheden ook en met name voor de relatie met de districts-
commandant.
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Veertig procent van de groepscommandanten heeft sowieso wel eens problemen
of spanningen in het contact met de districtscommandant en meestal hebben die
problemen te maken met het optreden van de districtscommandant (formele
opstelling, weinig steun bij problemen, gebrek aan contact, zijn persoonlijkheid,
geen prijs stellen op een zelfstandige groepscommandant). Maar een ruime
meerderheid van de groepscommandanten heeft ook geregeld problemen met
zijn ondergeschikten en om goeddeels vergelijkbare redenen. Klaarblijkelijk
schort er in een niet te verwaarlozen aantal situaties toch het een en ander aan
de mogelijkheden om op een constructieve manier verschillen van mening aan
te pakken of, algemener, met elkaar om te gaan.

Problemen met de werkdruk
Enkele aspecten van de werkdruk zijn hiervoor al ter sprake gekomen onder
`verwachtingen' (druk om meer werk op zich te nemen en druk om beter te
presteren). Een ander aspect is de mate waarin de werksituatie spanningen op-
roept. Daarbij is het hier niet direct van belang of men wel eens spanningen
heeft, maar wel of men langduriger gespannen is geweest of het afgelopen jaar
gevreesd heeft de spanning niet meer aan te kunnen. Een derde van de groeps-
commandanten heeft wel eens meegemaakt dat men de spanningen niet kon
kwijtraken, d.w.z. dat men langdurig gespannen was. Elf procent heeft bevesti-
gend gereageerd op de vraag of in het afgelopen jaar de spanning wel eens zo
groot is geweest dat men dacht deze niet meer aan te kunnen. De vraag doet
zich voor of dit een hoog of laag percentage is. In het reeds eerder genoemde
onderzoek van Van Vught Tijssen is een percentage van 15% vastgesteld, zodat
het erop lijkt dat deze problemen bij de groepscommandanten wat minder voor-
komen. Omgerekend komt het voor alle groepscommandanten bij de landdienst
neer op ca. 25 personen. Aangenomen mag worden dat dergelijke problemen
een zekere uitstraling naar de medewerkers hebben gezien de aard van de func-
tie van groepscommandant. Ter indicatie, bij een gemiddelde groepsgrootte van
33 personen hebben ca. 800 medewerkers te maken gehad met een groepscom-
mandant die het voorafgaande jaar dacht de spanningen niet meer aan te kun-
nen. Naast de individuele problematiek vraagt dan ook deze mogelijke uitstra-
ling om zorg en aandacht van de leiding van het district.

In dit verband is het verder van belang te moeten vaststellen dat ongeveer de
helft van de groepscommandanten geen mogelijkheden ziet de meer persoonlij-
ke problemen met hun directe chef te bespreken omdat deze letterlijk en fi-
guurlijk als ver weg wordt ervaren, door zijn afstand tot het praktische werk niet
in staat wordt geacht de problemen te begrijpen of domweg door de gebrekkige
kwaliteit van het contact. Hoewel er natuurlijk ook andere contactmogelijkhe-
den zijn (met collegae-groepscommandanten en/of officieren algemene zaken)
is het moeilijk aan te nemen dat deze als volledige vervanging van de wenselijke
ondersteuning door hun chef kunnen dienen (zie voor het belang van `support'
ook Marcelissen e.a., 1988).

Enkele aspecten van de beleving van de functie
Ook het voorgaande is vanzelfsprekend in verband te brengen met de beleving
van de functie. Andere aspecten daarvan komen nu aan de orde.

Allereerst kan erop gewezen worden dat in het algemeen door de omgeving
de wijze waarop de groepscommandant zijn functie uitoefent als voldoende tot
goed wordt beoordeeld. Dat kan dus een geruststellende gedachte zijn. Daar-
naast moet worden vastgesteld dat ca. 10 à 15% van de groepscommandanten
in zijn functioneren door de omgeving als onvoldoende wordt beoordeeld. Om-
gerekend betekent dat voor alle groepscommandanten in de landdienst dat 25
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à 40 groepscommandanten naar het oordeel van hun omgeving onvoldoende
functioneren.

Met het oog hierop is het dan zorgelijk te moeten vaststellen dat ten minste
een derde van de groepscommandanten nog nooit of slechts lang geleden in hun
functie is beoordeeld en dus onvoldoende feedback op hun functioneren heeft
gekregen.

De vraag naar aspecten in het functioneren van de groepscommandanten die
verder aandacht behoeven, is op verschillende manieren in het onderzoek aan
de orde geweest. Aan de omgeving van de groepscommandant is gevraagd aan
te geven wat de functie moeilijk maakt en welke voor de groepscommandant de
grootste problemen in zijn functie zijn. Daarnaast is hen gevraagd aan te geven
in welke opzichten zij de groepscommandanten `goed' vinden en in welke op-
zichten `minder goed'. De groepscommandanten hebben kunnen aangeven wel-
ke taakgebieden hen vooral zorgen en problemen geven, op welke gebieden hun
tekorten in kennis en ervaring liggen en welke behoeften aan verdere opleiding
en vorming zij hebben. Uiteindelijk laten de uitkomsten op deze verschillende
vragen zich goed benaderen door de door de groepscommandanten aangegeven
opleidingsbehoeften, zodat daarmee hier in deze conclusies wordt volstaan. Wel
moeten deze worden aangevuld met het houdingsaspect. Zowel in datgene
waarin de omgeving de groepscommandant goed vindt als in dat waarin men
hem minder goed vindt, wordt ook gewezen op houdingsaspecten en karakter-
eigenschappen (betrouwbaarheid, betrokkenheid, nonchalance e.d.).

De aard van de aangegeven tekorten in kennis en ervaring bestrijkt een
breed terrein, in feite het hele gebied van taken waarmee een leidinggevende te
maken heeft. Alleen typisch politiële onderwerpen worden niet genoemd. Bin-
nen de aangegeven tekorten kan een onderscheid worden gemaakt tussen de
meer `tijdloze' onderwerpen, zoals leiding geven in het algemeen, de personele
aspecten ervan, communicatieve vaardigheden, theoretische achtergrondkennis
en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast worden onderwerpen
genoemd die typisch zijn voor verschillende actuele ontwikkelingen in het Korps
Rijkspolitie: bedrijfsvoering, budgettering, automatisering en beleidsplannen.

In de door de groepscommandanten genoemde opleidingsbehoeften komen
al deze onderwerpen weer terug. Er is een duidelijke behoefte aan verbreding
en uitdieping van kennis op het gebied van leiding geven, zowel in het algemeen
als over specifieke onderwerpen. Voorts doen bepaalde suggesties ('Warnsveld',
`NPA-achtig') ook vermoeden dat ten minste een deel van de groepscomman-
danten het wenselijk acht dat hun opleiding op een hoger niveau komt te liggen.
Van de groepscommandanten die hebben aangegeven behoefte te hebben aan
verdere opleidingen, geeft tweederde aan daartoe geen mogelijkheden te zien,
met name omdat de eigen organisatie de desbetreffende opleidingen niet levert.

Over het algemeen zijn de groepscommandanten tevreden met hun werk-
situatie. Drie kwart van hen geeft aan dat hun werk geheel of goeddeels tege-
moet komt aan de eisen die men aan werk naar zijn zin stelt. Positief te waar-
deren lijkt voorts de wens of bereidheid van een derde van de groepscomman-
danten om te veranderen: naar een andere (grotere) groep, naar een officiers-
rang door te stromen of, wanneer deze keuzen niet mogelijk zijn, te trachten de
functie verder uit te diepen. Het ontbreken van de wens te veranderen heeft in
belangrijke mate te maken met de afwezigheid van verdere promotiemogelijkhe-
den. Bij een gemiddelde tijd van 7 jaar die de groepscommandanten al in func-
tie zijn en een gemiddelde leeftijd van 47 jaar, lijkt een dergelijke ook horizon-
tale veranderingsbereidheid van belang om te voorkomen dat zij op hun groep
`vastroesten'.

7



Voor zover men zorgen en problemen met bepaalde taakgebieden heeft, wor-
den daarvoor met name de volgende vijf redenen aangegeven:
- een gebrek aan middelen en aan ondersteuning van de staf;
- het nog niet berekend zijn op de nieuwe verantwoordelijkheden (denk aan de

deconcentratie) en de omvang van de werkdruk;
- problemen met de motivatie van personeelsleden;
- onvoldoende mogelijkheden om effectief tegen dysfunctionerende personeels-

leden te kunnen optreden;
- een zeker gevoel van machteloosheid: over uitvoeringsproblemen waar 'der-

den' gemakkelijk overheen praten, over de voortdurende veranderingen in het
beleid en bij het hanteren van de druk van het personeel om mee te beslis-
sen.

In deze redenen zijn heel duidelijk enkele typische problemen van het midden-
kader terug te vinden, voortvloeiend uit hun tussenpositie in de organisatie die
ook in de literatuur voortdurend worden aangegeven, zoals het naar twee kan-
ten toe tevreden houden van mensen met hun wensen en verwachtingen en het
ongestoord laten verlopen van de dagelijkse werkprocessen ondanks de druk tot
verandering in samenhang met technische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Een uitgesproken punt van zorg voor een derde van de groepscommandanten
is de toekomst van de functie. Daarbij gaat het, naast onduidelijkheden over
eventuele veranderingen in het politiebestel, vooral om de dreiging van samen-
voeging van groepen en van plaatsing van een NPA-officier op (bepaalde) groe-
pen. Beide dreigingen zijn uiteraard, wanneer zij bewaarheid worden, van direc-
te invloed op de carrièremogelijkheden van potentiële groepscommandanten en
in het verlengde daarvan ook het overige personeel. In het licht van ontwikke-
lingen die zich sedertdien hebben voorgedaan, is de beleving van deze dreiging
reëel.

Ten slotte moet in deze conclusies op de grote ontevredenheid van de
groepscommandanten met hun salaris worden gewezen. Veertig à vijftig procent
van de groepscommandanten ervaart zijn salaris als slecht tot zeer slecht in ver-
gelijking met andere functionarissen binnen en buiten het Korps Rijkspolitie. In
hoeverre deze beleving `op zijn plaats' is, doet in eerste instantie niet zo ter
zake: zij is er en is dus reëel. Gegeven het aantal personen dat er zo over denkt,
verdient dit onderwerp zeker aandacht van de organisatie. Wel moet bedacht
worden dat er sedert de interviewperiode een en ander is gebeurd in het kader
van het zg. rapport-Bakker (functiewaardering van korpschefs van politie). Het
onderwerp heeft dus wellicht aan actualiteit wat ingeboet.

Aanbevelingen

In deze paragraaf krijgen enkele mogelijke punten aandacht die, gegeven de
aard van bepaalde uitkomsten van het onderzoek, in aanmerking lijken te
komen voor verdere actie. Daarbij wordt in dit verband zeker geen volledigheid
nagestreefd. Evenmin is het de bedoeling te suggereren dat er zoiets als een
situatie mogelijk zou zijn waarin alle problemen zouden zijn opgelost. Een orga-
nisatie zonder spanningen is niet goed denkbaar. Zij zijn eigen aan situaties
waarin mensen pogen met elkaar binnen allerlei beperkingen van henzelf en van
de hen ter beschikking staande hulpmiddelen bepaalde doelstellingen te realise-
ren (zie ook Van Vught Tijssen). Het zou dan ook onjuist zijn de geconstateer-
de problemen eenzijdig als opleidings-, organisatie-, functie- of selectieproble-
men te typeren.
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Allereerst mag gewezen worden op de verschillende suggesties die door de
groepscommandanten op organisatorisch gebied zijn gedaan over loopbaan- en
personeelsbeleid, ondersteuning van het district, positie en bevoegdheden van
groepscommandanten, beloning en waardering, structuur van de rijkspolitie en
materiële, financiële en personele voorzieningen (zie paragraaf 6.5). In feite is
daarin al een uitgebreid overzicht te vinden van aangrijpingspunten voor verdere
aanpak.

Daarnaast kan gewezen worden op de mogelijkheden de aard van de ver-
wachtingen te verduidelijken. De huidige functie- en taakbeschrijving wordt
veelal als verouderd beleefd. Een deel van de groepscommandanten heeft be-
hoefte aan verduidelijking. Daarnaast wordt een ruime mate van autonomie op
prijs gesteld. Een behoorlijke mate van autonomie heeft men ongetwijfeld nodig
om de functie naar behoren te kunnen uitoefenen, maar is ook van groot belang
voor de voldoening in het werk. Een herformulering van de functie- en taakom-
schrijving in een vorm die alle taken en bevoegdheden in een volledige opsom-
ming vastlegt, is, zo ze al mogelijk zou zijn, niet geschikt om de gewenste duide-
lijkheid te creëren. Ze zou de groepscommandant tegelijkertijd zijn autonomie
ontnemen. Een goede functie- en taakomschrijving zal dus enerzijds een vol-
doende duidelijke beschrijving moeten geven van het werkterrein van de groeps-
commandant en van de verschillende functionele relaties die hij geacht wordt te
onderhouden, maar ook van de mate van autonomie, van zijn ruimte om een
eigen invulling aan de functie te geven.

Voor de na te streven duidelijkheid biedt wellicht meer perspectief een werk-
wijze waarin groepscommandant en districtscommandant in onderling overleg
vastleggen wat de na te streven doelstellingen voor een bepaalde periode met
welke middelen zullen zijn. Daarmee is tevens een inhoudelijke basis gelegd
voor een terugkoppeling op het functioneren van de groepscommandant, die
probleemoplossend van karakter kan zijn. Overigens vooronderstelt een dergelij-
ke werkwijze een vermogen van de betrokkenen om op een `volwassen' wijze
met elkaar om te gaan. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de
relatie tussen groepscommandant en districtscommandant, in sommige districten
in sterkere mate dan in andere districten, niet altijd van dien aard is dat derge-
lijke onderlinge afspraken vanzelfsprekend en gemakkelijk tot stand zullen ko-
men. In dergelijke situaties zal op de een of andere wijze in ondersteuning moe-
ten worden voorzien om dergelijke processen op gang te helpen komen.

Voorts zijn er in het onderzoek tal van aanknopingspunten te vinden voor het
opzetten van cursussen om te voorzien in de behoeften aan opleiding en vor-
ming van groepscommandanten. Daarbij lijkt het zinvol een onderscheid te ma-
ken tussen die opleidingsactiviteiten die beogen groepscommandanten op het
niveau te brengen dat voor hun functioneren wenselijk wordt geacht en oplei-
dingsactiviteiten die voorzien in behoeften die eigenlijk pas reëel worden wan-
neer concrete ervaringen in de functie zijn opgedaan. Eerstgenoemde activitei-
ten zouden idealiter moeten plaatshebben v6ór de betrokkene groepscomman-
dant wordt. Dan kan een dergelijke opleiding ook eventueel een selecterende
werking hebben om te voorkomen dat personen met te beperkte mogelijkheden
groepscommandant worden.

Met de tweede soort van cursussen kan dan meer worden ingespeeld op lo-
pende of in gang te zetten ontwikkelingen in het korps.

Uiteraard is het denkbaar dat eventueel te ontwikkelen beleidsvoornemens over
nieuwe organisatiestructuren nieuwe functie-eisen en nieuwe opleidingsbehoef-
ten voor groepscommandanten zullen doen ontstaan. In dit verband kan gewe-
zen worden op gedachtenvorming over verdere schaalvergroting en in het ver-
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lengde daarvan de vraag welke functie-eisen dan aan groepscommandanten
moeten worden gesteld (zie de werkgroep Lutken). Het hier besproken onder-
zoek geeft op dergelijke vragen geen rechtstreeks antwoord; het is ook niet
opgezet vanuit dergelijke vragen. Wel kan worden vastgesteld dat er over het al-
gemeen een positief oordeel is over het functioneren van groepscommandanten
en er geen aanwijzingen zijn dat het oordeel over het functioneren van de cate-
gorie groepscommandanten van grote groepen in negatieve zin afwijkt van dat
van de categorie groepscommandanten van kleinere groepen: er zijn individuele
groepscommandanten die naar het oordeel van hun omgeving niet voldoende
functioneren. Aan het hier besproken onderzoek zijn dan ook geen argumenten
te ontlenen om een geheel andersoortig opgeleide functionaris te introduceren.
Wel kan de wenselijkheid worden onderschreven van een opleiding met deels
selecterende werking vooraf in aansluiting op reeds gestelde of te stellen func-
tie-eisen. Ook kan worden vastgesteld dat een deel van de groepscommandan-
ten behoefte heeft aan een opleiding van meer niveau dan wat tot nu toe is
geboden.

Hoewel wellicht wat buiten het kader van het onderzoek vallend, mag de op-
merking worden gemaakt dat een eventuele plaatsing van een geheel andersoor-
tig opgeleide functionaris op een groep uiteraard afbreuk zal doen aan de car-
rièremogelijkheden van potentiële groepscommandanten. Gegeven het feit dat
de carrièremogelijkheden van de uitvoerende medewerkers toch al onder druk
staan, waarover ook de huidige groepscommandanten zich zorgen maken, moe-
ten er wel zwaarwegende argumenten zijn een andere benoemingslijn te gaan
volgen.

Inmiddels is wel duidelijk dat deze ontwikkeling alsmede die van samenvoeging
van groepen aanleiding heeft gegeven tot onrust. Gevoegd bij de op zich positief
te bejegenen bereidheid tot verandering van werksituatie dient zich de vraag
naar een actiever en duidelijker loopbaanbeleid voor (potentiële) groepscom-
mandanten aan met vooral ook meer mogelijkheden om horizontaal te verande-
ren. Hiervoor is ook al gewezen op de leeftijd van de groepscommandanten en
het aantal jaren dat zij in functie zijn. Ook daarin is een ondersteuning te vin-
den voor een actiever loopbaanbeleid om te voorkomen dat groepscommandan-
ten door een jarenlang verblijf op één plaats daar `vastgeroest' raken. Voor-
waarde voor acceptatie, zo mag worden aangenomen, is dat verandering van
werksituatie in de organisatie min of meer vanzelfsprekend is en dus losgekop-
peld van gevoelens van tekortschieten van een bepaalde persoon. De zekerheid
van een loopbaanbeleid, d.w.z. van een zichtbare zorg van de organisatie voor
zijn middenkader, kan de zorg voor wat er met de functie in de toekomst gaat
gebeuren verminderen en daarmee ook de veranderingsbereidheid op andere
gebieden vergroten. Een veranderingsbereidheid die de rijkspolitie-organisatie
in haar aanpassing aan veranderende omstandigheden zeker nodig zal hebben.
Een dergelijk loopbaanbeleid zal uiteraard rekening moeten houden met rechts-
positionele regelingen.

Naast deze aandachtspunten voor verdere activiteiten die zijn afgeleid uit de uit-
komsten van het onderzoek, mag het van groter gewicht worden geacht hoe die-
genen die het onderwerp van dit onderzoek zijn geweest, tegen deze uitkomsten
en de daaraan verbonden conclusies aankijken.

Wat boud gezegd wellicht, maar het zou te denken moeten geven wanneer
zij als de deskundigen in de functie van groepscommandanten zich slechts in
beperkte mate in de uitkomsten van het onderzoek zouden herkennen. Als het
goed is, is het meeste voor hen het intrappen van een open deur. Een van de
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functies van onderzoek is een overdracht van informatie naar andere personen
en instanties die op de een of andere wijze wel iets hebben uit te staan met
groepscommandanten.

Naast de noodzakelijke herkenbaarheid van de uitkomsten kunnen deze ver-
der een bewustzijnsfunctie hebben. Ook al is men zelf de eerste deskundige als
het om kennis over de functie gaat, de terugspiegeling van wat anderen hebben
waargenomen kan allerlei aspecten weer naar voren halen die normaal gespro-
ken zo vanzelfsprekend worden gevonden dat zij uit het bewustzijn verdwijnen.

Een derde functie die onderzoek (soms) kan vervullen heeft te maken met
het gegeven dat het niet altijd mogelijk is de gevolgen van het eigen handelen
te overzien of te voorzien. Bijgevolg worden die dan ook vaak niet waargeno-
men, met name wanneer geen terugkoppeling door andere personen plaatsvindt.
Onderzoek kan soms een dergelijke terugkoppelingsfunctie vervullen. In welke
mate ook het hier besproken onderzoek deze functies zal vervullen, moet uiter-
aard worden afgewacht.

11



1 Inleiding

1.1 Achtergronden van het onderzoek

Slechts sporadisch krijgt de rijkspolitie in wetenschappelijk onderzoek aandacht.
Men kan zich afvragen waarop dit verschijnsel is terug te voeren. Is de rijkspoli-
tie voor onderzoekers niet interessant? Is haar problematiek niet specifiek,
d.w.z. is wat voor de gemeentepolitie geldt, ook van toepassing op de rijkspoli-
tie? Of heeft het meer met de organisatie zelf te maken? Heeft de rijkspolitie
niet zo de behoefte naar buiten te treden, sluit zij zich meer af en onttrekt zij
zich daarmee aan de waarneming van derden?

Hoe dit ook zij, er lijken toch voldoende redenen te zijn om in onderzoek
meer aandacht te besteden aan de rijkspolitie. Het korps is een organisatie van
ca. 13.000 mensen, die ongeveer 5.000.000 burgers in de meer landelijke gebie-
den van politiezorg bedient. Verder kent het korps een specifieke opbouw met
een landelijk functionerende Algemene Inspectie en enkele landelijke diensten
zoals de Algemene Verkeersdienst, met regionaal werkzame districten en met
lokaal gerichte groepen en posten. Het korps kent dus zowel een landelijke
oriëntatie als een gedeconcentreerde opzet. Tot in de kleinste plaatsen kan men
de rijkspolitie vinden, al is het maar één enkele postcommandant. De grootte
van de groepen varieert sterk, van 11 tot 55 personen. De grotere groepen zijn
dus in omvang vergelijkbaar met de kleinere korpsen van gemeentepolitie.

Binnen de landdienst van de rijkspolitie-organisatie kan de positie van de
groepscommandant als een spilfunctie worden getypeerd tussen de uitvoering
aan de basis en de leiding van het district. Sinds een aantal jaren wordt boven-
dien nadrukkelijk beoogd de groepscommandant ook bij de beleidsvoering te
betrekken, zowel binnen de districtsorganisatie als in het lokale driehoeksover-
leg. De door de verantwoordelijke bewindslieden beoogde regionale samenwer-
king zal ook van betekenis zijn voor de groepscommandanten.

De huidige beleidsopvattingen over de plaats en de taak van de landgroepen
zijn met name te vinden in het in 1980 gepubliceerde `Rapport inzake de struc-
tuur en formatie van het staforgaan van een district te land van het korps rijks-
politie' en de ministeriële reactie op dit rapport ('Notitie over de uitgangspun-
ten voor de werkwijze, de organisatie alsmede de relaties tussen de onderdelen
van een district te land van het korps rijkspolitie', Kamerstuk 17600, nr. 30, zit-
tingsjaar 1982/1983). Onder invloed van ontwikkelingen in de samenleving zoals
de verstedelijking van het platteland, ontwikkelingen in de eigen organisatie,
zoals de sterke groei van het korps in de zeventiger en tachtiger jaren, de groei
van de staven en daar geplaatste specialismen en ontwikkelingen in het denken
over de eigen organisatie waarvan de zogeheten POS-rapporten de uitdrukking
zijn, komt het tot een herwaardering van de basispolitiezorg en worden de uit-
gangspunten voor de organisatievorming opnieuw geformuleerd:
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- de uitvoering van de politietaak behoort zoveel mogelijk plaats te vinden aan
de voet van de organisatie in gedeconcentreerde eenheden en op een zo zelf-
standig mogelijke wijze (decentrale organisatievorm);

- de zorg voor de uitvoering van de politietaak in zijn geheel behoort zo moge-
lijk door alle leden van de gedeconcentreerde eenheden te worden behartigd
(despecialisatie en generale taakstelling).

Waarom deze uitgangspunten? Eén van de interne doelen van de rijkspolitie-
organisatie is het streven naar een motiverende arbeidssituatie. Als gevolg van
de grote instroom van jong personeel in de zeventiger en tachtiger jaren zijn de
doorstroommogelijkheden gering. Daarvan wordt een demotiverende werking
verwacht, die door een gericht beleid moet worden bestreden. Met name van
een generale taakstelling wordt verwacht dat daarmee ook aan ervaren politie-
mensen een bevredigende werksituatie kan worden geboden.

Met het oog op de externe doelen wordt voorts van een gedeconcentreerde
organisatie verwacht dat deze betere mogelijkheden biedt voor een integratie
van de politie in de samenleving.

Beide streefrichtingen zijn erop gericht de landgroep onder leiding van de
groepscommandant de plaatselijke politietaak met een grote mate van zelfstan-
digheid te laten uitvoeren en de groepsleden zoveel mogelijk algemeen inzet-
baar te laten zijn. Ten behoeve van de coordinatie en begeleiding van onder-
zoek, de verwerking van recherche-informatie en criminele inlichtingen en de
vereiste vakbekwaamheid en deskundigheid, wordt het specialisme van groeps-
rechercheur onmisbaar geacht.

Daarnaast zijn er richtlijnen geformuleerd die de ondersteuning van de land-
groepen door de staf van het district en de overname van bepaalde taken door
executieve eenheden op districtsniveau regelen. Deze richtlijnen betreffen de
noodzaak tot het hebben van specifieke kennis, de inzet van kostbare hulpmid-
delen, de mogelijke ontregeling van de dagelijkse gang van zaken en de nood-
zaak van een bovenlokale aanpak. De relaties tussen deze eenheden en de land-
groepen zijn echter nadrukkelijk functioneel bedoeld. Slechts ten opzichte van
het districtscommando wordt de landgroep in een hiërarchische positie ge-
plaatst.

In het hiervoor vermelde `Rapport inzake ....'wordt overigens een duidelijk
accent gelegd op de taak en de plaats van het district. Dit dient niet langer, zo-
als in de politiewet van 1957, als een verzameling landgroepen te worden be-
schouwd, maar als een organisatorische eenheid, waarbinnen de landgroepen
met de grootst mogelijke zelfstandigheid functioneren. Het is de districtscom-
mandant die, in overleg met zijn groepscommandanten, het beleid vaststelt met
inachtneming van zijn beheersbevoegdheden en de uitkomsten van het drie-
hoeksoverleg. Deze beheersbevoegdheden, die tot voor kort uiterst beperkt
waren, hebben inmiddels in het zógeheten deconcentratieproces meer inhoud
gekregen.

In zijn reactie op het `Rapport inzake ...: geeft de minister van justitie te
kennen met de uitgangspunten van het rapport in te stemmen. Dat wil zeggen,
de landgroep is in principe volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de
plaatselijke politietaak. De positie en de rol van de groepscommandant wordt
extra beklemtoond. `Overigens ben ik van mening, dat op de rol van de groeps-
commandant in het driehoeksoverleg in het rapport meer nadruk gelegd had
moeten worden. Ik acht het gewenst dat in het lokale driehoeksoverleg als ver-
tegenwoordiger van de (rijks)politie in principe de groepscommandant partici-
peert. Dit benadrukt de na te streven positie van de landgroep.' En verder: `Het
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rapport beveelt aan functionarissen van de districtsstaven bij de planning van de
AS (d.w.z. assistentie-surveillance, JE) voor een aantal samenwerkende land-
groepen een ondersteunende rol te laten spelen, terwijl zij in dit verband ook
zouden kunnen assisteren bij de opzet van andere surveillance projecten. Wij
zijn van mening dat het lokale driehoeksoverleg (zonodig in regionaal verband
georganiseerd) in dezen in sterke mate beleidsbepalend dient te zijn.' Uit deze
reacties kan men een zekere beduchtheid proeven voor een verlies aan zelfstan-
digheid en gemeentelijke oriëntatie van de landgroepen.

Met de voorgestelde communicatiestructuur wordt van harte ingestemd, 'om-
dat daar gestalte wordt gegeven aan de belangrijke rol die de groepscomman-
dant in de beleidsstructurering binnen een district dient te vervullen.' (Zie ver-
der `Notitie over de uitgangspunten voor de werkwijze, de organisatie alsmede
de relaties tussen de onderdelen van een district te land van het korps rijkspoli-
tie'). In het volgende schema zijn de verschillende soorten relaties tussen de
landgroep en de omgeving geïllustreerd.

Directie Politie

1
Algemene Inspectie

Openbaar Bestuur District Openbaar Ministerie

Technische Meldkamer ,'
recherche .'

Verenigingen-.-. Groep -•--Maatschappelijke
dienstverlening

Gempo Publiek Algemene Inspectiedienst CRI

- hiërarchische relatie
- - - - gezagsrelatie
:.: operationele relatie

Bron: Borger e.a. (1985)

Zonder overdrijving kan door de (her)bevestiging van de plaats en de taak van
de landgroep de positie van de groepscommandant als een spilfunctie worden
aangeduid: intern als verbinding tussen landgroep en districtsorganisatie en ex-
tern in het onderhouden van relaties met het bevoegd gezag.

Nu is uit de literatuur bekend (zie bv. Van Vucht Tijssen, 1978), dat de ver-
vulling van dergelijke functies veelal met specifieke problemen gepaard gaat. In-
geklemd tussen een hoger en lager hiërarchisch niveau bevindt een middenka-
derlid zich veelal op het omslagpunt van strategiebepaling en uitvoering. Daarbij
moet hij naar twee kanten toe mensen tevreden houden, elk met hun eigen ver-
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wachtingen en wensen. Daarnaast is er in samenhang met technische en maat-
schappelijke ontwikkelingen veelal druk tot voortdurende verandering, terwijl
het middenkader een zekere rust behoeft om de dagelijkse werkprocessen onge-
stoord te doen verlopen (zie ook Bloem, 1986).

1.2 Doelstelling en probleemstelling van het onderzoek

Tegen deze achtergrond mag een onderzoek naar de rol en positie van groeps-
commandanten bij de landdienst van het Korps Rijkspolitie als relevant worden
gezien. Het in dit rapport te bespreken onderzoek heeft allereerst als doel tot
een beschrijving te komen van de inhoud van de functie van groepscommandan-
ten en van de verwachtingen waarmee zij vanuit hun tussenpositie in de rijkspo-
litie-organisatie worden geconfronteerd, van hun eigen opvattingen daarover
alsmede van de eventuele problemen die deze verwachtingen hen in de praktijk
opleveren. Ten dele wordt ook beoogd met de uitkomsten een zeker inzicht te
geven in het functioneren van de districtsorganisatie en de eventuele knelpunten
daarin. Afhankelijk van de uitkomsten zijn er verder wellicht aanknopingspunten
om bepaalde verwachtingen te herzien dan wel de groepscommandanten zoda-
nig toe te rusten dat zij op een andere wijze met problematische aspecten kun-
nen omgaan. Op deze doelstellingen sluiten twee vragen aan:
- Hoe ziet de functie van groepscommandant er uit?
- Welke problemen en spanningen ervaren de groepscommandanten en hoe

reageren zij daar op?

Met de beantwoording van de eerste vraag wordt beoogd nader inzicht te geven
in de werksituatie van de groepscommandant. Wat is zijn takenpakket, wat
wordt er van hem verwacht? Maar ook, welke opvattingen heeft hij zelf over
zijn functie, hoe beleeft hij zijn functioneren en welke ontwikkelingen hebben
zich recentelijk in zijn werksituatie voorgedaan of zullen zich naar verwachting
voordoen? Verder zal aandacht worden besteed aan de contacten die hij met
andere personen in zijn werksituatie onderhoudt, wat de inhoud daarvan is en
hoe hij deze contacten beoordeelt en hoe dat zich verhoudt tot wat zijn 'mede-
spelers' ervan vinden.

Bij de tweede vraag gaat het onder meer om problemen als onduidelijkheid
over taken en bevoegdheden, over verwachtingen van anderen, over problemen
in de functionele relaties en problemen als gevolg van de werkbelasting.

Bij de verdere uitwerking van deze wagen is aansluiting gezocht bij het onder-
zoek `Middenkader en stress', destijds uitgevoerd onder leiding van dr. J. van
Vucht Tijssen (1978). In dat onderzoek zijn de `roleset'-benadering van Kahn
c.s. en het `stress-strain-illness'-model van French en Caplan geïntegreerd (zie
hiervoor bv. Van Dijkhuizen en Winnubst, 1983). In dit geïntegreerde model
wordt verondersteld dat objectieve kenmerken van de beroepsrol tot problemen
kunnen leiden (conflicten, onduidelijkheden, toekomstonzekerheid, werkbelas-
ting, e.d.). Op hun beurt kunnen deze problemen tot spanningen leiden met uit-
eindelijk ook consequenties voor de lichamelijke en psychische gezondheid van
de betrokkenen. Het optreden van problemen en spanningen wordt echter mede
afhankelijk geacht van de persoon zelf (zijn persoonlijkheid) en van de mate van
ondersteuning van zijn omgeving (chef, collega's en anderen).

In het onderzoek `Middenkader en stress' is allereerst gewerkt met een uitge-
breide deels gestructureerde vragenlijst om te komen tot een beschrijving van
middenkaderfuncties. Deze vragenlijst is voor het onderzoek naar de rol en po-
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sitie van groepscommandanten bewerkt en aangepast aan de specifieke rijkspoli-
tiesituatie. In dit rapport wordt van de uitkomsten die hiermee zijn verkregen,
dus van het beschrijvende gedeelte van het onderzoek, verslag gedaan.

In de tweede plaats heeft men voor het onderzoek `Middenkader en stress'
de gestructureerde `Vragenlijst Organisatiestress' ontwikkeld. Ook deze vragen-
lijst is in het onderzoek naar de rol en positie van groepscommandanten ge-
bruikt. De uitkomsten van dat onderzoek, een toetsing dus van genoemd `stress-
strain-illness'-model, zullen apart worden gepubliceerd.

13 Opzet en uitvoering van het onderzoek

De typering van de functie van groepscommandant als spilfunctie brengt met
zich mee dat niet alleen de groepscommandanten in het onderzoek worden be-
trokken, maar ook personen uit hun werkomgeving. Alleen al om praktische
redenen dienen er uiteraard grenzen te worden gesteld aan het aantal te betrek-
ken personen.

Van hun medewerkers op de groepen zijn de plaatsvervanger, een post- of
rayoncommandant, een executief lid en een groepsadministrateur in het onder-
zoek betrokken. Uit de districtsorganisatie zijn de districtscommandant, de offi-
cier algemene zaken van de groepscommandant, het hoofd van de dienst perso-
neel, opleiding en vorming en het hoofd van de tactische recherche gekozen.
Bovendien zijn de burgemeester van de groepsstandplaats en de regio-officier,
het bevoegd gezag vertegenwoordigend, voor het onderzoek benaderd. Met de-
ze keuze is getracht de belangrijkste soorten functionele relaties van de groeps-
commandant in het onderzoek te vertegenwoordigen. In hoofdstuk 2 wordt de
totstandkoming van de uiteindelijke onderzoeksgroep nader beschreven.

In de periode januari/maart 1987 zijn de groepscommandanten door mede-
werkers van het onderzoekbureau `Motivaction' uit Amsterdam geinterviewd,
nadat zij een gerichte training op deze doelgroep en het onderzoek hadden ge-
had. Daarbij zijn ook verschillende leden van de begeleidingscommissie behulp-
zaam geweest. De schriftelijke vragenlijsten zijn door het WODC vanaf maart
1987 naar de respectievelijke functionarissen binnen en buiten het korps verzon-
den. De codering van het overvloedige materiaal is in eerste aanleg rond de
jaarwisseling van 1987/1988 afgesloten. Een deel van het materiaal dat in eerste
instantie was-blijven liggen, is in de zomer van 1988 alsnog gecodeerd.
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2 Een beschrijving van de onderzoeks-
groepen

2.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is al aangegeven dat er voor het onderzoek verschillen-
de categorieën respondenten zijn benaderd. Dus niet alleen de groepscomman-
danten, maar ook een groot aantal personen uit hun werkomgeving. In dit
hoofdstuk komen in verband hiermee de volgende onderwerpen aan de orde:
- de samenstelling van de onderzoekspopulatie en de selectie van de steek-

proef;
- de response van de benaderde categorieën respondenten en de representativi-

teit van de steekproef;
- voor de verdere analyse belangrijke kenmerken van de betrokken groepscom-

mandanten en hun landgroepen.

2.2 Onderzoekspopulatie en selectie van de steekproef

De onderzoekspopulatie wordt in eerste instantie gevormd door de comman-
danten van alle landgroepen van het Korps Rijkspolitie. Twee categorieën zijn
buiten beschouwing gelaten, te weten groepscommandanten die korter dan een
jaar in functie waren en zij die minder dan drie jaar van hun FLO verwijderd
waren. Van de eerste categorie werd verondersteld dat zij nog te weinig erva-
ring in de functie hadden opgedaan om zinvol bevraagd te kunnen worden. Bij
de tweede categorie werd een uitstralingseffect van het naderende FLO moge-
lijk geacht op de beantwoording van een belangrijk deel van de belevingsvragen.
Uit de onderzoekspopulatie is een steekproef getrokken ter grootte van 113
personen. Ten einde voldoende zekerheid te hebben over het voorkomen in de
steekproef van bepaalde situationele kenmerken, is rekening gehouden met het
volgende:
- een gelijke verdeling over het land, resulterend in 7 à 8 groepscommandanten

per district;
- een zoveel mogelijk gelijke verdeling over grotere en kleinere groepen (<21,

21-36, >36 personen op basis van de organieke sterkte).

Uit de resterende `vrije ruimte' is een aselecte steekproef getrokken. Alle in het
onderzoek te betrekken groepscommandanten zijn aangeschreven om hen te
verzoeken aan het onderzoek mee te werken alsmede enige algemene informa-
tie te bieden over het doel van het onderzoek. Nadat door de interviewer een
afspraak was gemaakt voor een gesprek, kreeg de groepscommandant vooraf-
gaande aan het eigenlijke interview een vragenlijst toegezonden, waarin vooral
feitelijke informatie werd gevraagd. Na afloop van het interview werd een
schriftelijk in te vullen vragenlijst achtergelaten.
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Daarnaast is, zoals besproken in hoofdstuk 1, een aantal personen uit de werk-
omgeving van de groepscommandanten benaderd met een schriftelijke vragen-
lijst. Bij de selectie is uitgegaan van de voor het verloop van een aantal werk-
processen relevant geachte functionele contacten voor de groepscommandant.
Voor de op het district werkzame personen en een deel van de burgemeesters
en regio-officieren van justitie hield dat in dat een deel van de vragen meer
malen moest worden beantwoord, nl. zo vaak als er groepscommandanten in
het onderzoek met hem of haar als omgevingsfiguur te maken hadden. De
volgende functiecategorieën zijn in het onderzoek betrokken:
- vier leden van de landgroep zelf, namelijk zijn plaatsvervanger, een post- of

rayoncommandant (van elke categorie ongeveer evenveel), een executief
groepslid (de derde op de ranglijst) en de eerste groepsadministrateur;

- vier personen van het district, namelijk de districtscommandant (of in bepaal-
de gevallen diens vervanger of waarnemer), het hoofd personeel, opleiding
en vorming (pov), de officier algemene zaken van de groepscommandant en
het hoofd tactische recherche;

- twee personen van buiten de Rijkspolitieorganisatie, namelijk de desbetref-
fende regio-officier van justitie, en de burgemeester van de groepsstandplaats.

23 Response en representativiteit

In tabel 1 zijn de percentages te vinden van het aantal personen dat per onder-
zoeksgroep heeft meegewerkt aan het onderzoek. Hierbij kan nog worden ver-
meld dat van de oorspronkelijk geselecteerde groepscommandanten twee perso-
nen om verschillende redenen van medewerking hebben afgezien. Voor hen is
een vervanging gevonden.

Het aantal benaderde personen uit de omgeving van de groepscommandanten
bedraagt per functiecategorie 113, gelijk aan het aantal groepscommandanten.
Voor de op het district werkzame personen is het per functiecategorie te bena-
deren aantal personen echter kleiner: er zijn nu eenmaal niet meer districtscom-
mandanten dan er districten zijn. In enkele gevallen was het niet mogelijk een
vervanger te benaderen bij vacant zijn van de functie. Achter iedere categorie
is aangegeven hoeveel personen benaderd zijn (n=). Dit is dus tevens het aantal
waarop is gepercenteerd. In totaal zijn er naast de 113 groepscommandanten
701 personen uit hun werkomgeving benaderd met het verzoek hun medewer-
king aan het onderzoek te geven.

Tabel 1: Responsecijfers van de verschillende onderzoeksgroepen

onderzoeksgroep frequentie percentage

1. groepscommandanten 113 98% (van n= 115)
2. vervanger 97 86% (van n= 113)
3. post/rayoncommandant 85 75% (van n= 113)
4. executieven 85 75% (van n= 113)
5. groepsadministrateur 89 79% (van n= 113)
6. hoofd pov 7 47% (van n= 15)
7. officier algemene zaken 25 89% (van n= 28)
8. districtscommandant 10 67% (van n= 15)
9. hoofd tactische recherche 11 69% (van n= 16)

10. burgemeester 98 88% (van n= 112)
11. officier van justitie 43 68% (van n= 63)

De responsecijfers zijn heel behoorlijk tot uitstekend te noemen, gelet op wat
gebruikelijk is bij schriftelijke enquêtes. Er is twee keer gerappelleerd. Bij het
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cijfer van het hoofd pov moet worden bedacht dat deze functie nog maar kort
geleden was bezet en nieuw gecreëerd was.

Uit het voorgaande volgt dat de steekproef van groepscommandanten repre-
sentatief mag worden geacht voor alle groepscommandanten van landgroepen
bij het korps Rijkspolitie. Ten aanzien van de overige categorieën is enige te-
rughoudendheid op zijn plaats, met name voor die categorieën waarbij de res-
ponsecijfers beneden de 75% liggen. Door het ontbreken van vergelijkbare ge-
gevens over de bijbehorende populatie is controle hierop niet mogelijk.

Uiteraard heeft een onvolledige response gevolgen voor het aantal volledige
rolsets. Onder een rolset wordt verstaan het geheel van personen uit de werk-
omgeving van een groepscommandant dat voor dit onderzoek is benaderd. In
tabel 2 komt dit tot uiting. Er blijken slechts zes volledige rolsets voor te ko-
men: alleen sets met tien respondenten zijn volledig. Dit legt vanzelfsprekend
beperkingen op aan de mogelijkheden de rolsets verder te analyseren. Over het
algemeen is de werkwijze geweest dat de gegevens van de op de groep werkza-
me personen zijn samengevoegd, d.w.z. de verschillende functionarissen zijn
beschouwd als groepsleden, evenals die van de op het district werkzame perso-
nen en van burgemeester en officier van justitie. Waar dat zinvol leek, zijn ech-
ter meer gedetailleerde uitsplitsingen gemaakt.

Tabel 2: Rolsetvolledigheid

aantal respondenten frequentie

1 respondent 2
2 respondenten 1
3 respondenten 2
4 respondenten 4
5 respondenten 12
6 respondenten 16
7 respondenten 26
8 respondenten 25
9 respondenten 19

10 respondenten 6

totaal 113

2.4 Enkele kenmerken van de groepscommandanten en hun groepen

In deze paragraaf worden enkele algemene kenmerken van de groepscomman-
danten en hun groepen weergegeven, kenmerken die op de een of andere wijze
verder in het rapport zullen terugkeren, omdat ze gebruikt worden om na te
gaan of er verschillen in functie-inhoud of functiebeleving zijn voor de desbe-
treffende groepscommandanten en hun werksituaties.

De leeftijd van de groepscommandanten in de steekproef is gemiddeld 47
jaar. De jongste groepscommandant is 38 jaar, de oudste 56 jaar. In verdere
analyses is geregeld gewerkt met een tweedeling van jongere groepscomman-
danten (47 jaar en jonger) en oudere groepscommandanten (48 jaar en ouder).
Deze tweedeling (evenals de hierna te bespreken tweedelingen) is gebaseerd op
de mediaan, d.w.z. de waarde waarboven en waarbeneden evenveel waarnemin-
gen liggen. De helft van de groepscommandanten is dus 47 jaar of jonger, ter-
wijl eveneens de helft 48 jaar of ouder is.

Gemiddeld zijn de groepscommandanten 6 jaar in functie. De laagste waarde
is 2 jaar en de hoogste waarde 13 jaar. Ook voor dit kenmerk is in verdere ana-
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lyses vaak met een tweedeling gewerkt, nl. relatief kort in functie of onervaren
(6 jaar en korter) en relatief lang in functie of ervaren (7 jaar en langer).

Een ander kenmerk waarvan goed is in te denken dat het verschillen in func-
tiebeleving kan verklaren is de grootte van hun groep. De gemiddelde groeps-
omvang is organiek 31 personen met als minimum 9 en maximum 56 personen

Tabel 3: Organieke sterkte van de landgroepen van de in het onderzoek betrokken groepscom-
mandanten

groepsgrootte aantal percentage

9-23 30 27%
24-31 31 27%
32 - 40 26 23%
41 - 56 26 23%

totaal 113 100%

De voor groepsgrootte gehanteerde tweedeling bij verdere analyses bestaat uit
de categorie kleinere groepen (31 personen of minder in de organieke sterkte)
en grotere groepen 32 of meer personen).

Groepen omvatten geregeld meer dan een gemeente. In de volgende tabel is
weergegeven hoe vaak.

Tabel 4: Aantal gemeenten per groep

aantal gemeenten aantal percentage

1 gemeente 26 27%
2 gemeenten 34 35%
3 gemeenten 23 24%
4 - 7 gemeenten 13 14%

totaal 96 100%

Omdat de desbetreffende vraag in de vragenlijst van de burgemeesters is opge-
nomen en niet van alle burgemeesters een vragenlijst is terugontvangen, telt het
totaal niet op tot 113. Uit de procentuele verdeling kan echter worden opge-
maakt dat het eerder uitzondering dan regel is, wanneer een groep met maar
één gemeente te maken heeft. De gehanteerde tweedeling bestaat uit de catego-
rie 1 of 2 gemeenten en meer (3 of meer) gemeenten.

Voorts blijkt er volgens opgave van de burgemeesters bij driekwart van de
onderzochte groepen regelmatig driehoeksoverleg plaats te hebben. Bij 10% van
de groepen is er alleen sprake van incidenteel lokaal driehoeksoverleg en bij
15% van de groepen zou er noch regelmatig noch incidenteel sprake zijn van
lokaal driehoeksoverleg. Naast het lokale driehoeksoverleg is er ook veelal een
regionaal driehoeksoverleg: 70% van de burgemeesters geeft aan dat dit regel-
matig plaatsheeft, 8% dat het incidenteel voorkomt, en 22% dat er geen regio-
naal driehoeksoverleg plaatsheeft.

Volgens opgave van de burgemeesters kent slechts een derde van de groepen
een beleidsplan.

1
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3 Functiebeschrijving en functie-uitoefening

3.1 Inleiding

In het onderhavige en het volgende hoofdstuk wordt, op basis van de antwoor-
den op de vragen die daarover aan de geïnterviewde groepscommandanten zijn
gesteld, een beschrijving gegeven van de aard en de inhoud van hun functie en
van de taken die zij daarin verrichten. Daarbij ligt in dit hoofdstuk de nadruk
op de meer algemene aspecten van de functie en de functie-uitoefening en de
beoordeling door de personen uit de werkomgeving van de groepscommandan-
ten van de moeilijkheid van de functie en van de wijze van functie-uitoefening.
In het volgende hoofdstuk zal meer in detail op de inhoud ervan, op de taken,
worden ingegaan. Allereerst komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- een algemene omschrijving van de functie door de groepscommandanten

naar de aard van het werk;
- de rol van de formele taak- en functieomschrijving;
- onduidelijkheden in taken of bevoegdheden;
- de mogelijkheid om in de functie zelf de werkzaamheden te bepalen;
- de ruimte om zelf het werk in te delen;
- de frequentie van afwezigheid van het bureau uit hoofde van de functie;
- de eigen typering van leidinggeven.
Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan de orde op basis van de ant-
woorden van de personen uit de omgeving van de groepscommandanten:
- de beoordeling van de moeilijkheid van de functie;
- de moeilijkste problemen in de functie;
- de beoordeling van de functie-uitoefening (waarin het beste, waarin minder

goed);
- de totaalbeoordeling van de functie-uitoefening.

3.2 Functiebeschrijving door de groepscommandanten

Aard van het werk
Op de vraag `Hoe zou u uw functie kort naar de aard van het werk omschrij-
ven', reageren nagenoeg alle groepscommandanten met omschrijvingen in de
trant van: je bent manager, leider, begeleider, coordinator of beleidsbepaler; je
moet de grote lijnen in de gaten houden. Andere aspecten die bij deze eerste
vraag worden genoemd, zijn: je vormt de spil tussen burgerij, korpsleiding, jus-
titie en bestuur (of algemener, het onderhouden van externe contacten), je bent
een duizendpoot en een in noodgevallen beschikbare invaller, je hebt de zorg
voor het in stand houden van de basispolitiezorg en het geven van een gevoel
van veiligheid aan de burgers.

In een algemene zin is hiermee al een uiterst volledige typering van het werk
van de groepscommandant gegeven. Daarover bestaat ook een grote mate van
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overeenstemming bij de groepscommandanten: de zorg voor het interne functio-
neren van de groep, het in de gaten houden van en vormgeven aan de doelen
van de groep, het verzorgen van de contacten met de omgeving van de groep,
maar ook: het zonodig bijspringen in de dagelijkse uitvoering van het politie-
werk.

Taak- en functie-omschrijving bevoegdheden
Uit de antwoorden op de vraag `Hoe weet u wat wel en wat niet uw taken zijn
in uw functie, wat het werk is dat u moet doen?', geeft een relatief kleine groep
van de groepscommandanten (18%) aan dit te ontlenen aan de beschikbare
functie- en taakomschrijving waartoe in dit geval ook zijn gerekend opmerkin-
gen over regelgeving, richtlijnen en voorschriften. Een groter deel (31%) laat
weten dat de ervaring hen dit geleerd heeft. Typeringen die hierbij ook gebruikt
worden, zijn `je gaat op je intuïtie af, op je gevoel', `je geeft er een eigen invul-
ling aan', `uit het oppakken van signalen uit de omgeving', `door het maken van
afspraken met het personeel van de groep'. De helft van de groepscommandan-
ten ten slotte noemt zowel de beschikbare taak- en functie-omschrijving als hun
ervaring als bron. Geregeld zijn er overigens in de interviews opmerkingen te
vinden over het verouderde karakter van de functie- en taakomschrijving. Deze
zou niet meer voldoende aansluiten op de huidige werksituatie.

Er is een duidelijk verband tussen de beantwoording van deze vraag en de
mate van ervaring in de functie (aantal jaren in functie als groepscommandant).
De groepscommandanten die langer in functie zijn, baseren zich meer op hun
ervaring, terwijl zij die korter in functie zijn, vaker de functie- en taakomschrij-
ving noemen. Van de groepscommandanten die nog maar 2 à 3 jaar in functie
zijn, noemt 40% alleen de functie- en taakomschrijving en slechts 10% alleen
ervaring. Bij de groepscommandanten die al 8 tot 13 jaar groepscommandant
zijn, noemt nog maar 4% alleen de functie- en taakomschrijving en 46% alleen
ervaring. Hoe vanzelfsprekend dit verband ook is - men moet langer in functie
zijn om over ervaring te kunnen beschikken - , tegelijkertijd wordt het belang
van een goede functiebeschrijving onderstreept: zij moet enerzijds voldoende
houvast bieden, wanneer men nog niet over veel ervaring beschikt, maar ander-
zijds voldoende ruimte bieden om in de functie te kunnen groeien.

Ook de leeftijd van de groepscommandanten speelt een zekere rol. De jonge-
re groepscommandanten die nog maar kort in functie zijn, noemen relatief vaak
functie-omschrijving èn ervaring. De oudere groepscommandanten die kort in
functie zijn, noemen relatief vaak de functie-omschrijving en de oudere langer
in functie zijnde groepscommandanten ervaring.

Verder valt op dat de groepscommandanten van de kleinere groepen in ver-
gelijking met hun andere collega's relatief vaak alleen ervaring noemen als bron
voor hun functie- en taakomschrijving, terwijl hun collega's van de grotere groe-
pen vaker functie-omschrijving èn ervaring noemen. Niet alleen leeftijd en erva-
ring spelen dus een rol bij het belang dat wordt toegekend aan ervaring of func-
tie, maar ook de werksituatie.

In de lijn der verwachtingen noemen alle groepscommandanten primair wet-
geving, richtlijnen en voorschriften als de bronnen waaraan zij hun bevoegdhe-
den ontlenen. Toch wordt ook in een aantal gevallen aangegeven dat deze niet
altijd duidelijk zijn en dat er aanvullende afspraken (19%) nodig zijn of dat de
ervaring dat leert (19%).

Oudere groepscommandanten (en groepscommandanten van grotere groe-
pen) noemen wat vaker alleen wetgeving: oudere groepscommandanten hebben
in dit opzicht dus wellicht wat meer strikte opvattingen.
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Beoordeling taak- en functie-omschrijving bevoegdheden
Zo'n 70% van de groepscommandanten heeft met de gegeven functie- en taak-
omschrijving en bevoegdheden geen problemen. Men vindt deze prima en geeft
aan er heel wel mee te kunnen leven. Hooguit heeft men eventueel behoefte
aan wat meer ruimte. Daartegenover staat een groep van 30% die behoefte
heeft aan meer duidelijkheid. Die behoefte aan meer duidelijkheid is er in wat
sterkere mate bij de oudere groepscommandanten die langer in functie zijn:
37% van hen tegen 25% van hun collega's.

Opvallend is voorts dat van de groepscommandanten van de grootste groepen
(41 en meer) minder personen behoefte hebben aan meer duidelijkheid (slechts
13%) dan van de groepscommandanten met kleinere groepen (30 à 40%).

Twee derde van de geïnterviewde groepscommandanten reageert bevestigend
op de vraag of er wel eens onduidelijkheden zijn in hun taken en bevoegdheden,
waar soms problemen over ontstaan. In belangrijke mate komt dat neer op de
vraag wie nu waarvoor verantwoordelijk is, met name op financieel en materieel
gebied. Er zijn geen duidelijke samenhangen met het korter of langer groeps-
commandant zijn, noch met leeftijd of groepsgrootte.

Autonomie
Bijna alle groepscommandanten zijn van mening dat ze ten minste in belangrij-
ke mate zelf de aard van hun werkzaamheden kunnen bepalen, d.w.z. kunnen
bepalen wat ze in hun functie doen. Een op de vijf vindt dat hij volledig zelf zijn
werkzaamheden kan bepalen. Men is hier uitgesproken positief over.

Circa 90% van de groepscommandanten geeft aan ten minste in belangrijke
mate de ruimte te hebben de werkzaamheden zelf in te kunnen delen. Ruim
een derde vindt dat er alle ruimte is volledig zelf zijn werkzaamheden in te
delen. Ook hier is men uitgesproken positief over.

Ook al is er een aantal groepscommandanten dat behoefte heeft aan meer
ruimte, van een keurslijf in de huidige situatie kan klaarblijkelijk toch moeilijk
worden gesproken.

Externe activiteiten
Aan het begin van dit hoofdstuk kwam al het externe aspect in de functie van
de groepscommandant ter sprake. Dat brengt uiteraard met zich mee dat de
groepscommandant geregeld op andere plaatsen dan het groepsbureau moet
zijn. Bijna 90% is tot 2 à 3 keer per week weg. Wordt dit per keer op een half
dagdeel gesteld, dan komt dat neer op 1 à 1V2 dag per week. Ruim 40% is 5 à
6 keer per week afwezig wat, op dezelfde wijze doorgerekend, neerkomt op 2Y2
à 3 dagen per week. In de praktijk is de positie van plaatsvervanger, zo mag op
grond hiervan wel worden vastgesteld, allerminst een papieren functie.

De groepscommandanten die in verhouding kort in functie zijn, zijn wat min-
der vaak afwezig dan de groepscommandanten die langer in functie zijn. Ook
de groepscommandanten van de kleinere groepen zijn wat minder vaak afwezig.

Leiderschapsopvattingen
Ten slotte wordt in deze paragraaf nog besproken hoe de groepscommandant
zijn manier van leidinggeven typeert. Op de desbetreffende vraag is met heel
uiteenlopende antwoorden gereageerd. Om daarin enige ordening aan te bren-
gen is gepoogd deze antwoorden op drie dimensies te scoren, te weten instru-
menteel, participatief, en sociaal-emotioneel leiderschap. Probleem daarbij is
overigens wel dat de vraag als `open' vraag gesteld is. De antwoorden zijn spon-
tane reacties op de desbetreffende vraag. Wijze van leidinggeven als zodanig is
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niet gemeten: dan had iedere groepscommandant gevraagd moeten worden
bepaalde aspecten van leiderschap te beoordelen.

Het basisonderscheid is in eerste instantie dat tussen instrumenteel of taakge-
richt leiderschap en sociaal-emotioneel gericht leiderschap. In de eerste stijl
komt tot uiting de mate waarin de leidinggevende erop is gericht de taken voor
zijn medewerkers te bepalen en de samenwerking te structureren met het oog
op het bedoelde resultaat. Bij een sociaal-emotioneel gericht leiderschap streeft
de leidinggevende ernaar het wederzijds vertrouwen te ontwikkelen en de on-
derlinge relaties te verbeteren. Een participatieve leiderschapsstijl beoogt de in-
vloed te spreiden en de medewerkers te laten deelnemen in de besluitvorming.
Het streven is in feite op een combinatie van instrumenteel en sociaal-emotio-
neel leiderschap gericht.

Op grond van de antwoorden komen uitgesproken typen op basis van één di-
mensie bij de groepscommandanten nauwelijks voor, maar is er meestal sprake
van een bepaalde mengvorm van instrumenteel, participatief en sociaal-emotio-
neel leiderschap. Wel kan worden vastgesteld dat typeringen die duiden op op-
vattingen van participatief leiderschap door beduidend méér groepscommandan-
ten worden genoemd (79%) dan opvattingen van sociaal-emotioneel leiderschap
(61%) en instrumenteel leiderschap (43%).

Daarnaast zijn er enkele verschillen in het noemen van bepaalde opvattingen
die samenhangen met bepaalde kenmerken van de groepscommandanten. Zo
kan worden geconstateerd dat opvattingen van instrumenteel leiderschap wat va-
ker voorkomen bij groepscommandanten van de grootste groepen (50%) dan bij
die van de kleinste groepen (37%).

Ook in het voorkomen van opvattingen van participatief leiderschap zijn
enkele verschillen vast te stellen. Zo zijn de groepscommandanten die nog maar
kort in functie zijn, wat minder participatief ingesteld, zij het dat de verschillen
niet bijzonder groot zijn. Ook zijn de oudere groepscommandanten minder
geneigd typeringen te geven die duiden op opvattingen van participatief leider-
schap. Verder zijn die groepscommandanten minder participatief ingesteld die
in de vragenlijst `taken' (zie voor een bespreking hiervan het volgende hoofd-
stuk) van relatief veel taken hebben aangegeven dat het hun `eigen' taken wa-
ren, dus niet te delegeren of gezamenlijk uit te voeren. Hoewel deze samenhang
op zich 'logisch' genoemd kan worden, is het niettemin van belang dat ze er is,
omdat ze duidt op consistentie in de uitkomsten.

Groepscommandanten met vier of meer gemeenten in hun bewakingsgebied
zijn ook minder vaak (67% van hen) geneigd opvattingen van participatief lei-
derschap te noemen dan groepscommandanten met slechts één gemeente in
hun bewakingsgebied (87% van hen).

Ten slotte, opvattingen van sociaal-emotioneel leiderschap worden vaker aan-
getroffen bij de groepscommandanten van de kleinere groepen (70%) dan bij
de groepscommandanten van de grootste groepen (50%).

Zoals gezegd, komen de typen afzonderlijk nauwelijks voor. Toch lijkt er wel
een zekere typologische ordening mogelijk. Om dat na te gaan zijn de drie ken-
merken op basis van tweedelingen (niet/wel instrumenteel, niet/wel participa-
tief, niet/wel sociaal-emotioneel) met elkaar gecombineerd. Daardoor kan wor-
den vastgesteld of bepaalde combinaties vaker voorkomen dan andere.
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Tabel 5: Samenhang tussen drie soorten leiderschapsopvatting (instrumenteel, participatief en
sociaal-emotioneel)

instrumenteel
niet wel

participatief niet wel niet wel totaal

sociaal-emotioneel
niet
wel

0
7

21
36

5
12

18
14

44
69

totaal 7 57 17 32 113

Uit deze tabel kan worden opgemaakt dat er in eerste instantie twee typen
(combinaties) zijn die in redelijke omvang voorkomen, nl. niet instrumenteel/
participatief/niet sociaal-emotioneel (21 personen) en niet instrumenteel/parti-
cipatief/sociaal-emotioneel (36 personen). Om tot een verdere reductie te ko-
men zouden de zeven personen met een sociaal-emotionele stijl bij sociaal-emo-
tioneel/participatief kunnen worden gevoegd. Binnen de categorie 'instrumen-
teel' komen de stijlen verdeeld en gecombineerd voor. Ook hier kan tot een
verdere reductie worden gekomen. Wordt uitgegaan van de combinatie instru-
menteel/participatief, dan kunnen de 18 en 14 personen uit de een na laatste
kolom worden gecombineerd. Wordt uitgegaan van de combinatie instrumen-
teel/niet-participatief dan kunnen de 5 en 12 personen uit de derde kolom wor-
den gecombineerd. Het resultaat van deze reductie is een viertal typen langs de
dimensie sociaal-emotioneel naar instrumenteel:

sociaal-emotioneel < > instrumenteel

1 2 3 4
participatief/ participatief participatief/ instrumenteel/

sociaal-emotioneel instrumenteel niet-participatief
43 pers. (36+7) 21 pers. 32 pers. (18+14) 17 pers. (5+12)

Bij het laatste type overheerst de combinatie sociaal-emotioneel/instrumenteel.
Beter zou het dus wellicht zijn om de typen op een cirkel te plaatsen in plaats
van langs één dimensie. Gebruik van deze indeling in de verdere analyse heeft
geen duidelijk interpreteerbare uitkomsten opgeleverd. Onduidelijk is in hoever-
re dit moet worden toegeschreven aan de typologie op zich dan wel aan het feit
dat (zoals reeds opgemerkt) leiderschapsopvattingen in strikte zin niet zijn vast-
gesteld.

33 Beoordeling van de functie(-uitoefening) door de omgeving van de
groepscommandant

3.3.1 Oordeel over de functie

Hoe oordeelt de omgeving van de groepscommandanten over de moeilijkheid
van hun functie? Circa de helft van de respondenten heeft de functie van
groepscommandant beoordeeld als een `enigszins moeilijke' functie. Een vijfde
deel ziet de functie als `zeer moeilijk', en een vierde deel als `niet moeilijk/niet
gemakkelijk'. De antwoordcategorieën `gemakkelijk' en `zeer gemakkelijk' zijn
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door de respondenten niet gebruikt. Er zijn geen noemenswaardige verschillen
tussen de verschillende categorieën respondenten.

Waarom een moeilijke functie?
Op de (open) vraag waarom men de functie moeilijk of gemakkelijk vindt, is
zeer divers gereageerd. In het interimrapport `Opleidingsbehoeften van groeps-
commandanten bij het Korps Rijkspolitie' (1988) is daarvan een gedetailleerd
overzicht gegeven. Hier kan dan ook worden volstaan met een samenvatting van
de belangrijkste uitkomsten over dit onderwerp.

De volgende aspecten worden in volgorde van meer naar minder vaak ge-
noemd (het totaal aantal respondenten uit de omgeving is maximaal 550) ken-
merkend geacht voor wat de functie van groepscommandant moeilijk maakt:
1. de geschiktheidseisen voor leiding geven, waaronder met name kan worden

verstaan het dragen van verantwoordelijkheid, aanpassingsvermogen en het
delegeren, coordineren en organiseren (306 keer genoemd);

2. de verbindende taak, d.w.z. het vertegenwoordigen van de groep naar buiten
in de zin van o.a. belangenbehartiging en het voeren van overleg met onder
meer het bevoegd gezag (252 keer genoemd);

3. de werkdruk, als gevolg van bv. de deconcentratie, de verwerking van schrif-
telijke informatie (197 keer genoemd);

4. de personeelszorg, met name het motiveren van medewerkers, de omgang
met medewerkers door hun grotere mondigheid en de beoordeling van hun
functioneren (177 keer genoemd);

5. bijzondere omstandigheden, zoals het leveren van een optimale politiezorg
met weinig middelen (151 keer genoemd);

6. het opleidingsniveau te beperkt voor de functie (101 keer genoemd);
7. de beleidstaak, d.w.z. het vertalen, volgen, meebepalen en uitvoeren van be-

leidsontwikkelingen (81 keer genoemd).

Op dezelfde wijze kan ook worden aangegeven wat volgens de omgeving de
moeilijkste problemen voor de groepscommandanten zijn. Dan ontstaat de vol-
gende ordening:
1. personeelszorg (467 keer genoemd);
2. geschiktheidseisen leiding geven (278 keer genoemd);
3. verbindende taak (275 keer genoemd);
4. bijzondere omstandigheden (240 keer genoemd);
5. beleidstaak (179 keer genoemd);
6. werkdruk (121 keer genoemd);
7. opleidingsniveau (34 keer genoemd).

Allereerst kan worden opgemerkt dat in beide ordeningen door de responden-
ten vooral de meer algemene kant van het leiding geven wordt verbijzonderd en
maar in beperkte mate aspecten die te maken hebben met actuele ontwikkelin-
gen in het korps. Verder zou uit de verschillende frequentie waarmee de aspec-
ten in de eerste en tweede ordening worden genoemd, kunnen,worden afgeleid
dat niet alles wat naar het oordeel van de omgeving tot de moeilijke aspecten
van de functie behoort, ook de groepscommandanten de grootste problemen
oplevert. Voorbeelden hiervan zijn de personeelszorg en, de beleidstaak die in
de tweede indeling een hogere plaats hebben en vaker worden genoemd. Omge-
keerd komt de werkdruk in de tweede indeling op een lagere plaats en wordt
ook minder vaak genoemd als probleemgevend. Voor het opleidingsniveau geldt
iets soortgelijks. Daarbij moet men wel bedenken dat opleidingsniveau hier een
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globalere aanduiding is dan personeelszorg of beleidstaak: problemen op deze
en andere aspecten laten zich (deels) ook naar opleidingseisen vertalen.

Op enkele punten zijn de gegevens na het verschijnen van het interimrapport
nader geanalyseerd. Daarbij is nagegaan welke samenhang er is tussen het oor-
deel over de moeilijkheid van de functie en enkele kenmerken van de desbetref-
fende groepscommandant en zijn werksituatie. Het is goed te bedenken dat,
met uitzondering van het totaaloordeel, de uitkomsten het resultaat zijn van zg.
`open' vragen. Dat maakt het hachelijk er uitspraken aan te verbinden van een
meer algemeen generaliserend karakter, zoals zoveel procent van de groeps-
commandanten zijn goed of slecht in ....... Zou over al deze aspecten aan de
omgeving een oordeel zijn gevraagd, dan zou een enigszins andere verdeling tot
stand kunnen zijn gekomen dan nu het geval is. Wel is het mogelijk deze uit-
komsten in een meer exploratieve zin te hanteren voor zover er redelijk inter-
preteerbare samenhangen zijn vastgesteld tussen het voorkomen van deze as-
pecten en bepaalde kenmerken van groepscommandanten en hun werksituatie.

Door de omgeving van groepscommandanten die langer in functie zijn, wordt
de functie als moeilijker beoordeeld dan bij hen die korter in functie zijn. Meer
concreet wordt de moeilijkheid van de functie bij hen in verband gebracht met
de beleidstaak en de werkdruk, terwijl er daarnaast vaker problemen worden
genoemd bij de geschiktheidseisen voor het leiding geven. Bij de groepscom-
mandanten die korter in functie zijn wordt de moeilijkheid van de functie vaker
in verband gebracht met de verbindende taak en de personeelszorg, terwijl er
vaker problemen worden genoemd als gevolg van bijzondere omstandigheden.

Door de omgeving van groepscommandanten die ouder zijn, wordt de functie
als moeilijker beoordeeld dan bij hen die jonger zijn. Meer concreet wordt de
moeilijkheid van de functie bij hen in verband gebracht met de geschiktheids-
eisen voor het leiding geven en de werkdruk, terwijl er daarnaast vaker proble-
men worden genoemd in verband met de personeelszorg. Bij de groepscom-
mandanten die jonger zijn wordt de moeilijkheid van de functie vaker in verband
gebracht met bijzondere omstandigheden, terwijl er bovendien vaker problemen
worden genoemd bij de verbindende taak. Bij hen wordt ten slotte ook vaker
opgemerkt dat het geen moeilijke functie is.

Door de omgeving van groepscommandanten met een grotere landgroep, wordt
de functie duidelijk als moeilijker beoordeeld dan bij hen die een kleinere groep
hebben. Meer concreet wordt de moeilijkheid van de functie bij hen in verband
gebracht met de personeelszorg, de werkdruk en bijzondere omstandigheden,
terwijl er daarnaast vaker problemen worden genoemd op deze zelfde gebieden
en de verbindende taak. Bij de groepscommandanten met een kleinere landgroep
wordt de moeilijkheid van de functie met name in verband gebracht met de ver-
bindende taak(?), en worden er vaker problemen genoemd bij de geschiktheids-
eisen voor het leiding geven. Bovendien wordt bij hen vaker opgemerkt dat het
geen moeilijke functie is.

Door de omgeving van groepscommandanten met drie of meergemeenten in hun
bewakingsgebied wordt de functie als moeilijker beoordeeld dan bij groepscom-
mandanten met één of twee gemeenten in hun bewakingsgebied. Meer concreet
wordt de moeilijkheid van de functie in verband gebracht met de beleidstaak,
de werkdruk en bijzondere omstandigheden, terwijl er daarnaast vaker proble-
men worden genoemd bij de verbindende taak.

Bij de groepscommandanten met één of twee gemeenten in hun bewakings-
gebied wordt de moeilijkheid van de functie vooral in verband gebracht met de
geschiktheidseisen voor het leidinggeven, terwijl er op datzelfde punt ook vaker
problemen worden genoemd.
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Over het algemeen zijn de hier aangegeven verschillen begrijpelijk en hebben
zij een zodanige mate van vanzelfsprekendheid dat zij aanknopingspunten bie-
den om tot een nadere typering over te gaan van de moeilijkheid van de werksi-
tuatie van groepscommandanten. Daarnaast worden de uitkomsten van de inte-
rimrapportage hiermee ondersteund. Op het daar gelegde verband met de op-
leidingsbehoefte van groepscommandanten zal nog worden teruggekomen in
hoofdstuk 7 (`Functiebeleving') van dit rapport. Daarin zal namelijk ook nog
worden ingegaan op deze opleidingsbehoeften als aspect van de functiebeleving.

3.3.2 Oordeel over de uitoefening van de functie

Het totaal oordeel over het functioneren van de groepscommandant ('Hoe vindt
u alles bij elkaar genomen dat de heer .... zijn functie uitoefent?') is over het al-
gemeen positief tot zeer positief. Het oordeel van de `externe' personen, regio-
officier van justitie en burgemeester, is positiever dan dat van de andere perso-
nen uit de werkomgeving van de groepscommandant. Daarentegen is het oor-
deel van de op het district werkzame personen minder positief dan dat van de
andere personen uit hun werkomgeving. Dat van de groepsleden ligt tussen de-
ze beide in. In de volgende tabel zijn deze gegevens samengevat.

Tabel 6: Het totaal oordeel van de personen uit de werkomgeving over het functioneren van
de groepscommandant

oordeel in cijfer bm/ovj groep district totaal
(n=165) (n=355) (n=286) (n=806)

3-5 3% 11% 15% 11%
6-7 45% 60% 65% 59%
8-9 52% 29% 20% 30%

totaal 100% 100% 100% 100%

Waarin goed waarin minder goed?
Ook aan dit onderwerp, in welke opzichten beoordeelt de omgeving de groeps-
commandant vooral als goed en waarin vindt men hem minder goed, is al uitge-
breid aandacht besteed in het interimrapport. Ook voor deze beide onderwer-
pen geldt dan ook dat hier volstaan wordt met een samenvatting van de belang-
rijkste uitkomsten en een bespreking van de resultaten van een verdere analyse,
vergelijkbaar met die in de vorige paragraaf.

De oordelen over de aspecten van het functioneren waarin men de groeps-
commandant vooral goed vindt, laten zich als volgt weergeven, in volgorde van
meer naar minder vaak genoemd:
1. motiveren en aansporen, via bv. aandacht voor personeel, stimulerend optre-

den, overleg met medewerkers (269 keer genoemd);
2. anders, bv. is bij de dienst betrokken, heeft gunstige karaktereigenschappen

(224 keer genoemd);
3. interactie, met name het hebben van goede communicatieve vaardigheden

(171 keer genoemd);
4. besluitvorming/probleemoplossing, zoals besluitvaardig, goed in problemen

oplossen, beleidsmatig goed bezig zijn (169 keer genoemd);
5. planning en coordinatie, met name kan goed leiding geven, cotirdineren (125

keer genoemd).
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Toegepast op die aspecten waarin de groepscommandant minder goed wordt
geacht ontstaat de volgende indeling:
1. motiveren en aansporen, pleegt bv. weinig overleg met zijn medewerkers, wil

te veel zichzelf bewijzen, heeft moeite met stimuleren, weinig spontaan, auto-
ritair (371 keer genoemd);

2. besluitvorming/probleemoplossing, zoals het moeilijk kunnen beslissen, moei-
te hebben met beleidsmatig te denken (L56 keer genoemd);

3. planning en coordinatie, kan bv. niet goed leiding geven, heeft geen overzicht,
moeite met coordineren (122 keer genoemd);

4. interactie, zoals het moeite hebben met het verdedigen van zijn beleid, het
zich niet gemakkelijk uiten, het te weinig contacten onderhouden met bepaal-
de personen en instanties (104 keer genoemd);

5. anders, zoals houdt zich niet gemakkelijk aan afspraken, is gemakkelijk, non-
chalant (70 keer genoemd);

6. begeleiden van conflicten, bv. het liever uit de veeg gaan van conflicten, het
niet kunnen opvangen van spanningen van medewerkers (29 keer genoemd);

7. evalueren en controleren (15 keer genoemd).

Ook in deze beide indelingen staat datgene wat met de personele taak te maken
heeft bovenaan, ongeacht of de groepscommandanten daarin beter of minder
functioneren. De `anders'-categorie, die veel aanduidingen bevat in de trant van
`goede of minder goede karaktereigenschappen', komt minder vaak voor in de
indeling die betrekking heeft op de mindere kanten in het functioneren. Gege-
ven dè%mate waarin in beide indelingen de verschillende aandachtsvelden voor-
komen, lijkt het erop dat er geen specifieke goede of slechte gebieden zijn voor
de hele categorie groepscommandanten. Anders geformuleerd: in datgene waar-
in bepaalde groepscommandanten goed worden gevonden, kunnen andere
groepscommandanten minder goed zijn. Wel wordt het begeleiden van conflic-
ten en het evalueren/controleren wat vaker genoemd als gebied waarin groeps-
commandanten minder goed zouden functioneren. De frequentie waarmee dat
gebeurt, ligt echter laag.

Verder blijkt bij nadere beschouwing dat de omgeving bij het beschrijven van
de gebieden waarin de groepscommandant goed wordt gevonden, vaker aandui-
dingen gebruikt voor capaciteiten en vaardigheden, terwijl voor het beschrijven
van gebieden waarin de groepscommandant minder goed wordt gevonden vaker
aanduidingen worden gebruikt voor houdings- en persoonlijkheidskenmerken.

Door de omgeving van de groepscommandanten die langer in functie zijn,
worden vaker opmerkingen gemaakt dat zij goed zijn in motiveren en interactie
dan van groepscommandanten die korter in functie zijn. Omgekeerd worden er
ook vaker opmerkingen gemaakt dat groepscommandanten die langer in functie
zijn, minder goed zijn in planning en besluiten dan groepscommandanten die
korter in functie zijn. Van groepscommandanten die korter in functie zijn, wordt
vaker opgemerkt dat zij minder goed zijn in interactie. In het totaaloordeel over
groepscommandanten die korter of langer in functie zijn, is geen verschil.

Het totaaloordeel van de omgeving is relatief positiever over de jongere
groepscommandanten dan over de oudere groepscommandanten. Van de jonge-
re groepscommandanten wordt meer concreet opgemerkt dat zij goed zijn in
besluiten, terwijl van de oudere groepscommandanten vaker wordt opgemerkt
dat zij minder goed zijn in planning.

Bij verdere analyse van de gegevens blijkt dat er in het algemeen geen simpele
verdeling is te maken van groepscommandanten die positiever en minder posi-
tief worden beoordeeld. Zo worden door sommige personen uit hun werkomge-
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ving van dezelfde groepscommandanten over dezelfde aspecten opmerkingen
gemaakt waarin ze als goed worden beoordeeld en waarin ze door andere per-
sonen uit hun werkomgeving als minder goed worden beoordeeld. Klaarblijke-
lijk kan er dus verschillend geoordeeld kan worden over één en dezelfde
groepscommandant.

Wel zijn er verschillen in overlapping bij de verschillende onderscheiden as-
pecten en bij de verschillende functiegroepen. Bij de groepsleden van de groeps-
commandanten is er de grootste overlapping bij het aspect `motiveren': 61% van
de groepscommandanten wordt door sommige groepsleden op dit aspect posi-
tief beoordeeld en door anderen minder positief (= 'overlapping). In mindere
mate geldt dit ook voor de aspecten `besluiten' (30% overlapping) en `interactie'
(19% overlapping).

Ook bij de op het district werkzame personen is er grote verdeeldheid over
het aspect `motiveren' (46% overlapping) en in mindere mate bij het aspect 'be-
sluiten' (17% overlapping) en `goeie vent vs. ongeschikt' (19%).

Bij de burgemeesters en officieren van justitie komen de overlappingspercen-
tages niet boven de 12% (daarbij moet wel bedacht worden dat de kans op
overlapping bij hen kleiner is, omdat er bij hen per groepscommandant ma)d-
maal twee respondenten zijn, in tegenstelling tot de groepsleden en de op het
district werkzame personen met elk maximaal vier respondenten).

Voor een deel is hier bovendien sprake van een `districtseffect', d.w.z. dat ér
beoordelingspatronen zijn die voor een geheel district gelden. Dat geldt dan
met name voor de op het district werkzame respondenten en de burgemeesters
en officieren van justitie. Over het algemeen zijn de beoordelingen van de
groepsleden in positieve en in minder positieve zin gespreid over alle districten.
Maar er zijn vier districten waarin door de op het district werkzame personen
van (nagenoeg) alle groepscommandanten relatief vaak opmerkingen worden
gemaakt over aspecten waarin zij minder goed functioneren. Slechts in één dis-
trict sporen deze oordelen met die van de groepsleden. Daarnaast zijn er twee
districten waarin hetzelfde geldt voor de burgemeesters en officieren van justi-
tie. In beide districten komt dat niet overeen met de beide andere respondent-
categorieën.

Omgekeerd zijn er drie districten waarin van (nagenoeg) alle groepscomman-
danten door de op het district werkzame respondenten vooral opmerkingen
worden gemaakt over aspecten waarin zij goed zijn. In twee districten is dat ook
het geval bij de burgemeesters en officieren van justitie, waarbij deze oordelen
in één geval met die van het desbetreffende district overeenkomen.

Binnen deze beperkingen is niettemin een schatting gemaakt van het aantal
groepscommandanten dat naar het oordeel van hun omgeving onvoldoende zou
functioneren. Rekening houdend met het feitelijk aantal oordelen per groeps-
commandant kan gesteld worden dat ca. 15% van de groepscommandanten
door ten minste één op de drie personen uit zijn werkomgeving wordt beoor-
deeld als onvoldoende functionerend.

3.4 Samenvatting

In algemene zin is blijkens de antwoorden van de groepscommandanten hun
functie te omschrijven als: de zorg voor het interne functioneren van de groep,
het in de gaten houden van en vormgeven aan de doelen van de groep, het ver-
zorgen van de contacten met de omgeving van de groep, maar ook het zonodig
bijspringen in de dagelijkse uitvoering van het politiewerk. Wat zijn functie in-
houdt en wat zijn taken zijn, ontleent de groepscommandant sterker aan zijn ei-
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gen ervaringen dan aan de beschikbare functie- en taakomschrijving. Deze laat-
ste sluit onvoldoende aan op de in de loop der tijd ontwikkelde functie-eisen.
Toch is een goede functie- en taakomschrijving zeker van belang: zij moet ener-
zijds voldoende houvast bieden wanneer men nog niet over veel ervaring be-
schikt, anderzijds voldoende ruimte bieden om in de functie te kunnen groeien.
Groepscommandanten die relatief kort in functie zijn, blijken nl. hun functie-
en taakomschrijving belangrijker te vinden dan groepscommandanten die langer
in functie zijn.

Zijn bevoegdheden ontleent de groepscommandant in laatste instantie van-
zelfsprekend aan wetgeving, richtlijnen en voorschriften. Toch blijken ook deze
geregeld nader te moeten worden geduid door aanvullende afspraken en erva-
ringsgegevens. Twee derde van de groepscommandanten kan, ondanks het ver-
ouderde karakter, met de functie- en taakomschrijving-heel wel uit de voeten.
Hieraan zal zeker niet vreemd zijn dat men in het algemeen van mening is dat
men goeddeels zelf zijn werkzaamheden kan bepalen en inrichten, en de func-
tie- en taakomschrijving dus allerminst als een keurslijf wordt opgevat. Een
derde van de groepscommandanten heeft wel behoefte aan meer duidelijkheid
in de functie- en taakomschrijving.

Uitgesproken leiderschapsopvattingen, in de zin van instrumenteel, participa-
tief en sociaal-emotioneel leiderschap, blijken niet of nauwelijks als afzonderlijk
type voor te komen. Meestal is er sprake van een bepaalde mengvorm. Wel
worden het vaakst opvattingen genoemd die duiden op participatief leiderschap
en het minst vaak opvattingen van instrumenteel leiderschap.

Binnen de bestaande organisatiestructuur van de landgroepen heeft de
groepscommandant een vervanger. Dit is allerminst een papieren functie, omdat
bijna de helft van de groepscommandanten naar schatting 2V2 à 3 dagen per
week afwezig is voor vertegenwoordiging van de groep naar buiten toe.

De moeilijkheidsgraad van de functie wordt door de omgeving van de groeps-
commandant als enigszins groter beoordeeld dan door de groepscommandanten
zelf. Naar het oordeel van de omgeving zijn de redenen voor de moeilijkheid
van de functie, in volgorde van meer naar minder vaak genoemd:
1. de geschiktheidseisen voor het leiding geven (dragen van verantwoordelijk-

heid, aanpassingsvermogen, delegeren, coordineren en organiseren);
2. het vertegenwoordigen van de groep (belangenbehartiging, voeren van over-

leg);
3. werkdruk (gevolgen van deconcentratie, verwerking van informatie);
4. personeelszorg (motiveren van medewerkers, omgang met medewerkers, be-

oordeling);
5. bijzondere omstandigheden, met name het leveren van een optimale politie-

zorg met weinig middelen;
6. een te beperkt opleidingsniveau;
7. de beleidstaak (vertalen, volgen, meebepalen en uitvoeren van beleidsontwik-

kelingen)-

De moeilijkste problemen voor de groepscommandant zijn volgens de omgeving
in volgorde van meer naar minder vaak genoemd:
1. personeelszorg;
2. geschiktheidseisen leiding geven;
3. vertegenwoordigende taak;
4. bijzondere omstandigheden;
5. beleidstaak;
6. werkdruk;
7. opleidingsniveau.
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Meestal wordt door de omgeving de functie van groepscommandant als moeilij-
ker beoordeeld wanneer de betrokken groepscommandant een grotere groep
onder zijn hoede heeft en/of meer gemeenten (3 of meer) in zijn bewakingsge-
bied heeft. Werkdruk en bijzondere omstandigheden tellen daarbij zwaar mee,
terwijl ook de vertegenwoordigende taak vaker verondersteld wordt problemen
te geven. In geval van grotere groepen wordt bovendien de personeelszorg en,
bij meer gemeenten in het bewakingsgebied, de beleidstaak genoemd als reden
waarom de functie moeilijk is.

Over het algemeen wordt door de omgeving de wijze waarop de groepscom-
mandanten hun functie uitoefenen als voldoende tot goed beoordeeld. Burge-
meester en officier van justitie zijn het meest positief in hun oordeel, de op het
district werkzame personen het minst. Het functioneren van 10 à 15% van de
groepscommandanten wordt door de omgeving als onvoldoende beoordeeld.

De functie-aspecten waarin de omgeving de groepscommandanten als met
name `goed' beschouwt, zijn, in volgorde van meer naar minder vaak genoemd:
1. motiveren en aansporen van personeel;
2. gunstige karaktereigenschappen;
3. communicatieve vaardigheden;
4. besluitvaardigheid en probleemoplossing;
5. leiding geven, coordineren en planning.

De functie-aspecten waarin de omgeving de groepscommandanten als minder
goed beschouwt, zijn, in volgorde van meer naar minder vaak genoemd:
1. motiveren en aansporen van personeel;
2. besluitvaardigheid en probleemoplossing;
3. leiding geven, coordineren en planning;
4. communicatieve vaardigheden;
5. minder gunstige karaktereigenschappen, zoals nonchalant, niet betrouwbaar

in afspraken.

Op sommige functie-aspecten worden dezelfde groepscommandanten door ver-
schillende personen uit de omgeving wisselend beoordeeld. Met name op de as-
pecten `motiveren en aansporen' en `besluitvaardigheid' worden relatief veel
groepscommandanten als `beter' maar ook als `minder goed' beoordeeld. Daar-
naast zijn er ook enkele districtspatronen vast te stellen. Dat wil zeggen, er zijn
drie districten waarin over (nagenoeg) alle groepscommandanten door de op
het district werkzame personen vooral opmerkingen worden gemaakt over as-
pecten waarin zij `goed' zijn. Omgekeerd zijn er vier districten waarin juist voor
(nagenoeg) alle groepscommandanten aspecten worden genoemd waarin zij
`minder goed' zijn.
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4 De taken van de groepscommandant

4.1 Inleiding

Na in het voorgaande hoofdstuk enkele meer algemene aspecten van de functie
van groepscommandant te hebben beschreven en van de beoordeling van de
moeilijkheid van de functie, van problemen in de functie en van de functie-uit-
oefening door de omgeving van de groepscommandant, komt in dit hoofdstuk
een beschrijving van de taken aan de orde.

In de enquête die voorafgaande aan het interview aan de groepscommandan-
ten was toegestuurd, was een lijst van 34 mogelijke taken opgenomen. De
groepscommandanten werd gevraagd voor ieder van deze taken aan te geven:
- hoe vaak hij de desbetreffende taak in het afgelopen jaar had uitgevoerd,

variërend van wekelijks of vaker tot driemaandelijks of langer, dan wel aan
te geven dat de desbetreffende taak niet tot zijn functie behoorde;

- of hij de taak voornamelijk zelf uitvoert, voornamelijk delegeert dan wel als
verantwoordelijkheid van het district ziet.

In dit hoofdstuk worden in verband hiermee de volgende onderwerpen bespro-
ken:
- een overzicht van de aan de groepscommandanten voorgelegde taken, samen-

gevat tot clusters van taakgebieden;
- de mate van overeenstemming tussen de ordening van deze taken door de

groepscommandanten en door zijn omgeving;
- verschillen tussen groepscommandanten in het belang dat zij aan bepaalde

taken toekennen in samenhang met bepaalde kenmerken van henzelf en van
hun werksituatie.

4.2 Ordening van taken

In tabel 7 zijn de 34 aan de groepscommandanten voorgelegde taken weergege-
ven in zeven groepen van taken. Aan deze indeling ligt een zgn. clusteranalyse
('Elementary Linkage Analysis') ten grondslag, d.w.z. een statistische techniek
waarmee kan worden nagegaan welke taken binnen deze onderzoeksgroep bij
elkaar horen. Door deze werkwijze kan het grote en onoverzichtelijke aantal
van 34 taken worden teruggebracht tot een overzichtelijker geheel van zeven
taakgebieden.

Eén taak blijkt niet in een van deze taakgebieden onder te brengen, nl. het
beslissen over in dienst nemen van personeel (nummer 34). Deze taak wordt
door de groepscommandanten in het algemeen niet als hun taak gezien: over
het in dienst nemen van personeel wordt beslist op districtsniveau en de groeps-
commandanten hebben daar blijkens hun zeggen (en tot hun ongenoegen) niet
of nauwelijks invloed op. Overigens is dit laatste ook grotendeels van toepassing
op de taak `het opstellen van het groepsbudget' (nummer 17). Dat is (was?) aan
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zoveel richtlijnen en voorschriften gebonden dat men ook deze taak niet of nau-
welijks als een eigen taak ziet.

In de laatste paragraaf zal aan de hand van deze taakgebieden worden nage-
gaan welke verschillen er zijn tussen groepscommandanten met verschillende
kenmerken en werksituaties en het belang dat zij aan deze taakgebieden toe-
kennen.

Tabel 7: De ordening van de 34 voorgelegde taken in zeven taakgebieden

Taakgebied 1: Behartigen van de belangen van de groepsleden
1. Zorgen voor een goede werksfeer.
2. Tegenover derden de belangen van de groepsleden behartigen.
3. Het bewaken dat de groepsleden op de hoogte blijven.
4. "Medewerkers helpen bij het maken van plannen voor hun persoonlijke ontwikkeling.
5. Uiten van waardering, geven van complimenten/erkenning wanneer dat op zijn plaats is.
6. Onderhouden van contacten met de leiding van het district.

Taakgebied 2: Coordinatie en controle
7. ''Zorgen voor een tijdige afdoening van zaken.
8. Coordineren van activiteiten van kaderleden.
9. Delegeren van verantwoordelijkheid en gezag.

10. Doen naleven van regels en beleidslijnen die van bovenaf zijn opgelegd.
11. Rondlopen en controleren van de gang van zaken.

Taakgebied 3: Kwaliteit en doelmatigheid
12. Het verbeteren van de kwaliteit van de politiezorg.
13. Ontwikkelen van nieuwe procedures om de doelmatigheid van het werk te bevorderen.
14. Bewaken van de kosten.
15. Toezicht houden op de administratie.
16. "Bewaken van het onderhoud van het materiaal.
17. "Opstellen van het groepsbudget.

Taakgebied 4: Doelen van de organisatie
18. Ervoor zorgdragen dat er doelstellingen worden geformuleerd.
19. Omschrijven van taken die nodig zijn om de doelen te bereiken.
20. Bewaken of de doelstellingen worden gehaald, het meten van effecten.
21. Vergroten van de uitdaging van het werk van medewerker.

Taakgebied 5: Personeelsbeoordeling en conflictregulering
27. Het verbinden van gevolgen aan aanhoudend negatieve prestaties van medewerkers.
28. Begeleiden van conflicten tussen medewerkers.
29. Opvangen van spanningen tussen ondergeschikten.

Taakgebied 6: Externe contacten
22. Inschakelen van hulpdiensten.
23.'Public relations' onderhouden met de pers.
24. Contact onderhouden met de plaatselijke bevolking.
25. Deelnemen aan maatschappelijke activiteiten.
26. 'Contact onderhouden met bevoegd gezag (burgemeester en officier van justitie).

Taakgebied 7: Directe uitvoering van politietaken
30. Toewijzen van taken en geven van aanwijzingen voor de uitvoering ervan aan medewerkers.
31. Zo nodig meehelpen in de directe uitvoering van de politietaken.
32. Begeleiden van uitvoerende medewerkers (executieven).
33. 'Vragen naar 'inbreng', naar participatie van medewerkers.

Niet In te delen:
34. Beslissen over in dienst nemen van personeel.

De hier weergegeven taakgebieden spreken over het algemeen voor zichzelf:
binnen een taakgebied worden verschillende aspecten zichtbaar van taken die
zich ook globaler op het niveau van zo'n taakgebied laten beschrijven. Gepoogd
is dat gemeenschappelijke van een taakgebied met een of enkele trefwoorden
in een naamgeving aan te duiden.

36



Niet alle taakaanduidingen `passen' overigens even goed in deze indeling. Dat
wil zeggen, aan sommige taken wordt door de groepscommandanten meer ge-
wicht toegekend dan aan de andere taken in het desbetreffende taakgebied, en
aan andere taken minder. De taken met de nummers 26 ('Contact onderhouden
met het bevoegd gezag') en 33 ('Vragen naar "inbreng", naar participatie van
medewerkers') worden door de groepscommandanten belangrijker gevonden
dan uit de plaats van het desbetreffende taakgebied zou kunnen worden afge-
leid. (Beide taken zijn in tabel 7 met een * aangegeven) Daarentegen worden
de taken met de nummers 4, 7, 16 en 17 minder belangrijk geacht dan uit de
plaats van het desbetreffende taakgebied zou kunnen worden afgeleid. (Deze
taken zijn in tabel 7 met ** aangegeven). Bij de berekening van de waarden in
tabel 8 is daarmee rekening gehouden. De vier `onbelangrijke' taken zijn bij die
berekening buiten beschouwing gelaten en de twee `belangrijke' taken zijn apart
opgenomen.

In tabel 8 zijn de taakgebieden en de twee apart opgenomen taken geordend
naar het belang dat door de groepscommandanten gemiddeld aan deze taakge-
bieden wordt toegekend, d.w.z. rekening houdend met de frequentie waarmee
zij zich met deze taken bezighouden en met de mate waarin zij deze taakgebie-
den als hun `eigen' niet te delegeren taken beschouwen.

Tabel 8: Ordening van taakgebieden naar hun belang voor de groepscommandanten

taakgebied gemiddelde belangrijkheidsscore

1. belangen van groepsleden behartigen
- contacten onderhouden met het bevoegd gezag

2. coordinatie en controle
- vragen naar `inbreng', naar participatie van medewerkers

3. kwaliteit en doelmatigheid
4. doelen van de organisatie
5. persoonlijke beoordeling en conflictregulering
6. externe contacten
7. directe uitvoering van politietaken

3,5 (relatief belangrijk)
3,5
4,3
4,3
4,6
5,1
5,7
5,8
6,5 (relatief onbelangrijk)

In zijn algemeenheid, zo kan uit deze tabel worden opgemaakt, wordt door de
groepscommandanten het meeste belang toegekend aan het taakgebied 'beharti-
gen van de belangen van de groepsleden' en het minste belang aan het taakge-
bied `directe uitvoering van politietaken'. Dit laatste is in overeenstemming met
hun leidinggevende functie. Opvallend is voorts dat de gebieden die op de poli-
tietaak betrekking hebben (taakgebied 3 en 4), een gemiddelde positie innemen.

Zoals aangegeven, zal in de laatste paragraaf worden nagegaan welke ver-
schillen in belang van deze taken er zijn tussen groepscommandanten. Daarbij
wordt terwille van de overzichtelijkheid met deze taakgebieden verder gewerkt
en niet met de afzonderlijke taken.

43 Overeenstemming met de omgeving

In hoeverre geven de groepscommandanten een ander gewicht aan de 34 onder-
scheiden taken dan de in het onderzoek betrokken personen uit hun werkom-
geving? Allereerst blijkt dat taak 33 `Vragen naar "inbreng", naar participatie
van medewerkers' door alle andere respondentcategorieën een lagere plaats
krijgt toebedeeld dan door de groepscommandanten: relatief veel personen uit
de werkomgeving van de groepscommandant vinden deze taak minder uitge-
sproken tot het takenpakket van de groepscommandant behoren dan de groeps-
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commandanten zelf. In iets minder duidelijke mate is dit ook van toepassing op
de taak `Opvangen van spanningen tussen ondergeschikten' (taak 29).

Daarentegen krijgt het `Delegeren van verantwoordelijkheid en gezag' (taak
9) van de respondenten uit de werkomgeving een hogere plaats toegewezen dan
van de groepscommandanten. Wat minder uitgesproken geldt dit ook voor het
`Coordineren van activiteiten van kaderleden' (taak 8), en voor het `Opstellen
van het groepsbudget' (taak 17). In het bijzonder bij de districtscommandanten
krijgen de taken 9 en 8 een hoge plaats in hun ordening van taken.

Voor enkele andere taken kan worden vastgesteld dat deze bij een bepaalde
respondentcategorie een hogere of lagere plaats krijgen toegewezen in vergelij-
king met de rangordening van de groepscommandanten.

Zo blijken de burgemeesters en officieren van justitie gemiddeld een hogere
plaats te geven aan `Het verbinden van gevolgen aan aanhoudend negatieve
prestaties van medewerkers' (taak 27), aan `Toewijzen van taken en geven van
aanwijzingen voor de uitvoering ervan aan medewerkers' (taak 30) en aan 'Zor-
gen voor een tijdige afdoening van zaken' (taak 7). Daarentegen geven zij een
lagere plaats aan `Vergroten van uitdagingen van het werk van medewerkers'
(taak 21).

Bij de post /rayoncommandanten, de executieven en de groepsadministrateurs
valt de lagere plaats op voor `Omschrijven van taken die nodig zijn om de doe-
len te bereiken' (taak 19). Door de hoofden pov en hoofden tactische recherche
wordt enerzijds een hogere plaats gegeven aan `Medewerkers helpen bij het ma-
ken van plannen bij hun persoonlijke ontwikkeling' (taak 4), en anderzijds een
lagere plaats aan `Het bewaken dat groepsleden op de hoogte blijven' (taak 3).

In sommige van de hier aangegeven verschillen zijn de eigen posities van de res-
pondentcategorieën meer of minder duidelijk te herkennen. Zo klinken de wen-
sen van burgemeesters en officieren van justitie aan de politie als het ware door
in hun taakopvatting van de groepscommandant door bepaalde taken ('Verbin-
den van gevolgen aan negatieve prestaties', `Zorgen voor een tijdige afdoening',
`Toewijzen van taken en geven van aanwijzingen') meer uitgesproken als taak
van de groepscommandant aan te wijzen dan deze zelf.

Zo ook maakt bij de groepsleden de lagere plaats van taak 19 ('Omschrijven
van taken die nodig zijn om de doelen te bereiken') en taak 33 ('Vragen naar
"inbreng", naar participatie van medewerkers') in combinatie met de hogere
plaats van taak 9 ('Delegeren van verantwoordelijkheid en gezag') aannemelijk
dat men vooral ook belang hecht aan voldoende eigen speelruimte in de werk-
uitoefening. En ook is de bij de hoofden POV voorkomende hoge plaats toege-
kend aan `Medewerkers helpen bij het maken van plannen bij hun persoonlijke
ontwikkeling' heel wel te plaatsen.

4.4 Verschillen tussen groepscommandanten die samenhangen met
enkele achtergrondkenmerken

In deze paragraaf zal worden nagegaan of bepaalde taken door de groepscom-
mandanten vaker wel of niet als tot hun takenpakket behorend worden gezien,
of als meer of minder belangrijk worden gezien in samenhang met enkele ach-
tergrondkenmerken.

De groepscommandanten die langer in functie zijn, vinden vergeleken met
hun collega's die korter in functie zijn, de volgende taakgebieden belangrijker,
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dat wil zeggen: ze zijn er vaker mee bezig en zien ze meer als hun `eigen' niet
te delegeren taken:
- het behartigen van de belangen van hun groepsleden;
- coordinatie en controle;
- doelen van de organisatie;
- vragen naar `inbreng', naar participatie van medewerkers.
De groepscommandanten die ouder zijn, vinden vergeleken met hun jongere
collega's de volgende taakgebieden belangrijker:
- coordinatie en controle;
- externe contacten;
- directe uitvoering van politietaken;
- vragen naar `inbreng', naar participatie van medewerkers.

In sommige gevallen is vooral een bepaalde combinatie van leeftijd en ervaring
van invloed op de verschillen in belang van de taakgebieden voor de groeps-
commandanten.

Zo vinden vooral de oudere groepscommandanten met veel ervaring het
taakgebied `coordinatie en controle' belangrijk terwijl dit in relatief geringe
mate geldt voor de jongere groepscommandanten met weinig ervaring. Men kan
zich voorstellen dat jongere groepscommandanten met nog weinig ervaring ster-
ker geneigd zijn allerlei zaken zelf af te handelen dan hun oudere meer ervaren
collega's. Het behartigen van de belangen van hun groepsleden wordt vooral
door de oudere ervaren groepscommandanten belangrijk gevonden, maar juist
relatief onbelangrijk door de oudere relatief onervaren groepscommandanten.
Het taakgebied `doelen.van de organisatie' wordt vooral door de jongere erva-
ren groepscommandanten belangrijk gevonden en in mindere mate door de
oudere onervaren groepscommandanten. Aan het taakgebied `kwaliteit en doel-
matigheid' wordt door de oudere ervaren groepscommandanten meer gewicht
toegekend. En `het vragen naar inbreng en participatie van medewerkers' wordt
eigenlijk alleen door de jongere ervaren groepscommandanten betrekkelijk on-
belangrijk gevonden.

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de jongere ervaren groepscom-
mandanten meer gericht zijn op het taakgebied `doelen van de organisatie' en
minder gericht zijn op `naar participatie vragen', en dat de oudere ervaren
groepscommandanten meer gericht zijn op de taakgebieden `behartigen van be-
langen van de groepsleden', `coordinatie en controle' en `kwaliteit en doelmatig-
heid'. Anders geformuleerd: `wat moet er gedaan worden' versus `ouderwetse
degelijkheid en de zaak goed laten marcheren'. Meer leeftijdsgebonden (dus
niet met ervaring samenhangend) blijken de taakgebieden `externe contacten'
en 'directe uitvoering van politietaken' te zijn.

De commandanten van de grotere landgroepen vinden, vergeleken met hun colle-
ga's op kleinere groepen, de volgende taakgebieden belangrijker:
- het behartigen van de belangen van hun groepsleden;
- personeelsbeoordeling en conflictregulering.
Daarentegen vinden de commandanten op de kleinere landgroepen in vergelij-
king met hun collega's de volgende taakgebieden belangrijker:
- externe contacten;
- directe uitvoering van politietaken.
De commandanten van landgroepen met 1 of 2 gemeenten in hun bewakingsge-
bied vinden, in vergelijking met hun collega's met meer gemeenten in hun be-
wakingsgebied, de volgende taakgebieden belangrijker:
- coordinatie en controle;
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- externe contacten;
- contacten onderhouden met het bevoegd gezag;
- vragen naar `inbreng', participatie van medewerkers.

Ook bepaalde combinaties van groepsgrootte en aantal gemeenten gaan ge-
paard met grotere of kleinere verschillen tussen groepscommandanten in het
belang dat zij toekennen aan bepaalde taakgebieden.

Zo vinden groepscommandanten van grotere groepen met weinig gemeenten
het behartigen van belangen van hun groepsleden relatief belangrijker dan hun
collega's, m.n. die van de kleinere groepen met meer gemeenten. Voor deze
laatsten is ook het taakgebied `coordinatie en controle' relatief onbelangrijk.

De groepscommandanten van de kleinere groepen met 1 of 2 gemeenten vin-
den het taakgebied `kwaliteit en doelmatigheid' belangrijker dan hun collega's
van de grotere groepen met weinig gemeenten. Ook het taakgebied `doelen van
de organisatie' wordt door eerstgenoemden belangrijker gevonden, evenals het
taakgebied `externe contacten'. Dat laatste delen zij met hun collega's van de
grote groepen met weinig gemeenten, terwijl `externe contacten' een relatief
onbelangrijk taakgebied is voor de commandanten van kleine of grote groepen
met drie of meer gemeenten.

`Personeelsbeoordeling en conflictregulering' is een taakgebied dat vooral
voor commandanten van grote groepen met slechts 1 of 2 gemeenten belangrijk
is in tegenstelling tot vooral de commandanten van kleine groepen met drie of
meer gemeenten. `Vragen naar participatie en inbreng van medewerkers' wordt
vooral door commandanten van grote groepen met 1 of 2 gemeenten belangrijk
gevonden, terwijl het omgekeerde het geval is bij commandanten van grote
groepen met meer gemeenten. `Contact onderhouden met het bevoegd gezag'
wordt ten slotte in sterkere mate belangrijk gevonden door de commandanten
van grote of kleine groepen met slechts 1 of 2 gemeenten.

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de commandanten van kleinere
groepen met 1 of 2 gemeenten met name gericht zijn op de taakgebieden 'kwa-
liteit en doelmatigheid', `doelen van de organisatie', `externe contacten' en 'con-
tacten met het bevoegd gezag'. De commandanten van de grotere groepen met
1 of 2 gemeenten zijn vooral gericht op `belangenbehartiging van hun perso-
neel', `personeelszorg en conflictregulering', `contacten met het bevoegd gezag'
en `vragen naar participatie'. De commandanten van de kleinere groepen met
meer gemeenten worden vooral gekenmerkt door het relatief geringe belang dat
voor hen de taakgebieden `belangenbehartiging', `coordinatie en controle', 'ex-
terne contacten' en `personeelszorg en conflictregulering' hebben. De comman-
danten van de grotere groepen met meer gemeenten worden met name gety-
peerd door het relatief geringe belang dat zij toekennen aan de taakgebieden
`externe contacten', `contacten met het bevoegd gezag' en `vragen naar partici-
patie'. Typisch meer gebonden aan kleine groepen is het grotere belang voor de
commandanten van deze groepen van `directe uitvoering van politietaken'.

4.5 Samenvatting

Aan de groepscommandanten zijn 34 taakomschrijvingen voorgelegd ter beoor-
deling van het belang dat zij voor hen als taak hebben. Belangrijker in dit ver-
band betekent er vaker mee bezig zijn en het meer als een eigen niet te delege-
ren taak zien. Deze 34 taken laten zich tot zeven taakgebieden samenvoegen. In
volgorde van meer naar minder belangrijk zijn dat:
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1. behartigen van de belangen van de groepsleden;
2. coordineren, delegeren en controleren;
3. kwaliteitsbewaking en doelmatigheidsbevordering;
4. formuleren en bewaken van doelstellingen;
5. personeelsbeoordeling en conflictregulering;
6. onderhouden van externe contacten;
7. betrokkenheid bij de directe uitvoering van politietaken.

Twee taken hebben een duidelijk belangrijkere plaats dan het taakgebied waar-
bij zij inhoudelijk zijn in te delen. Allereerst is dat de taak `contact onderhou-
den met het bevoegd gezag' (taakgebied `onderhouden van externe contacten')
dat een zelfde hoge waardering heeft als het taakgebied `behartigen van belan-
gen van groepsleden'. En in de tweede plaats de taak `vragen naar inbreng en
participatie van groepsleden', dat een zelfde waardering heeft als het taakgebied
`coordineren, delegeren en controleren' (In het navolgende worden deze beide
taken als zelfstandige taken opgevat).

In vergelijking met de positie van de taakgebieden `kwaliteitsbewaking en
doelmatigheidsbevordering' en `formuleren en bewaken van doelstellingen' mag
de hoge plaats van `behartigen van de belangen van groepsleden' opvallend wor-
den genoemd. De lage plaats van het taakgebied `betrokkenheid bij de directe
uitvoering van politietaken' is in overeenstemming met de leidinggevende func-
tie van de groepscommandant.

De jongere maar toch al langer in functie zijnde groepscommandanten vinden
het taakgebied `formuleren en bewaken van doelstellingen' belangrijker dan hun
collega's en `het vragen naar participatie' juist minder belangrijk. De oudere
ervaren groepscommandanten vinden de taakgebieden `behartigen van de belan-
gen van de groepsleden', `coordineren, delegeren en controleren' en 'kwaliteits-
bewaking en doelmatigheidsbevordering' belangrijker. Anders geformuleerd:
`wat moet er gedaan worden' versus `ouderwetse degelijkheid en de zaken goed
laten lopen'.

Meer leeftijdgebonden, d.w.z. niet met ervaring in de functie samenhangend,
zijn de taakgebieden `onderhouden van externe contacten' en `betrokkenheid bij
de directe uitvoering van politietaken': beide taakgebieden worden door de
oudere groepscommandanten belangrijker gevonden dan door hun jongere
collega's.

De commandanten van de kleinere groepen met slechts 1 of 2 gemeenten in
hun bewakingsgebied vinden de taakgebieden `kwaliteitsbewaking en doelmatig-
heidsbevordering', `formuleren en bewaken van doelstellingen', `onderhouden
van externe contacten' en `onderhouden van contacten met het bevoegd gezag'
vooral belangrijk. De commandanten van de grotere groepen met slechts 1 of
2 gemeenten in hun bewakingsgebied vinden de taakgebieden `behartigen van
de belangen van de groepsleden', `personeelsbeoordeling en conflictregulering',
`onderhouden van contacten met het bevoegd gezag' en `vragen naar participa-
tie' vooral belangrijk. De commandanten van de kleinere groepen met meer
gemeenten (drie of meer) worden vooral gekenmerkt door het relatief geringe
belang dat voor hen de taakgebieden `belangenbehartiging', `coordineren, dele-
geren en controleren', `onderhouden vaw externe contacten' en 'personeelsbe-
oordeling en conflictregulering' hebben. De commandanten van de grotere
groepen met meer gemeenten worden vooral getypeerd door het relatief geringe
belang dat zij toekennen aan de taakgebieden `onderhouden van externe contac-
ten', `onderhouden van contacten met het bevoegd gezag' en `vragen naar parti-
cipatie'.
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Typisch meer gebonden aan groepsgrootte is het taakgebied `betrokkenheid bij
de directe uitvoering van politietaken', dat vooral door de commandanten van
de kleinere groepen belangrijker wordt gevonden.

Over het algemeen komt de ordening van de taken door de groepscommandan-
ten overeen met die van hun omgeving. Minder belangrijk dan de groepscom-
mandanten vindt hun omgeving:
- vragen naar inbreng en participatie van medewerkers (taak 33);
- opvangen van spanningen tussen ondergeschikten (taak 29).
Belangrijker dan de groepscommandanten vindt hun omgeving:
- delegeren van verantwoordelijkheid en gezag;
- coordineren van activiteiten van kaderleden;
- opstellen van het groepsbudget.
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5 Frequentie en aard van de functionele
contacten

5.1 Inleiding

In de twee voorgaande hoofdstukken is een beschrijving gegeven van de functie
van groepscommandant en van diens taken. De aard van de functie brengt met
zich mee dat zij met allerlei personen, afdelingen en instanties buiten de groep
contact hebben. Ter beschrijving van die contacten komen daarvan in dit hoofd-
stuk de volgende aspecten aan de orde:
- de frequentie van contact van de groepscommandanten met bepaalde functio-

narissen, afdelingen en instanties;
- de frequentie van contact volgens de ondervraagde personen uit hun werkom-

geving met deze functionarissen, afdelingen en instanties;
- de beoordeling door de groepscommandanten van het contact met de perso-

nen uit hun werkomgeving;
- de beoordeling door de personen uit de omgeving van het contact met de

groepscommandanten.

5.2 Frequentie van contact met functionarissen, afdelingen en instan-
ties

De aan de groepscommandanten v66r het interview toegestuurde vragenlijst be-
vatte een lijst met omschrijvingen van 44 functionarissen, afdelingen en instan-
ties waarvan verondersteld werd dat de groepscommandanten daarmee uit hoof-
de van hun functie contact zouden kunnen hebben. Van de groepscommandan-
ten werd gevraagd aan te geven hoe vaak zij hiermee contact hadden: wekelijks
of vaker, meermalen per maand, maandelijks, tweemaandelijks, driemaandelijks
of langer en nooit. Hier wordt een geordend overzicht van deze contacten gege-
ven. Daartoe wordt eerst een onderscheid gemaakt naar de contacten met be-
paalde functionarissen, waarbij de afdelingen en instanties buiten beschouwing
blijven. Daarna volgt een overzicht van de contacten, waarbij deze gegroepeerd
zijn naar afdeling en instantie. In hoofdstuk 7 (Functiebeleving) komt apart de
vraag aan de orde of en in hoeverre bepaalde contacten de groepscommandan-
ten zorgen of problemen geven.

De functionarissen zijn in onderstaand overzicht geordend naar de frequentie
waarmee de groepscommandanten met hen contact hebben. Met de burgemees-
ter hebben zij het meest frequent contact en met de hoofdofficier van justitie
het minst frequent. De vermelde gemiddelden geven een indruk van de onder-
linge verschillen (de waarde 1 heeft de betekenis `wekelijks', 2 `meermalen per
maand', 3 `maandelijks', 4 'tweemaandelijks', 5 'driemaandelijks' en 6 heeft de
betekenis `nooit'). De frequentie van contact is door de respondenten terugkij-
kend geschat en geeft dus geen exact beeld van de frequentie. Gegeven het fei-
telijke karakter van de vraagstelling kunnen aan verschillen van één punt of
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meer betekenis worden toegekend. Het resultaat ziet er niet onlogisch uit. Het
is gebruikelijk dat de groepscommandant en/of zijn postcommandant(en) weke-
lijks een onderhoud met de burgemeester hebben. Regionale samenwerkings-
verbanden, en ongetwijfeld de behoefte aan collegiaal contact, brengen een
geregeld contact met collegae groepscommandanten met zich mee. De officier
algemene zaken heeft een liaisonfunctie tussen groep en district. Dat met deze
drie categorieën functionarissen dus de meest frequente contacten zijn laat zich
goed indenken. Evenmin is het verwonderlijk dat de contacten met de verschil-
lende leden van het openbaar ministerie het minst frequent zijn. Wel opvallend
is de plaats daartussen van het hoofd justitiële dienst.

Tabel 9: Ordening van functionarissen naar frequentie van contact met de groepscommandan-
ten

functionaris gemiddelde

1. burgemeester 1,9 (vaak contact)
2. collegae-groepscommandanten (regio) 2,3
3. officier algemene zaken 2,8
4. hoofd dienst financiën, materieel en gebouwen 3,0
5. hoofd algemene dienst 3,1
6. hoofd dienst personeel, opleiding en vorming 3,3
7. districtscommandant 3,4
8. regio-officier van justitie 3,4
9. hoofd justitiële dienst 3,7

10. verkeersschout 4,5
11. hoofdofficier van justitie 5,1 (weinig contact)

In tabel 10 is een overzicht gegeven van de frequentie waarmee de groepscom-
mandanten met de verschillende afdelingen en instanties contact hebben. Daar-
bij is zowel een ordening naar dienst gemaakt als een verdere onderverdeling
binnen deze diensten. Dit laatste om duidelijk te kunnen laten uitkomen wat er
aan verschillen kan schuilgaan onder het overkoepelende cijfer voor een bepaal-
de dienst. In deze verdeling mag opvallend worden genoemd de hoge plaats die
respectievelijk de voorwaardenscheppende diensten financiën, materieel en ge-
bouwen en personeel, opleiding en vorming innemen tegenover de operationele
en beleidsmatige ondersteuning van de algemene en justitiële dienst. Met name
de bescheiden plaats van de justitiële dienst mag opvallend worden genoemd.
Door de grote spreiding van frequentie van contact binnen de algemene dienst
neemt deze dienst een gemiddelde positie in. Wordt daarmee rekening gehou-
den door bijvoorbeeld de groep parketpolitie e.d. buiten beschouwing te laten,
dan worden uiteraard de verschillen met de beide eerste diensten kleiner.

In zijn algemeenheid weerspiegelt deze indeling ook de situatie in de ver-
schillende districten. Wel blijken er drie districten te zijn waarin er over de ge-
hele linie duidelijk minder dan gemiddeld contact is met met name de afdelin-
gen van de districtsorganisatie, terwijl er omgekeerd zes districten zijn die wat
meer dan gemiddeld contact hebben met het district.
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Tabel 10: Ordening van afdelingen en instanties naar frequentie van contact met de groeps-
commandant

afdeling/instantie gemiddelde laagste hoogste

1. Dienst financiën, materieel en gebouwen 2,9 2,7 3,0 (relatief vaak)
1. sectie financiële en materiële zaken 2,7
2. hoofd dienst fmg 3,0

2. Dienst personeel, opleiding en vorming 3,4 3,2 3,7
1. sectie personeelszaken 3,2
2. hoofd dienst pov 3,3
3. afdeling opleiding en vorming 3,6

3. Rijksgebouwendienst 3,7
4. Gemeente 3,8 1,9 5,3

1. burgemeester 1,9
2. gemeentelijke diensten 2,7
3. algemene bestuurszaken 3,7
4. gemeenteraad 4,4
5. brandweer 4,5
6. ambulancedienst 5,3

5. Algemene dienst 4,0 2,8 5,4
1. officier algemene zaken 2,8
2. hoofd algemene dienst 3,1
3. verkeersgroep 3,5
4. afd. beleidsvoorbereiding az 3,6
5. afd. executieve informatievoorz. en plannin g 3,8
6. afd. meld- en informatiecentrum 3,9
7. groep parketpolitie 4,7
8. groep veldpolitie/milieupolitie 4,9
9. bereden groep 5,4

6. Overige diensten, instellingen en bedrijven 4,0 3,7 4,4
1. bedrijfsleven 3,7
2. gezondheidszorginstellingen 4,4

7. Openbaar ministerie 4,2 3,7 5,2
1. regio-officier van justitie 3,4
2. parket 3,7
3. verkeersschout 4,5
4. hoofdofficier van justitie 5,1

8. Justitiële dienst 4,3 3,2 5,5
1. afdeling technische recherche 3,2
2. afdeling tactische recherche 3,5
3. hoofd justitiële dienst 3,7
4. afdeling jeugdzaken/hulpverlening 4,2
5. afdeling criminele inlichtingen 4,2
6. afdeling districtsinlichtendienst 4,3
7. afdeling beleidsvoorbereiding jd 4,3
8. afdeling voorkoming misdrijven 4,3
9. afdeling politie-informatie 4,5

10. afdeling vreemdelingentoezicht 4,6
11. afdeling fraudebestrijding 5,2
12. bureau bijzondere recherchezaken 5,5

9. Politiediensten 4,5 3,8 5,2
1. gemeentepolitie 3,8
2. CRI 5,2

10. Secretariaat en Interne zaken 4,5 4,5 4,5 (weinig)

53 Overeenstemming met de omgeving

Nagegaan is in hoeverre de ordening van de groepscommandanten overeenkomt
met die van een aantal personen uit hun werkomgeving. Daarbij zijn deze per-
sonen in drie groepjes ondergebracht.

Het eerste groepje bestaat uit de burgemeesters en regio-officieren van justi-
tie. Hun indeling wijkt het sterkst af van die van de groepscommandanten. Vol-

45



gens hun indeling zouden de groepscommandanten minder vaak contact hebben
met de officier algemene zaken, het hoofd dienst financiën, materieel en gebou-
wen, de afdeling tactische recherche, de afdeling opleiding en vorming, de rijks-
gebouwendienst en het meld- en informatiecentrum dan volgens de indeling van
de groepscommandanten. Meer contact dan volgens die indeling zouden ze daar-
entegen hebben met de brandweer, de afdeling beleidsvoorbereiding en algemene
zaken (algemene dienst) en de verkeersschout.

Het tweede groepje bestaat uit de ondervraagde groepsleden (vervanger, post-
of rayoncommandant, executief lid en groepsadministrateur). Hun indeling komt
beter overeen met die van de groepscommandanten, met name die van de plaats-
vervanger en de post-/rayoncommandant en maar weinig minder dan die van
het derde groepje dat bestaat uit de ondervraagde personen die op het district
werkzaam zijn (districtscommandant, officier algemene zaken, hoofd personeel,
opleiding en vorming en hoofd tactische recherche). Volgens de groepsleden zou-
den de groepscommandanten minder contact hebben met de afdelingen tactische
en technische recherche dan volgens de indeling van de groepscommandanten
zelf en meer contact met de hoofd officier van justitie en de afdeling beleidsvoor-
bereiding en algemene zaken (justitiële dienst).

Van het derde groepje komt de indeling het meest met die van de groepscom-
mandanten overeen. De verschillen binnen de verschillende groepjes zijn margi-
naal.

5.4 Samenhang met achtergrondkenmerken

Nagegaan is of er tussen groepscommandanten nog verschillen zijn in frequentie
van contact die samenhangen met bepaalde `achtergrondkenmerken' (groeps-
grootte e.d.). Er zijn slechts enkele samenhangen.

Is er een regionaal driehoeksoverleg, dan is er wat meer contact zowel met
de gemeentepolitie als met de officier algemene zaken. Groepscommandanten
met meer gemeenten in hun bewakingsgebied hebben minder contact met de
burgemeester en met de gemeentelijke diensten dan groepscommandanten met
1 of 2 gemeenten. Ook naar groepsgrootte zijn er enkele verschillen. Zo hebben
de groepscommandanten van de grootste groepen (41 en meer leden) meer con-
tact met de sectie personeelszaken, en van de grotere groepen (32 en meer
leden) met het hoofd van de dienst personeel, opleiding en vorming. De com-
mandanten van de kleinere groepen hebben daarentegen meer contact met de
afdeling politie-informatie.

5.5 Enkele aspecten van de relatie tussen groepscommandanten en
personen uit hun werkomgeving

Zowel aan de groepscommandanten als aan de ondervraagde personen uit hun
werkomgeving is gevraagd een aantal aspecten van hun onderlinge relatie te be-
oordelen, en wel de volgende:

1. In welke mate is er sprake van=een goede verstandhouding?
2. In welke mate krijgt de groepscommandant voldoende informatie om zijn

werk goed te doen?
3. In welke mate is er bereidheid de groepscommandant te helpen, indien deze

wat moeilijk zit en hulp nodig heeft?
4. Hoe vaak spreekt men elkaar?
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5. Hoe vaak zou men elkaar willen spreken?
6. In hoeverre vindt men het moeilijk om met elkaar te praten?
7. In hoeverre doen zich in de relatie wel eens spanningen voor?
8. In hoeverre kan de groepscommandant gemakkelijk van de betrokkene

accepteren wat hij van hem wil?
9. In hoeverre wordt de groepscommandant op de hoogte gehouden van wat

men van hem verwacht of wil?
10. Hoe belangrijk is het oordeel van de betrokkene over het verrichte werk

voor de groepscommandant?
11. In welke mate weet de groepscommandant wat de betrokkene van zijn werk

vindt?
12. In welke mate wordt er druk uitgeoefend op de groepscommandant om het

werk anders te doen?
13. In welke mate wil men iets dat niet tot de normale taak van de groepscom-

mandant behoort?

De uitspraken waren voor de groepsommandant anders geformuleerd dan voor
de omgeving. De groepscommandanten kregen bijvoorbeeld de vraag voorgelegd:
In welke mate krijgt u van elk van de volgende personen voldoende informatie
om uw werk goed te kunnen doen? Voor de personen uit de omgeving van de
groepscommandant luidde de overeenkomstige vraag: Krijgt de heer .... van u
voldoende informatie om zijn werk goed te kunnen doen?
Een eerste manier om naar deze uitspraken te kijken is: waar zijn de verschillen

in beantwoording tussen groepscommandant en omgeving het grootst? Dat zijn
de vier volgende aspecten:

1. Hoe belangrijk vindt u voor uzelf het oordeel van elk van de onderstaande
personen over hoe u uw werk doet? Uit de reacties van de groepscomman-
danten kan worden opgemaakt, dat zij over het algemeen het oordeel van
de personen uit hun omgeving belangrijker vinden dan deze zelf denken.

2. In hoeverre houdt elk van de volgende personen u nauwkeurig op de hoogte
van wat zij van u verwachten of willen? In het algemeen hebben de groeps-
commandanten het idee dat zij minder nauwkeurig op de hoogte worden
gehouden door de personen uit hun omgeving dan deze zelf aangeven.

3. In welke mate weet u gewoonlijk wel wat onderstaande personen van uw
werk vinden? Blijkens de reacties van de groepscommandanten weten zij
minder goed de waardering van de personen uit hun werkomgeving dan deze
denken.

4. Hoe vaak zou u eigenlijk het liefste willen dat u elk van de onderstaande
personen zou spreken? In het algemeen ligt de door de groepscommandant
gewenste frequentie wat lager dan die van personen uit de werkomgeving
van de groepscommandanten.

Een tweede manier van kijken kan zijn aan de hand van de vraag: met wie van
de personen uit de werkomgeving zijn de verschillen in beantwoording het
grootst? Dat zijn die met:

1. de districtscommandant;
2. het hoofd personeel, opleiding en vorming;
3. het hoofd tactische recherche;
4. de groepsadministrateur.

In het algemeen beoordeelt de groepscommandant de situatie minder positief
dan de districtscommandant, het hoofd pov, en het hoofd tactische recherche.
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Maar opvallend is dat hij de situatie weer positiever beoordeelt dan de groepsad-
ministrateur.

Zo is de groepscommandant minder positief dan de districtscommandant over
het op de hoogte worden gehouden van wat van hem verwacht wordt, en het we-
ten van diens waardering voor zijn werk. Daar staat tegenover dat de groepscom-
mandant minder druk ervaart om zijn werk anders te doen dan de districtscom-
mandant denkt dat hij uitoefent.

In vergelijking met het hoofd pov is de groepscommandant opnieuw minder
te spreken over het op de hoogte worden gehouden van wat van hem verwacht
wordt. Ook van hem ervaart de groepscommandant minder druk om zijn werk
anders te doen dan het hoofd pov denkt dat hij uitoefent. Voorts is de door de
groepscommandant gewenste gespreksfrequentie lager dan de door het hoofd
pov aangegeven gewenste gespreksfrequentie.

Ook in vergelijking met het hoofd tactische recherche is de groepscommandant
minder positief over het op de hoogte worden gehouden van wat van hem ver-
wacht wordt, en het weten van diens waardering voor zijn werk. Daarnaast is de
groepscommandant vergelijkenderwijs minder te spreken over het krijgen van
voldoende informatie om zijn werk goed te doen.

Zoals gezegd, heeft de groepscommandant een wat positiever beeld dan de
groepsadministrateur van de hier besproken aspecten van hun relatie. De groeps-
administrateur vindt het wat moeilijker met de groepscommandant te praten dan
omgekeerd, de groepsadministrateur denkt dat zijn oordeel over hoe de groeps-
commandant zijn werk doet, minder belangrijk is dan de groepscommandant en
de groepsadministrateur denkt dat de groepscommandant minder goed weet wat
hij van hem vindt dan de groepscommandant zelf denkt dat hij weet.

Voor de verdere interpretatie zijn twee opmerkingen wellicht op hun plaats.
Allereerst zijn over het algemeen de oordelen van zowel de groepscommandant
als van de uit zijn omgeving ondervraagde personen positief geformuleerd. De
hiervoor besproken verschillen zijn dus relatief, komen vergelijkenderwijs tot
stand. In de tweede plaats is het goed de omstandigheden waarin de beantwoor-
ding van deze vragen heeft plaatsgevonden, voor ogen te houden. Voor de
groepscommandanten waren deze vragen opgenomen in de hen na afloop van
het interview uitgereikte vragenlijst. De personen uit de werkomgeving hadden
de door hen in te vullen vragenlijst toegestuurd gekregen. Het is niet ondenkbaar
dat deze omstandigheden tot een wat voorzichtige beantwoording hebben geleid.
Enerzijds is met andere woorden een zekere terughouding op zijn plaats bij het
wekken van de indruk dat er allerlei bijzondere verschillen zijn tussen de groeps-
commandanten en personen uit hun werkomgeving in de waardering van hun
onderlinge relatie. Anderzijds mogen ons inziens de verschillen wel serieus wor-
den genomen gezien de waarschijnlijkheid van een bepaald antwoordgedrag.

In de derde plaats is nagegaan of er nog verschillen zijn naar district. Twee à
drie districten blijken er met name in negatieve zin uit te springen, d.w.z. dat er
zodanige antwoordpatronen zijn van de op het district werkzame personen dat
deze districten er als zodanig door worden getypeerd en dat deze verschillen
negatief moeten worden gewaardeerd vanuit het belevingsperspectief van de
groepscommandanten (aard verstandhouding, onvoldoende informatie, enz.).
Eveneens twee à drie onderscheiden zich in positieve zin. Om redenen van
privacybescherming van de respondenten kan niet worden aangegeven om welke
districten het in concreto gaat. Om duidelijk te maken dat er verschillen zijn tus-
sen de districten die van belang zijn voor de beleving van het feitelijk functione-
ren van de groepscommandanten, wordt er niettemin melding van gemaakt.
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5.6 Enkele instanties en afdelingen nader aangeduid

Tijdens het interview werd aan de groepscommandanten ook de vraag voorgelegd
van welke personen of afdelingen en instanties zij daadwerkelijk hulp ervaren.
De volgende personen, afdelingen en instanties werden ten minste twintig keer
genoemd:
1. collegae-groepscommandanten;
2. hoofd algemene dienst;
3. officier algemene zaken;
4. de afdeling technische recherche;
5. de verkeersgroep.

Daarnaast werden nog meer dan tien keer genoemd: de afdeling tactische recher-
che, het hoofd dienst fmanciën, materieel en gebouwen, de burgemeester, de af-
deling jeugdzaken en hulpverlening, de afdeling opleiding en vorming, de regio-
officier van justitie, het hoofd van de afdeling personeel, opleiding en vorming,
de sectie financiële en materiële zaken en de afdeling voorkoming misdrijven.
Wellicht minstens zo belangrijk kan het zijn vast te stellen welke personen, af-
delingen en instanties ontbreken. De districtscommandant komt in ieder geval
in dit rijtje niet voor. Verder is de overeenkomst opvallend met de eerder gepre-
senteerde indeling van de contactfrequentie van de groepscommandant met de
verschillende personen, instanties en afdelingen.

Ook werd gevraagd aan te geven van welke afdelingen men eigenlijk meer deuk
en gezeur bij de uitvoering van zijn taken ervaart dan steun. Deze vraag heeft
betrekkelijk weinig reacties opgeleverd. Een aantrekkelijke conclusie zou kunnen
zijn dat er klaarblijkelijk weinig personen, afdelingen en instanties zijn waarop
deze kwalificatie van toepassing is. Maar wellicht is de neiging om daar expliciet
over te zijn niet erg groot. Een groot aantal personen, instanties en instellingen
wordt hooguit telkens drie keer genoemd. Daarnaast wordt ca. tien keer gespro-
ken over `de staf', of `het district'. Slechts de afdeling/sectie executieve informa-
tievoorziening en planning vermag eveneens tien reacties van deze aard op te
roepen.

5.7 Samenvatting

Het meest frequent (wekelijks tot maandelijks) heeft de groepscommandant con-
tact met de burgemeester, zijn collegae-groepscommandanten (in de regio) en
zijn officier algemene zaken. Het minst vaak contact (ca. tweemaandelijks of
minder frequent) heeft hij met de leden van het openbaar ministerie en het
hoofd van de justitiële dienst. Daartussenin (maandelijks à tweemaandelijks) is
een groep bestaande uit de hoofden dienst financiën, materieel en gebouwen,
algemene dienst en dienst personeel, opleiding en vorming en de districtscom-
mandant.

Worden de uitkomsten geordend per dienst c.q. afdeling of instantie, dan ont-
staat een vergelijkbaar beeld. Het meest contact (maandelijks à tweemaandelijks)
heeft de groepscommandant met de diensten financiën, materieel en gebouwen
en personeel, opleiding en vorming, de rijksgebouwendienst, de gemeente en de
algemene dienst. Minder of weinig contact heeft de groepscommandant (ca.
tweemaandelijks of minder frequent) met overige diensten en instellingen, het
openbaar ministerie, de justitiële dienst, de gemeentepolitie en de CRI.
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Over het algemeen komt het beeld van de contactfrequentie dat de omgeving
heeft, redelijk overeen met dat van de groepscommandanten. De grootste ver-
schillen zijn er met de burgemeester en de officier van justitie, de kleinste met
de op het district werkzame personen uit de werkomgeving (officier algemene
zaken, hoofd pov, hoofd tactische recherche en districtscommandant). Minder
contact wordt vooral verondersteld met een aantal meer uitvoerende diensten
en instanties (afdelingen tactische en technische recherche, afdeling personeel,
opleiding en vorming, meld- en informatiecentrum, parket), alsmede officier al-
gemene zaken, hoofd dienst financiën, materieel en gebouwen en rijksgebouwen-
dienst. Meer contact wordt verondersteld met de beleidsvoorbereidende afdelin-
gen van zowel de algemene als de justitiële dienst, alsmede verkeersschout en
hoofdofficier van justitie.

Er zijn slechts enkele samenhangen tussen contactfrequentie en kenmerken
van de werksituatie. Zo is er meer contact met de gemeentepolitie en de officier
algemene zaken wanneer er een regionaal driehoeksoverleg bestaat. Verder heb-
ben groepscommandanten met meer gemeenten in hun bewakingsgebied minder
contact met de burgemeester en gemeentelijke diensten. Dat is begrijpelijk, om-
dat in dergelijke situaties het contact primair door de postcommandant dient te
worden onderhouden. Evenzeer begrijpelijk is de grotere contactfrequentie met
de sectie personeelszaken en het hoofd van de dienst personeel, opleiding en vor-
ming van groepscommandanten met de grotere landgroepen.

De aard van het contact tussen groepscommandant en de in het onderzoek
betrokken personen uit zijn werkomgeving is op een aantal aspecten beoordeeld.
Uit de desbetreffende reacties blijken m.n. de volgende verschillen relevant:
- in het algemeen hebben de groepscommandanten het idee dat zij minder

nauwkeurig op de hoogte worden gehouden door de personen uit hun werk-
omgeving dan deze zelf zeggen te doen;

- de groepscommandanten zijn minder goed op de hoogte van de waardering
van de personen uit hun werkomgeving dan deze denken;

- over het algemeen hechten de groepscommandanten meer belang aan het
oordeel van de personen uit hun werkomgeving over hun functioneren belang-
rijker dan deze beseffen;

- in het algemeen wenst de groepscommandant een lagere frequentie van con-
tact dan de personen uit zijn werkomgeving.

De mate van waardering van de verschillende aspecten van hun onderlinge be-
trekkingen verschilt maar in betrekkelijke mate tussen de groepscommandanten
en de personen uit hun werkomgeving. Het grootst zijn de verschillen met:
1. De districtscommandant: de groepscommandant is minder positief dan de

districtscommandant over hoe deze hem op de hoogte houdt van wat van hem
wordt verwacht en van diens waardering voor zijn werk. Daarentegen ervaart
de groepscommandant minder druk om zijn werk anders te doen dan de dis-
trictscommandant denkt dat hij uitoefent.

2. Het hoofd van de dienst personeel opleiding en vorming: de groepscomman-
dant is minder positief dan het hoofd pov over hoe deze hem op de hoogte
houdt van wat van hem wordt verwacht. Daarentegen ervaart de groepscom-
mandant minder druk om zijn werk anders te doen dan het hoofd pov denkt
dat hij uitoefent. Voorts is de door de groepscommandant gewenste gespreks-
frequentie wat lager dan de door het hoofd pov aangegeven gewenste ge-
spreksfrequentie.

3. Het hoofd tactische recherche: de groepscommandant is minder positief dan
het hoofd tactische recherche over hoe deze hem op de hoogte houdt van wat

50



van hem wordt verwacht en van diens waardering voor zijn werk. Daarnaast
is de groepscommandant vergelijkenderwijs minder te spreken over de verkre-
gen informatie, nodig om zijn werk goed te kunnen doen.

4. De groepsadministrateur: de groepscommandant heeft een wat rooskleuriger
beeld van hun relatie dan de groepsadministrateur: deze vindt het nl. wat
moeilijker om met de groepscommandant te praten dan omgekeerd. Ook
denkt de groepsadministrateur dat zijn oordeel over hoe de groepscomman-
dant zijn werk doet, minder belangrijk is dan de groepscommandant zelf aan-
geeft. Voorts denkt de groepsadministrateur dat de groepscommandant minder
goed weet wat hij van de groepscommandant vindt dan deze zelf denkt.

Twee à drie districten springen er in negatieve zin uit in de waardering van de
onderlinge relatie, terwijl er eveneens twee à drie districten zijn die er in dit op-
zicht in positieve zin uitspringen. Ook al kan er om redenen van privacybescher-
ming niet verder over worden uitgeweid om welke districten het gaat, toch wor-
den deze uitkomsten vermeld om duidelijk te maken dat districtsomstandigheden
in dit opzicht van belang zijn.
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6 Invloeden uit en ontwikkelingen in de
werkomgeving van de groepscomman-
danten

6.1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken zijn achtereenvolgens de inhoud van de functie
van groepscommandant, de te verrichten taken en de contacten uit hoofde van
de functie met verschillende personen, afdelingen en instanties besproken.
Daarin kwam vanzelfsprekend ook al het een en ander aan de orde van de om-
geving waarin zich het werk van de groepscommandant afspeelt. In dit hoofd-
stuk worden bepaalde aspecten van deze omgeving en de ontwikkelingen die
daarin onlangs hebben plaatsgevonden of in de nabije toekomst naar verwach-
ting zullen plaatsvinden, wat meer naar voren gehaald. Dat zijn allereerst:
- veranderingen in het aan het interview voorafgaande jaar binnen of buiten de

organisatie die invloed hebben gehad op positie of inhoud van de functie van
groepscommandant;

- ten tijde van het interview lopende ontwikkelingen of op dat moment in de
nabije toekomst verwachte ontwikkelingen die invloed zullen hebben op posi-
tie of inhoud van de functie van groepscommandant.

Daarnaast komen eventuele ontwikkelingen op de volgende gebieden aan de
orde:
- technische veranderingen;
- de wens naar inspraak, medezeggenschap in de vorm van werkoverleg, e.d.;
- het vertegenwoordigend overleg, bv. in de dienstcommissie;
- de activiteiten van de politievakbonden;
- samenvoeging van groepen;

reorganisaties in het voorafgaande jaar;
- de invoering van een nieuwe werkmethode;
- nieuw personeel in bepaalde functies.
Ten slotte wordt besproken:
- het eventueel bedreigende karakter van bepaalde ontwikkelingen voor de po-

sitie van groepscommandanten;
- het eventueel bedreigende karakter van bepaalde ontwikkelingen voor de me-

dewerkers op de groep;
- ideeën van groepscommandanten over wenselijke ontwikkelingen op organi-

satorisch gebied die het hen mogelijk zouden maken hun functie beter te
vervullen.

6.2 Veranderingen in de omgeving

Veranderingen in het afgelopen jaar
Nagenoeg alle geinterviewde groepscommandanten maken melding van veran-
deringen in het aan het interview (januari/maart 1987) voorafgaande jaar in hun
werkomgeving, voornamelijk binnen de rijkspolitie-organisatie. De aangegeven
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veranderingen hebben vooral (door drie kwart van de groepscommandanten ge-
noemd) betrekking op de aard van de functie: door het zich voltrekkende decon-
centratieproces gaat men zichzelf meer zien als manager en is de verantwoorde-
lijkheid van de functie toegenomen. Uit opmerkingen die in de marge worden
gemaakt, blijkt dat voor sommigen de functie daardoor interessanter is gewor-
den en meer ruimte en vrijheid geeft. Anderen daarentegen wijzen op de toege-
nomen administratieve rompslomp en het zwaarder worden van het werk.

In de tweede plaats worden door ca. 40% van de groepscommandanten ver-
anderingen genoemd in de bedrijfsvoering: automatisering, budgettering en op-
nieuw deconcentratie. Het verschil met de hiervoor genoemde veranderingen is
niet direct inhoudelijk van aard, maar meer een kwestie van beleving. Hiervoor
werden de genoemde veranderingen vooral in verband gebracht met de functie
van groepscommandant, hier meer met veranderingen in de werkwijze van de
rijkspolitie-organisatie en daardoor wellicht als iets dat meer beleefd wordt als
een ontwikkeling die van buitenaf op hen afkomt.

Een derde onderwerp is het driehoeksoverleg, door een vijfde van de groeps-
commandanten genoemd: door de ontwikkelingen die daarin hebben plaatsge-
vonden, is men meer gesprekspartner geworden voor het bevoegd gezag, of er
wordt melding gemaakt van projecten die vanuit dit overleg zijn opgestart ter
bestrijding van de criminaliteit. Slechts sporadisch wordt een kritische opmer-
king richting openbaar ministerie of bestuur geuit over een als te groot ervaren
invloed.

Er zijn nauwelijks samenhangen met de verschillende achtergrondkenmerken
zoals die ook al in voorgaande hoofdstukken aan de orde zijn geweest. Eén uit-
zondering is het vaker noemen van veranderingen in de bedrijfsvoering door
jongere groepscommandanten in vergelijking met hun oudere collega's. Een an-
dere uitzondering is dat groepscommandanten die meer geneigd zijn om allerlei
taken-zelf te doen in plaats van deze te delegeren aan hun kader (zie voor dit
onderscheid de toelichting in hoofdstuk 4 op de onderzochte taken), minder
vaak melding maken van veranderingen op, het gebied van samenwerking met
andere groepen en korpsen van gemeentepolitie.

Lopende en toekomstige ontwikkelingen
De vraag naar de invloed van lopende ontwikkelingen op de positie van groeps-
commandanten of de inhoud van hun functie, laat zich goeddeels in dezelfde
termen bespreken als de bij de vorige vraag besproken veranderingen in het aan
het interview voorafgaande jaar. Wel zijn er verschillen in de frequentie waar-
mee bepaalde onderwerpen worden genoemd als veranderingen die in het afge-
lopen jaar hebben plaatsgehad dan wel als ontwikkelingen worden verwacht.
Sommige kwesties hebben meer gespeeld, andere spelen nog of gaan binnenkort
spelen. Voor het tijdsbesef is het goed de interviewperiode voor ogen te houden
(januari/februari 1987).

Zo zegt bijna de helft van de groepscommandanten ontwikkelingen in de
functie te verwachten als het te dragen krijgen van meer verantwoordelijkheid,
en het meer managerkarakter van de functie, e.d. Ook ongeveer de helft van al-
le groepscommandanten wijst op komende ontwikkelingen in de bedrijfsvoering,
vooral door het in uitvoering nemen van de automatiseringsplannen. En dat is
dus een wat groter aantal dan bij de vraag naar veranderingen in het afgelopen
jaar.

Opmerkingen over ontwikkelingen in het driehoeksoverleg worden in verge-
lijkbare frequentie gemaakt (d.w.z. door 20%) als bij de vorige vraag. Maar het
aantal groepscommandanten dat opmerkingen maakt over ontwikkelingen in
samenwerkingsverbanden, door samenwerking of samenvoegingen van landgroe-
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pen dan wel samenwerking met de gemeentepolitie en al dan niet in verband
gebracht met het project `Intensivering Samenwerking Politie', is twee maal zo
groot (40%). Dat deze ontwikkeling ook met de nodige zorg wordt gevolgd, zal
nog in het vervolg van dit hoofdstuk blijken.

Ten slotte heeft deze vraag bij ca. een derde van de groepscommandanten
aanleiding gegeven ontwikkelingen aan te geven in de relatie politie en samen-
leving, in de zin dat deze losser en meer open wordt, mede door de grotere
mondigheid van het publiek. Ook wordt in dit verband uiting gegeven aan zorg
over de ontwikkeling van de criminaliteit en zorg over enerzijds normvervaging
en anderzijds verrechtsing en polarisatie in de samenleving.

63 Invloeden van (veranderingen op) bepaalde gebieden

Op enkele specifieke gebieden is nagegaan van welke aard de invloed van even-
tuele veranderingen is geweest voor de positie en de functie-inhoud van de
groepscommandanten: technische veranderingen, nieuwe werkmethoden, in-
spraak, dienstcommissie en vakbonden, samenvoeging en reorganisatie en nieuw
personeel.

Technische veranderingen
Een derde van de groepscommandanten antwoordt bevestigend op de vraag of
technische veranderingen nog invloed hebben gehad op hun positie of de inhoud
van hun functie. De genoemde technische veranderingen blijven goeddeels be-
perkt tot de invoering en het gebruik van computerapparatuur. Volgens 10%
van de groepscommandanten is hun werk daardoor moeilijker geworden, terwijl
6% te kennen geeft daardoor meer spanningen gekregen te hebben. Naarmate
de groepscommandanten langer in functie zijn, maken zij vaker melding van
invloeden van technische veranderingen op hun positie of de inhoud van hun
functie.

Nieuwe werkmethoden
Ruim 60% van de groepscommandanten maakt melding van de invoering van
nieuwe werkmethoden. De voorbeelden die worden gegeven, betreffen het meer
projectmatig, planmatig en met prioriteiten werken bij de bestrijding van crimi-
naliteit, e.d. en het werken met voortgangscontrolesystemen. Daarnaast is men
op een aantal plaatsen overgegaan tot het op een andere manier inzetten van
het beschikbare personeel door de opzet van de basissurveillance te veranderen
(samenwerking met andere groepen, 1-manssurveilance), de dienstplanning be-
ter op de behoeften af te stemmen, de openingstijden van de bureaus te veran-
deren, e.d. Andere voorbeelden zijn nieuwe mutatiesystemen bij de ingebruikne-
ming van personal computers, automatisering van de recherche-administratie,
e.d. Ten slotte worden ook enkele malen wijzigingen genoemd in de interne
communicatiestructuur, in de taakverdeling met het kader en in de rapportage
aan het openbaar ministerie.

Een vijfde deel van de groepscommandanten geeft te kennen dat hun werk
door invoering van nieuwe werkmethoden moeilijker is geworden, en 8% zegt
daarvan meer spanningen te hebben gekregen.

Inspraak
Ongeveer 70% van de groepscommandanten antwoordt bevestigend op de vraag
of de wens naar medezeggenschap en werkoverleg invloed heeft gehad op hun
positie en hun functie. In belangrijke mate worden de veranderingen die daar-
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van op de groep een gevolg zijn, positief gewaardeerd: werkoverleg wordt dan
als een verrijking ervaren, doordat het de groepscommandant uit zijn eenzame
positie verlost en tot een grotere betrokkenheid van de gehele groep bij de
besluitvorming leidt en de groepscommandant dwingt bewuster om te gaan met
zaken waarover men verantwoording moet afleggen. Positief waarderen zij ook
hun grotere vrijheid naar andere rangen en een grotere mate van gelijkwaardig-
heid in driehoeksoverleg en werkvergaderingen.

Daarnaast zijn er uiteraard ook de nodige kritische geluiden, tot uiting ko-
mend bijvoorbeeld in verzuchtingen als: je moet flexibeler zijn, je moet meer uit
handen geven, je moet minder autoritair zijn en meer op basis van overleg han-
delen.

Alles bijeen heeft bijna de helft van de groepscommandanten de ervaring dat
het werk daardoor moeilijker is geworden en geeft een kwart te kennen er meer
spanningen van te hebben gekregen.

Dienstcommissie
Volgens bijna 40% van de groepscommandanten heeft het vertegenwoordigend
overleg in bijvoorbeeld de dienstcommissie invloed gehad op hun positie en de
inhoud van hun functie. De antwoordpatronen zijn vergelijkbaar met die op de
vorige vraag naar inspraak. Dat wil zeggen, er zijn positieve waarderingen voor
de grotere openheid die er een gevolg van is, voor de grotere invloed van de
groepscommandant bij benoemingen en voor de meer gelijkwaardige positie die
de groepscommandant erdoor gekregen heeft. Andere uitingen zijn wat kriti-
scher in de zin dat men aangeeft rekening te moeten houden met het standpunt
van de dienstcommissie dan wel zich aan de uitspraken ervan te moeten hou-
den. En ten slotte zijn er ook negatieve uitlatingen, zoals `alles wordt er door
vertraagd' en `er is minder personeel beschikbaar', ofwel men moet voorzichti-
ger zijn en meer op zijn tellen passen, wanneer er personeel van de groepscom-
mandant in de dienstcommissie zit.

Een vijfde van de groepscommandanten vindt het werk door de dienstcom-
missie moeilijker geworden, en 10% zegt er meer spanningen van te hebben ge-
kregen.

Vakbonden
Ongeveer 60% van de groepscommandanten antwoordt bevestigend op de vraag
of zij in hun werk iets merken van het werk van de vakbonden. Het merendeel
geeft voorbeelden van de belangenbehartiging door de bonden, zowel in het
algemeen als voor specifieke onderwerpen: vrouwenemancipatie, informatie-
voorziening, vernieuwing bewapening, inconveniëntenregeling en `het rapport-
Bakker'.

Kritische opmerkingen hebben betrekking op o.m. het tijdverlies als gevolg
van bondsactiviteiten van groepsleden, een te grote nadruk op personele belan-
gen in vergelijking met organisatiebelangen, het ontstaan van bondsstandpunten
in plaats van groepsstandpunten, het wekken van verwachtingen die niet zijn te
realiseren (inconveniënten, salaris), en `ze zoeken naar ontevreden mensen'.

Circa 10% van de groepscommandanten heeft de ervaring dat zijn werk
moeilijker is geworden door de activiteiten van de vakbonden, een laag percen-
tage in vergelijking met de andere hiervoor besproken onderwerpen, terwijl 8%
te kennen geeft er meer spanningen van te hebben gekregen.

Samenvoeging en reorganisatie
Slechts negen van de geïnterviewde groepscommandanten hebben een samen-
voeging van groepen meegemaakt. De ervaringen op dit punt zijn in de onder-
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zochte groep dus beperkt. Acht van hen bevestigen de invloed op hun positie en
de inhoud van hun functie en zeven groepscommandanten geven aan dat hun
werk daardoor moeilijker is geworden. Vier groepscommandanten zeggen er
meer spanningen van te hebben gekregen.

Bijna 40% van de groepscommandanten heeft van nabij een reorganisatie
meegemaakt. Krap 20% geeft aan dat daarvan invloed is uitgegaan op hun po-
sitie en de inhoud van hun functie. De aard van die invloeden is zeer divers en
individueel. Twaalf procent vindt het werk daardoor moeilijker geworden en 6%
heeft er meer spanningen van gekregen. Beide percentages behoren tot de laag-
ste bij de in deze paragraaf besproken gegevens.

Nieuwe personen op diverse plaatsen
Uiteraard komt het geregeld voor dat de groepscommandant met nieuwe perso-
nen te maken heeft in functies waarmee hij contact moet onderhouden. Slechts
sporadisch blijkt dat echter tot problemen te leiden. In verhouding het vaakst
worden problemen genoemd bij de opname van nieuw personeel in de eigen
groep, namelijk door 12% van alle groepscommandanten. De redenen daarvoor
zijn o.a. gelegen in de onervarenheid van het personeel en de beperkte moge-
lijkheden hen te begeleiden.

Nagegaan is of er groepscommandanten zijn die over alle in deze paragraaf be-
sproken aspecten gerekend meer invloeden hebben aangegeven, vaker hun werk
als daardoor moeilijker zeggen te ervaren en vaker als gevolg daarvan spannin-
gen zeggen te hebben. Vastgesteld kan worden dat er dergelijke verschillen zijn.
Zij blijken echter in geen enkel opzicht samen te hangen met kenmerken van
de groepscommandanten (leeftijd, ervaring) en van hun werksituatie (groeps-
grootte, aantal gemeenten).

6.4 Bedreigende karakter van ontwikkelingen en suggesties

Verschillende van de hier besproken ontwikkelingen kunnen variëren in de mate
waarin zij door de groepscommandanten als bedreigend worden ervaren, hetzij
voor henzelf dan wel voor hun medewerkers. In welke mate en in welke op-
zichten dat het geval is, wordt in deze paragraaf verder uiteengezet.

Bedreigend voor de groepscommandant
Een derde van de groepscommandanten ervaart bepaalde ontwikkelingen als
bedreigend of verwacht dat deze een bedreiging zullen gaan vormen. In beperk-
te mate zijn dat ontwikkelingen in de sfeer van de bedrijfsvoering (10% van de
groepscommandanten). Maar ruim 40% van de groepscommandanten noemt de
volgende ontwikkelingen rond hun positie:
- de samenwerking met de gemeentepolitie;
- ontwikkelingen die zich zullen voordoen in het politiebestel;
- de groei van de districtsstaf, de herindelingen die zullen plaatshebben;
- de mogelijkheid dat de groepscommandant een officier wordt, nl. een NPA-

er (Nederlandse Politie Academie).

De afloop van deze ontwikkelingen is door de groepscommandanten niet te
voorzien en heeft daardoor een potentieel bedreigend karakter voor hun positie
en hun autonomie.

Begrijpelijk is dat het vooral de jongere en korter in functie zijnde groeps-
commandanten zijn die bepaalde ontwikkelingen als bedreigend ervaren: de
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ouderen kunnen wat meer de houding hebben van `het zal mijn tijd wel duren'.
Daarnaast zijn met name de groepscommandanten van de kleinste groepen be-
vreesd voor bepaalde ontwikkelingen. Het gaat daarbij vooral om hun positie en
autonomie. Maar ook de groepscommandanten van de grootste groepen en van
de groepen met de meeste gemeenten in hun bewakingsgebied geven uiting aan
hun zorg hierover.

Bedreigend voor groepsleden
De helft van de groepscommandanten acht bepaalde ontwikkelingen bedreigend
voor hun personeel. Voor een deel worden die gezien in de sfeer van vermin-
derde carrièremogelijkheden van wachtmeesters en kaderleden, voor een ander
deel in wijzigingen in de bedrijfsvoering die gaan leiden tot een grotere contro-
leerbaarheid van hun prestaties en voor een deel in algemene weerstanden
tegen veranderingen.

6.5 Suggesties op organisatorisch gebied

De verschillende suggesties die door de groepscommandanten zijn gedaan op
organisatorisch gebied om het hen gemakkelijker te maken hun functie te ver-
vullen, zijn zeer gevarieerd van karakter. Zij verdienen het zeker nader geëva-
lueerd te worden op hun bruikbaarheid. Binnen enkele trefwoorden zijn ze als
volgt te rubriceren:
- loopbaan en personeelsbeleid (door 27% genoemd): onder dit trefwoord zijn

opvattingen ondergebracht over de onwenselijkheid om automatisch mensen
door te promoveren en de wenselijkheid meer naar iemands geschiktheid te
kijken, het met het oog op hun motivatie verbeteren van de loopbaanmoge-
lijkheden van wachtmeesters, de wenselijkheid te voorkomen dat landgroepen
hun ervaren mensen kwijtraken, het aannemen van minder mensen op de
academie i.v.m. de doorstromingsmogelijkheden, het aannemen van meer
mensen uit de praktijk, het vaker verplaatsen van jonge wachtmeesters, het
geven van een betere feedback aan de groepscommandant over zijn functio-
neren, het realiseren van betere opvangmogelijkheden door het district voor
personeel dat in het werk nare ervaringen heeft gehad, het beter voorberei-
den van de basis op nieuwigheden, personeel niet zo vaak laten verhuizen;

- ondersteuning van het district (door 26% genoemd): bij deze aanduiding kan
gedacht worden aan opmerkingen als het verkorten en versoepelen van de
organisatielijnen, de top moet beter naar de basis luisteren, er moet meer
aandacht komen voor de kleine groepen, er is meer inzet nodig van het dis-
trict bij het maken van beleidsplannen, er moeten meer overlegorganen ko-
men voor een betere kennisoverdracht, de communicatie tussen groepen en
district moet verbeteren, er moet een betere begeleiding door het district
worden mogelijk gemaakt bijvoorbeeld door daar de vakkennis te vergroten;

-positie en bevoegdheden van de groepscommandanten (door 21% genoemd):
hier zijn suggesties ondergebracht als het geven van zeggenschap aan de
groepscommandant bij de plaatsing van personeel, het verder deconcentreren
van beheer en dus van bevoegdheden, het scheppen van meer duidelijkheid
over de bevoegdheden van de groepscommandant en het district, het meer
ruimte geven aan de groepscommandant voor een eigen beleid, het voor vol .
aanzien van de groepscommandant, het rapport basispolitiezorg gebruiken,
de districtscommandant moet van zijn voetstuk komen en er moet een betere
samenwerking tussen groepscommandant en districtscommandant komen, de

58



groepscommandant moet meer mogelijkheden krijgen om intern personeels-
problemen op te lossen;

- beloningen waardering (door 20% genoemd): hierbij gaat het om opvattingen
als de wenselijkheid om de functie te belonen i.p.v. de rang, het creëren van
tussenrangen, het opwaarderen van salarissen, de groepscommandant de rang
geven van kapitein i.v.m. salaris, het bevorderen van de doorstroming en het
bereiken van een meer gelijkwaardige positie bij overleg;

- structuur van de rijkspolitie (door 17% genoemd): opgemerkt wordt o.a. dat
de structuur van de landgroepen (in concreto wordt de positie van de rayon-
commandant genoemd) verouderd is, er moet een aparte groep of een betere
vergoeding komen voor de assistentie op Schiphol, met uitzondering van de
technische afdelingen moeten de bijzondere diensten worden geïntegreerd op
de landgroepen, de Algemene Inspectie moet worden opgedoekt, het recher-
cheteam moet niet drukken op de groepsgrootte, de staf van het district is te
groot en het kader van de groep te klein;

- materiële, financiële en personele voorzieningen (door 17% genoemd): er moe-
ten betere voorzieningen voor de groepen komen in de sfeer van materiaal,
gebouwen, personeel en fmanciën, op groepen onder de sterkte moet de mo-
gelijkheid komen om de overuren uit te betalen ter voorkoming van een op-
eenhoping van vakantiedagen, de administratie moet beter worden toegerust,
de automatisering moet sneller worden doorgevoerd.

Al deze suggesties geven een kleurrijk beeld van datgene wat sommige groeps-
commandanten graag veranderd zouden zien, waarbij dat overigens om begrij-
pelijke redenen lang niet altijd spoort met wat andere groepscommandanten al
dan niet veranderd zouden willen zien.

Ondanks deze verschillen zijn er toch ook enkele regelmatigheden in te ont-
dekken, wanneer de mate waarin bepaalde onderwerpen worden genoemd, in
verband wordt gebracht met bepaalde achtergrondskenmerken. Zo blijken de
groepscommandanten die nog maar 2 of 3 jaar in functie zijn beduidend vaker
suggesties te doen in de sfeer van `beloning en waardering' en `de structuur van
de rijkspolitie' dan hun collega's die langer in functie zijn. Verder blijken
groepscommandanten naarmate zij langer in functie zijn, minder vaak suggesties
te doen voor `positie en bevoegdheden' en `ondersteuning van het district'.

Bij vergelijking van de gegevens naar de grootte van de groepen blijken de
groepscommandanten van de grootste groepen (41 of meer personen) meer op-
merkingen te maken over hun `positie en bevoegdheden'.

6.6 Samenvatting

De belangrijkste veranderingen in het jaar voorafgaande aan het interview (in-
terviewperiode: januari/maart 1987) die invloed hebben gehad op positie of in-
houd van de functie van groepscommandant, zijn:
- Veranderingen in de aard van de functie. Door het zich voltrekkende decon-

centratieproces gaat men zichzelf meer zien als manager en ervaart men een
toegenomen verantwoordelijkheid. Dat maakt de functie voor sommigen aan-
trekkelijker (meer ruimte en vrijheid), terwijl anderen wijzen op de toegeno-
men administratieve rompslomp en het zwaarder worden van het werk.

- Veranderingen in de bedrijfsvoering in het Korps Rijkspolitie door toepassing
van automatiseringsapparatuur en andere wijzen van budgettering (algeme-
ner: deconcentratieproces).
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- Ontwikkelingen in het driehoeksoverleg. Men is meer gesprekspartner gewor-
den voor het bevoegd gezag. Projecten die vanuit dit overleg zijn opgestart
ter bestrijding van de criminaliteit, lijken ook stimulerend op dit overleg te
werken.

Deze zelfde drie onderwerpen worden ook genoemd als ten tijde van het inter-
view lopende of op dat moment voor de nabije toekomst te verwachten ontwik-
kelingen, zij het met andere frequentie. Uit deze verschillen in frequentie zou
kunnen worden afgeleid dat veranderingen in de aard van de functie en het
driehoeksoverleg ten tijde van het interview al in hogere mate waren uitgekris-
talliseerd en veranderingen in de bedrijfsvoering nog volop speelden of naar
verwachting zouden gaan spelen.

Daarnaast wordt er in dit verband door de groepscommandanten ook gewe-
zen op ontwikkelingen op het gebied van de samenwerking (al dan niet met
gemeentepolitie) en samenvoeging van landgroepen (schaalvergroting). In die
tijd was het project `Intensivering Samenwerking Politie' in volle gang. Een vijf-
de onderwerp is de relatie politie-publiek. Deze zou meer los en open worden.
Verder wordt er in dat kader zorg over de ontwikkeling van de criminaliteit ge-
uit en over enerzijds normvervaging en anderzijds verrechtsing en polarisatie in
de samenleving.

Voor enkele specifiek aangegeven onderwerpen is nagevraagd of en zo ja, van
welke aard de invloed van eventuele veranderingen op die gebieden is geweest
voor de positie en de functie-inhoud van de groepscommandanten: technische
veranderingen, veranderingen in werkmethoden, inspraak, dienstcommissie en
vakbonden en samenvoeging van landgroepen.

Het meest genoemd (door 70% van de groepscommandanten) worden veran-
deringen over inspraak (medezeggenschap en werkoverleg). Deze veranderingen
worden deels positief gewaardeerd (intern, op de groep: minder eenzame posi-
tie van de groepscommandant, grotere betrokkenheid van het personeel; extern,
buiten de groep: meer vrijheid en gelijkwaardigheid in externe relaties). Deels
heeft men ook problemen met de vereiste flexibiliteit, het uit handen moeten
geven en het op basis van overleg moeten handelen. Alles bijeen heeft bijna de
helft van de groepscommandanten de ervaring dat het werk door ontwikkelin-
gen op dit gebied moeilijker is geworden, terwijl een kwart te kennen geeft er
meer spanningen van te hebben gekregen.

In mindere mate worden invloed op werk en positie genoemd van nieuwe
werkmethoden (60%), vakbonden (60%), dienstcommissie (40%), technische
veranderingen (33%) en samenvoeging van landgroepen (20%). Voor zover er
van veranderingen op deze gebieden invloed uitgaat, wordt het werk als gevolg
daarvan door 10 à 20% van de groepscommandanten als moeilijker ervaren en
door 6 à 10% als meer spanningen gevend.

Naar de toekomst toe worden maar in beperkte mate ontwikkelingen in de sfeer
van de bedrijfsvoering als bedreigend verwacht. Ruim 40% van de groepscom-
mandanten noemt daarentegen wel een of meer van de volgende ontwikkelingen
rond hun positie:
- Hoe gaat de samenwerking met de gemeentepolitie uitpakken?
- Welke ontwikkelingen zullen zich in het politiebestel gaan voordoen?
- Hoe gaat de groei van de districtsstaven verder en welke herindelingen van

groepen zal er plaatsvinden?
- Wordt de groepscommandant een officier en zo ja, een NPA-er?
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De afloop van deze ontwikkelingen wordt als onduidelijk ervaren. Daardoor zijn
zij potentieel bedreigend voor hun positie en voor hun mate van autonomie.

Andere ontwikkelingen worden een bedreiging geacht voor hun personeel.
Voor een deel liggen die in de sfeer van de verminderde carrièremogelijkheden
van wachtmeesters en kaderleden, voor een ander deel in wijzigingen in de
bedrijfsvoering die naar verwachting tot een grotere controleerbaarheid van hun
prestaties zullen leiden en voor een deel in algemene weerstanden tegen veran-
deringen.

Op een breed terrein zijn door de groepscommandanten suggesties gedaan op
organisatorisch gebied die het hun mogelijk maken beter te functioneren:
1. loopbaan en personeelsbeleid

- bij promoties meer kijken naar geschiktheid (ook bij andere functies dan
die van groepscommandanten);

- het verbeteren van loopbaanmogelijkheden van wachtmeesters;
- in het overplaatsingsbeleid ervoor zorgen dat er voldoende ervaring op de

groepen blijft;
- groepscommandanten een betere feedback op hun functioneren geven;
- het verbeteren van de begeleiding van personeel dat in het werk nare erva-

ringen heeft gehad;
2. ondersteuning van het district

- het verbeteren van de communicatie tussen landgroep en district (verkorten
van organisatielijnen, beter luisteren naar de basis);

- het verbeteren van de begeleiding, o.a. bij het opstellen van beleidsplannen
en van de kleine groepen;

3. positie en bevoegdheden van groepscommandanten
- meer duidelijkheid scheppen over de bevoegdheden van de groepscomman-

dant;
- meer ruimte geven (voor een eigen beleid, inspraak bij plaatsing van perso-

neel, beheersbevoegdheden, intern kunnen oplossen van personeelsproble-
men);

- manier van omgaan met elkaar veranderen (groepscommandant voor vol
aanzien, districtscommandant moet van zijn voetstuk komen);

4. beloning en waardering
- het opwaarderen van de salarissen van groepscommandanten en deze de

rang van kapitein geven;
- het belonen van de functie in plaats van de rang;

5. structuur van de rijkspolitie
- de structuur van de landgroepen is verouderd (in concreto wordt de positie

van rayoncommandant genoemd);
- een aparte groep vormen dan wel een betere vergoeding bieden voor assis-

tentie op Schiphol;
- een andere verhouding districtsstaf-groep tot stand brengen (de staf van

het district is te groot en die van de groep te klein; met uitzondering van
de technische afdelingen de bijzondere diensten integreren op de landgroe-
pen);

- de Algemene Inspectie opdoeken;
6. materiële, financiële en personele voorzieningen

- betere voorzieningen op de groepen in de sfeer van materieel, gebouwen,
personeel en financiën (administratie, automatisering);

- groepen onder de sterkte de mogelijkheid bieden overuren uit te betalen
ter voorkoming van een opeenhoping van vakantiedagen.
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7 Functiebeleving

7.1 Inleiding

In de hoofdstukken 3 t/m 5 stond de aard en de inhoud van de functie van de
groepscommandanten centraal. In het vorige hoofdstuk is de blik wat meer naar
buiten gericht, op de recente veranderingen in hun werksituatie en op de nog
te verwachten ontwikkelingen in hun werkomstandigheden zoals de groepscom-
mandanten deze hebben aangeduid.

In dit en het volgende hoofdstuk komt hun beleving van de functie ter spra-
ke. Daarbij ligt in het volgende hoofdstuk het accent op de vraag in hoeverre
hun functie de groepscommandanten problemen en spanningen geeft. In het
voorliggende hoofdstuk komt een breed scala aan onderwerpen aan de orde,
waarin verschillende belevingsaspecten tot uiting komen:
- taken naar de mate waarin ze de groepscommandanten zorg of problemen

geven, alsmede een bespreking van de redenen waarom ze zorg of problemen
geven;

- de mate waarin groepscommandanten te maken hebben met verschillende
meningen over wat ze moeten doen, met strijdige of moeilijk verenigbare op-
drachten, met het ervaren van druk om betere prestaties te leveren of meer
werk op zich te nemen;

- zorgen of problemen in contacten met bepaalde personen of instanties die de
groepscommandanten zorgen of problemen geven;

- problemen in de relaties met de directe chef en met ondergeschikten;
- functiebeleving in engere zin: over prettige en onprettige kanten van het

werk, over eisen die men aan werk stelt, over beloning, e.d.

7.2 Welke taken geven vooral zorgen en problemen?

Elk van de al in hoofdstuk 4 besproken taken is tijdens het interview opnieuw
aan de groepscommandant voorgelegd met de vraag aan te geven in welke mate
de uitvoering van die taak wel eens zorgen of spanningen geeft. De antwoord-
mogelijkheden liepen van `zeer vaak' tot `nooit'. In hoofdstuk 4 is een rubrice-
ring van taken aangebracht naar zeven taakgebieden. Deze indeling wordt ook
hier aangehouden. Per taakgebied is dus bepaald in welke mate de daarin opge-
nomen taken gemiddeld een bepaalde mate van zorg of spanning geven. Het
resultaat daarvan is in tabel 11 opgenomen. De ordening loopt van relatief veel
zorg ('Kwaliteit en doelmatigheid') naar relatief weinig zorg ('Externe contac-
ten').
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Tabel 11: Rangorde van taakclusters naar de mate waarin zij zorg geven of spanning

taakcluster gemiddelde score

1. doelen van de organisatie
2. personeelsbeoordeling en conflictregulering
3. kwaliteit en doelmatigheid

- vragen naar `inbreng', naar participatie van medewerkers
4. coordinatie en controle
5. belangen van groepsleden behartigen
6. directe uitvoering van politietaken

- contacten onderhouden met het bevoegd gezag
7. externe contacten

3,3 (relatief veel zorg)
3,3
3,4
3,4
3,6
3,9
4,0
4,2
4,3 (weinig zorg)

Zorg moet, zo is de indruk, niet te zwaar worden genomen. In tabel 11 is de
relatieve positie van deze taken ten opzichte van elkaar aangegeven. In het alge-
meen geven de taken die behoren tot de clusters met een gemiddelde score van
3,3 of 3,4 `soms' zorgen of spanningen en die van de clusters met een score van
3,9 tot 4,3 `zelden'. Er is dus in zijn algemeenheid geen sprake van een voortdu-
rende zorg over bepaalde taakgebieden. In individuele situaties kan dat vanzelf-
sprekend anders liggen.

Worden beide indelingen vergeleken met die uit hoofdstuk 4 voor het belang
dat aan de taken wordt toegekend, dan blijkt daar niet direct een duidelijke sa-
menhang te zijn. Zowel taakgebieden die belangrijker als die minder belangrijk
zijn, kunnen zorgen en problemen geven. Veeleer lijken er overeenkomsten te
zijn tussen de taken die problemen of zorgen geven en de opleidingsbehoeften
van groepscommandanten. (Zie hiervoor paragraaf 7.8 van dit rapport en met
name ook de tabellen 5 en 6 uit het interimrapport `Opleidingsbehoeften van
groepscommandanten bij het Korps Rijkspolitie'.

In verschillende opzichten hangt de mate waarin bepaalde taakgebieden zor-
gen of spanningen geven, samen met bepaalde kenmerken van de groepscom-
mandanten. Zo geven, niet geheel verrassend, de taken die tot de clusters 'per-
soneelsbeoordeling en conflictregulering', `coordinatie en controle' en `belangen
van groepsleden behartigen' behoren, gemiddeld de jongere onervaren groeps-
commandanten meer zorgen dan hun oudere collega's. Ook de oudere ervaren
groepscommandanten hebben meer problemen met de taken in het cluster 'be-
hartigen van de belangen van de groepsleden' en `personeelsbeoordeling en con-
flictregulering'. Op zich evenmin onbegrijpelijk, omdat zij in hogere mate belast
zijn met de leiding van de grotere groepen met meer gemeenten. Omgekeerd
geven de taken die tot het cluster `doelen van de organisatie' behoren, de oude-
re onervaren groepscommandanten meer zorgen.

Verder blijken de taakgebieden `het behartigen van de belangen van de
groepsleden' en `kwaliteit en doelmatigheid' de groepscommandanten van de
kleinere groepen met een of twee gemeenten in hun bewakingsgebied gemiddeld
meer zorgen te geven. Groepscommandanten van de grotere groepen met meer
gemeenten in hun bewakingsgebied hebben naast `het behartigen van de belan-
gen van groepsleden' meer problemen met het taakgebied `personeelsbeoorde-
ling en conflictregulering'.

Uit de toelichtende antwoorden van de groepscommandanten kan worden opge-
maakt dat in hun beleving de redenen voor deze zorgen vooral zijn terug te voe-
ren op de volgende gronden:
1. middelen en ondersteuning. er zijn te weinig middelen om de taak goed uit te

voeren als gevolg van de bezuinigingen en er is ontevredenheid over het func-
tioneren van het districtsbureau;
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2. motivatie en motiveren: men heeft problemen met het overbrengen van het
geloof in en het nut van bepaalde doelstellingen, van regels die van bovenaf
zijn opgelegd; men heeft last van gedemotiveerde groepsleden en problemen
met het motiveren van groepsleden als er `niets' tegenover staat;

3. voorbereidingen we~ men is nog niet berekend op bv. de nieuwe verant-
woordelijkheden voortvloeiend uit de deconcentratie, men heeft last van
werkdruk en `stress', het personeel staat aan nare ervaringen bloot, groeps-
leden zijn onvoldoende opgeleid voor bepaalde taken;

4. dysfunctionerende personeelsleden: er is een gebrek aan inzet van medewer-
kers, er zijn geen mogelijkheden om doeltreffend op te treden bij negatieve
prestaties, soms functioneren personeelsleden niet als gevolg van het door-
werken van privéproblemen;

5. een zeker gevoel van machteloosheid: bij uitvoeringsproblemen waar door
`derden' gemakkelijk overheen wordt gepraat, door voortdurende veranderin-
gen in het beleid en door druk van het personeel om mee te beslissen.

73 Verwachtingen

In vijf vragen zijn verschillende soorten verwachtingen aan de orde gesteld.
Afhankelijk van het antwoord werden bepaalde vervolgvragen gesteld. In de
volgende tabel zijn de antwoorden op de vijf uitgangsvragen samengevat.

Tabel 12: Beantwoording van de vragen naar het voorkomen van verschillende soorten ver-
wachtingen

ja vaak ja soms nee

- Komt het wel eens voor dat mensen met wie u in uw werk
te maken heeft, verschillende meningen hebben over wat
u moet doen of wat u niet moet doen? 20% 60% 20%

- Komt het wel eens voor dat de hoeveelheid die u te doen
heeft, ten koste gaat van de kwaliteit? 18% 44% 38%

- Komt het wel eens voor dat u tegenstrijdige of moeilijk
verenigbare opdrachten of instructies krijgt van verschillende
mensen boven u? 8% 41% 50%

- Heeft u het gevoel dat er druk op u wordt uitgeoefend om
meer werk op u te nemen dan u nu al heeft? 11% 22% 67%

- Heeft u het gevoel dat er door bepaalde functionarissen druk
op u wordt uitgeoefend om betere prestaties te leveren dan u
nu doet? 3% 17% 80%

De vijf vragen lijken blijkens de antwoorden een schaal te vormen van minder
ingrijpende verwachtingen (er zijn verschillende meningen over wat men wel of
niet moet doen) naar verstrekkende verwachtingen (er wordt druk uitgeoefend
om betere prestaties te leveren). Naarmate de verwachtingen ingrijpender zijn,
wordt er door de groepscommandanten minder vaak melding van gemaakt.
Twee vragen verdienen verdere aandacht.

Allereerst, is de aard van deze verwachtingen verder te typeren? Verschillen
van mening over wat de groepscommandant wel of niet moet doen zijn er met
de burgemeester over het beleid of over te stellen prioriteiten of tussen burge-
meesters onderling. Over het justitiebeleid ontstaan wel eens problemen, omdat
burgers klagen over het krijgen van een bon, `terwijl justitie kleine criminelen
laat rondlopen' en `te weinig optreedt tegen vandalisme'. Op de groepen komt
het voor dat men vindt dat de groepscommandant zich te veel met de uitvoering
bemoeit (of te weinig!), is er weinig begrip voor wie er wordt gedetacheerd of
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voor de uitleg van de inconveniëntenregeling en komen vooral verschillen van
opvatting voor met (en tussen) het kader over de taakverdeling.

De invloed van de werkdruk op de kwaliteit van het werk komt vooral tot ui-
ting in problemen met het verwerken van alle informatie die op de groepscom-
mandant afkomt, in het afleveren van rapportages die niet optimaal zijn, in het
zich onvoldoende op vergaderingen kunnen voorbereiden, in het onvoldoende
toekomen aan het onderhouden van contacten met mensen aan de basis en in
de noodzaak prioriteiten te moeten stellen door gebrek aan personeel.

Voorbeelden van tegenstrijdige of moeilijk verenigbare instructies of op-
drachten betreffen tegenstrijdige richtlijnen van verschillende afdelingen van het
district, het weer intrekken van aangenomen budgetten, het uiteenlopen van
prioriteitstellingen van burgemeester en officier van justitie en `publieke toezeg-
gingen van de minister die door het korps niet kunnen worden uitgevoerd'.

Vragen om meer werk op zich te nemen betreffen o.a. meer aandacht moe-
ten geven aan een bepaald aspect van de politietaak en aan taken i.v.m. de
deconcentratie-operatie, het gaan voeren van registratiesystemen en het moeten
verbeteren van de fmanciële administratie en het meer moeten deelnemen aan
werkgroepen en commissies.

Druk om betere prestaties te leveren uit zich o.a. in de vraag naar het maken
van beleidsplannen en het formuleren van doelstellingen, het tot meer resultaat
moeten komen (zich aan het budget houden, de bedrijfsvoering zichtbaar ma-
ken, beter functioneren in het algemeen).

Een tweede vraag is, zijn er categorieën groepscommandanten te onderschei-
den die meer en verderstrekkende verwachtingen ervaren en omgekeerd? Ver-
schillen in leeftijd zijn in dit opzicht niet zo belangrijk: alleen op de vraag of
men het gevoel heeft dat er druk wordt uitgeoefend om meer werk op zich te
nemen, antwoorden de jongere groepscommandanten vaker bevestigend. De
groepscommandanten die langer in functie zijn geven vaker aan tegenstrijdige of
moeilijk verenigbare opdrachten van hun meerderen te krijgen dan hun korter
in functie zijnde collega's. Ook gaat volgens hen vaker de hoeveelheid werk ten
koste van de kwaliteit.

Bij de commandanten van de grotere groepen zijn de twee laatstgenoemde ver-
schillen ook te vinden. Zij zijn minder vaak van mening dat er druk op hen
wordt uitgeoefend om betere prestaties te leveren dan hun collega's van de klei-
nere groepen. Bij de commandanten van groepen met drie of meer gemeenten
in hun bewakingsgebied kunnen deze zelfde verschillen ook worden vastgesteld.
Zij ervaren bovendien sterker dat er druk op hen wordt uitgeoefend om meer
werk op zich te nemen.

7.4 Relatie met leidinggevenden en medewerkers

Praktisch alle groepscommandanten duiden als hun directe chef de districtscom-
mandant aan: 7% wijst als zodanig het hoofd algemene dienst aan. Op de vraag
naar anderen aan wie naast de directe chef geregeld verantwoording moet wor-
den afgelegd, eventueel over een bepaald onderdeel, worden nog genoemd:
- burgemeester (78%);
- officier van justitie (65%);
- hoofd algemene dienst (27%);
- hoofd justitiële dienst (15%);
- districtscommandant (7%) (nl. indien als eerste een andere functionaris ge-

noemd!);
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-overige aanduidingen (18%), waaronder officier algemene zaken, hoofd fi-
nanciële en materiële zaken, personeel van de groep, hoofd personeel, oplei-
ding en vorming, en plaatsvervangend districtscommandant.

Op de vraag of het contact met de directe chef wel eens problemen of spannin-
gen geeft, antwoordt 40% bevestigend: 13% reageert onomwonden met `ja', ter-
wijl 27% met `soms' reageert. Per district loopt dit zeer sterk uiteen. Zo zijn er
zes districten waarin slechts één van de zeven geïnterviewde groepscommandan-
ten geregeld problemen met zijn directe chef heeft. Hiertegenover staan twee
districten met zes respectievelijk zeven groepscommandanten, en vier districten
met vier respectievelijk vijf groepscommandanten die geregeld problemen met
hun directe chef hebben. Anders gezegd, in vier van elke tien districten geeft
een meerderheid van de geïnterviewde groepscommandanten aan dat er gere-
geld problemen of spanningen zijn in het contact met de directe chef, d.w.z. met
de districtscommandant.

Waaruit bestaan die problemen? De opmerkingen die daarover worden ge-
maakt, vallen eigenlijk in twee categorieën uiteen. De kleinste categorie (29%
van de gemaakte opmerkingen) betreft op de een of andere manier verschillen
van inzicht, over het beleid, over de plaatsing van personeel, over wat de taak
van de groepscommandant is, over financiële en materiële zaken, e.d. De groot-
ste categorie (71% van de gemaakte opmerkingen) heeft vooral betrekking op
het optreden van de districtscommandant, zijn formele opstelling, het weinig
steun of gehoor vinden voor problemen, het gebrek aan contact, zijn persoon-
lijkheid, het niet op prijs stellen van zelfstandigheid van de groepscommandant,
e.d.

Maar ook het contact met de medewerkers van de groepscommandant geeft
geregeld problemen of spanningen: 12% antwoordt met `ja' op de overeenkom-
stige vraag en 52% met `soms'. Met name de jongere onervaren groepscom-
mandanten noemen vaker problemen met hun ondergeschikten.

Ook hierbij is nagegaan waaruit deze problemen bestaan. Hier kunnen meer
onderscheidingen worden gemaakt, hoewel ook in beginsel een soortgelijke
tweedeling is te maken van verschillen van mening (32% van de gemaakte op-
merkingen), en botsingen of wrijvingen van een wat ander karakter (68% van
de gemaakte opmerkingen). Binnen de eerste groep kunnen verder onderschei-
den worden verschillen van mening over het te voeren beleid en het moeilijk
kunnen overtuigen van de noodzaak van nieuwe ontwikkelingen (samen 24%)
van problemen als gevolg van de gebrekkige toekomstmogelijkheden of de toe-
passing van de inconveniëntenregeling (samen 8%). En in de tweede categorie
van opmerkingen zijn de wat algemenere en rustiger klinkende opmerkingen in
de trant van `het functioneren van de medewerkers', of het ontbreken van vol-
doende mogelijkheden om adequaat te kunnen reageren op minder functione-
rende medewerkers (38%) te onderscheiden van omschrijvingen als `hard optre-
den c.q. correcties worden niet altijd op prijs gesteld', gebrek aan wederzijds
begrip, of het karakter van de groepscommandant dan wel diens medewerkers
(31%). Dergelijke opmerkingen doen overigens vermoeden dat het sommige
districtscommandanten verweten gedrag ook de groepscommandanten niet
vreemd is.
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7.5 Welke contacten geven vooral zorgen?

Op dezelfde wijze als bij de taken in paragraaf 7.2, is ook voor de contacten
met de verschillende personen, afdelingen en instanties nagegaan in hoeverre
deze zorgen of problemen geven. Dezelfde vijf antwoordmogelijkheden van
`zeer vaak' tot `nooit' waren beschikbaar. Wel was de vraagstelling beperkt tot
die contacten waarmee men ten minste eenmaal per maand contact had. Aller-
eerst worden de contacten met afzonderlijke personen weergegeven in de volg-
orde van relatief de meeste naar relatief de minste zorgen gevend:

Tabel 13: Ordening van contacten naar de mate waarin deze de groepscommandanten zorgen
geven

functionaris gemiddelde score

1. districtscommandant 3,8 (soms)
2. hoofd justitiële dienst 3,9
3. hoofd dienst financiën, materieel en gebouwen 3,9
4. hoofd personeel opleiding en vorming 4,0
5. officier algemene zaken 4,1
6. hoofd algemene dienst 4,1
7. burgemeester 4,2
8. collegae groepscommandanten 4,2
9. hoofdofficier van justitie 4,3

10. regio-officier van justitie 4,3
11. verkeersschout 4,4 (zelden)

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat ook hier zorg niet te zwaar moet wor-
den genomen: de problemen doen zich `soms' (score 3) of `zelden' (score 4)
voor. In zijn algemeenheid is er geen sprake van een voortdurende zorg over
bepaalde contacten. In individuele situaties kan dat uiteraard anders liggen.

In de volgende tabel zijn de afdelingen en instanties geordend naar de mate
waarin het contact zorgen of spanning geeft.

Tabel 14: Ordening van afdelingen en instanties naar de mate waarin het contact met hen de
groepscommandanten zorgen geeft

afdeling/instantie gemiddelde score

1. rijksgebouwendienst 3,6 (soms)
2. dienst financiën, materieel en gebouwen 3,9
3. dienst personeel, opleiding en vorming 4,1
4. overige diensten, bedrijven en instellingen 4,1
5. secretariaat en interne zaken 4,2
6. algemene dienst 4,3
7. gemeente 4,3
8. justitiële dienst 4,3
9. politiediensten 4,3

10. openbaar ministerie 4,3 (zelden)

Slechts `zelden' (score 4) geven contacten met de hier vermelde afdelingen
zorgen. Slechts bij de rijksgebouwendienst komt de waardering in de buurt van
`soms' (score 3).

In de na-enquête was specifiek over de dienst personeel, opleiding en vor-
ming een vraag gesteld naar de mate waarin bepaalde zaken moeilijkheden
gaven. De antwoordmogelijkheden varieerden van (vrijwel) altijd tot (vrijwel)
nooit. De zes aspecten die relatief de meeste moeilijkheden geven, zijn:
1. de opleiding van personeelsleden;
2. de personeelsplanning;
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3. de beoordeling van personeelsleden;
4. het invoeren van veranderingen;
5. moeilijkheden van mensen in het korps;
6. overwerk.

Ook hier is de mate waarin deze zaken moeilijkheden geven, betrekkelijk. De
door de respondenten gebruikte aanduidingen zijn overwegend `zelden' tot
`soms'.

7.6 Andere problemen

Meer moeilijkheden komen naar voren rond een aantal zaken die te maken
hebben met het onderhoud van de materiële zaken en de voorwaarden voor de
uitvoering van bepaalde taken. Alle aspecten worden hier genoemd waarvoor de
overwegende aanduidingen zijn `meestal' tot `soms'. In deze volgorde zijn dat:

1. het uitbreiden/verbeteren van het materiaal;
2. groot onderhoud door de Rijksgebouwendienst/Politie Technische Dienst/

Politie Verbindingsdienst;
3. verbeteren van de accommodatie door de technische dienst;
4. het tijdig verkrijgen van informatie;
5. klein onderhoud gebouwen;
6. het uitlenen van mensen;
7. het te laat afleveren van het schriftelijk werk;
8. het introduceren van nieuwe werkwijzen;
9. het niet kunnen aantonen van effecten van de op de groep geleverde in-

spanningen:
10. het door andere groepen/afdelingen niet handhaven van dezelfde regels

voor de mensen;
11. onvoldoende kwaliteit van het politiewerk;
12. opheffen van technische storingen;
13. het op tijd verstrekken van de nodige informatie;
14. het onvoldoende ondersteuning van hulpdiensten krijgen;
15. het te laat verkrijgen van ondersteuning van hulpdiensten.

Opvallend is dat bij deze aspecten de aanduidingen van het problematische
karakter sterker zijn ('meestal', `soms') dan bij de hiervoor ter sprake gebrach-
te onderwerpen.

7.7 Functiebeleving in engere zin

In deze paragraaf komen enkele meer specifieke aspecten van de functiebele-
ving aan de orde: prettige en onprettige kanten van het werk, de moeilijkheid
van de functie, belangstelling voor aspecten van de bedrijfsvoering, eisen die
men stelt aan werk naar zijn zin, toekomstverwachtingen in de functie, het sala-
ris, het beoordelingssysteem en gevolgen van het werk voor thuis.

Prettige kanten
Een eerste vraag in dit verband gesteld luidde: `Wat vindt u zo in het algemeen
de prettige kanten van uw werk?' De verschillende aspecten die op deze vraag
worden genoemd, laten zich als volgt rubriceren:
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1. het omgaan met mensen, zowel in het algemeen als door het ontmoeten van
`vogels van diverse pluimage' (door 61% van de respondenten genoemd);

2. de vrijheid en zelfstandigheid in de werkwijze (door 60% van de responden-
ten genoemd);

3. het leiding geven, het dragen van verantwoordelijkheid, beslissen, meepraten,
de beleidsmatige aspecten (door 54% genoemd);

4. de veelzijdigheid en afwisseling in het werk, de ontplooiingsmogelijkheden en
uitdagingen, ontwikkelingen binnen de groep, het creatief aan probleemoplos-
singen kunnen werken (door 32% genoemd);

5. de zinvolheid van het werk, de behartiging van personele belangen, het in de
gelegenheid zijn hulp te bieden (door 19% genoemd);

6. het sociaal aanzien en de waardering die men in de gemeenschap geniet
(door 11% genoemd);

7. de politiële uitvoerende kanten van het werk (door 7% genoemd).

Onprettige kanten
Uiteraard zijn er niet alleen maar prettige kanten aan het werk. Blijkens de ant-
woorden op de vraag naar de onprettige kanten van het werk, zijn dat vooral de
volgende aspecten:
1. het ervaren van allerlei beperkingen, het niet kunnen bewerkstelligen van wat

je allemaal wilt, onvrede met de organisatiestructuur, frustratie en machte-
loosheid door een gebrek aan middelen en mankracht (door 52% van de res-
pondenten genoemd);

2. de nadelige kanten van het leiding geven, zoals het moeten corrigeren van
mensen, vervelende beslissingen moeten nemen of vervelende mededelingen
moeten doen, veel vergaderen en overleg voeren, veel binnen zitten, papieren
rompslomp, beleid maken en uitvoeren (door 42% genoemd);

3. de omvang van de werklast, te veel verantwoordelijkheid en druk, weinig vrije
tijd en privéleven, het voor sommige zaken onvoldoende opgeleid zijn, je
moet het zelf uitzoeken, je bent een eenling (door 25% genoemd);

4. gebrek aan waardering, bv. slecht salaris, kritiek van burgerij en van mensen
boven en onder de groepscommandant (door 18% genoemd).

Moeilijke/gemakkelijke functie
Op de vraag of men zijn functie een moeilijke of gemakkelijke functie vindt,
antwoordt 45% met `een moeilijke functie' en 47% met `een niet moeilijke,
maar ook niet gemakkelijke functie'. De categorieën van enerzijds `een zeer
moeilijke functie' en anderzijds `een gemakkelijke functie' en `een zeer gemak-
kelijke functie' worden nauwelijks gebruikt. De commandanten van de grotere
landgroepen met een of twee gemeenten in hun bewakingsgebied en de oudere
onervaren groepscommandanten vinden hun functie moeilijker dan hun colle-
gae-commandanten.

Belangstelling voor aspecten van bedrijfsvoering
Een volgende vraag luidde: `Is er een bepaald aspect van de bedrijfsvoering dat
uw speciale belangstelling heeft?'. De verwerking van de reacties heeft tot de
volgende indeling geleid:
1. de personele aspecten van het werk (door 24% van de respondenten ge-

noemd);
2. efficiency en doelgerichtheid nastreven, automatisering, werkanalyse (even-

eens door 24% van de respondenten genoemd);
3. leiding geven in het algemeen, beleidszaken, vergaderen (door 14% van de

respondenten genoemd);
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4. (kwaliteitsverbetering van) het recherchewerk, bestrijding van de criminaliteit
(door, 14% genoemd);

5. budgettering, beheer van het eigen budget, beheer van materieel, deconcen-
tratie (door 13% genoemd);

6. de uitvoerende dienst (eveneens door 13% van de respondenten genoemd);
7. het verlenen van optimale service aan de burgers, samenwerking van de poli-

tie (door 8% genoemd);
8. geen speciale belangstelling voor bepaalde aspecten van de bedrijfsvoering

(8% van de respondenten).

Eisen aan werk naar zin
Welke eisen stellen de groepscommandanten aan werk naar hun zin? Waar
moet werk aan voldoen om bevrediging en voldoening te geven? Uit de ant-
woorden valt een zestal voorwaarden af te leiden:
1. het werk moet in voldoende mate een uitdaging vormen, afwisselend, interes-

sant en `op niveau' zijn (door 40% van de respondenten genoemd);
2. men moet resultaat van zijn werk kunnen zien; efficiency en doelmatigheid

zijn belangrijk (door 34% van de respondenten genoemd);
3. het werk moet zinvol zijn, voldoening geven, arbeidsvreugde kunnen geven

(door 21% genoemd);
4. een goede werksfeer en sociale contacten zijn belangrijk (door 21% van de

respondenten genoemd);
5. het dragen van verantwoordelijkheid, het hebben van voldoende ruimte, zelf-

standigheid, en vrijheid (door 18% genoemd);
6. het werk moet niet te moeilijk zijn, niet te veel spanningen geven, de inhoud

moet overzichtelijk zijn (door 14% genoemd).

In hoeverre komt de huidige situatie tegemoet aan de eisen die men aan werk
naar zijn zin stelt? Drie kwart van de groepscommandanten ervaart zijn huidig
werk zodanig dat het tamelijk tot zeer veel tegemoet komt aan de eisen die ze
aan werk naar hun zin hebben. Een kwart van hen komt niet verder dan hoog-
uit `wel wat'.

Toekomst
De beantwoording van de vraag `Als u vrij zou kunnen kiezen tussen in de func-
tie blijven die u heeft en een andere functie, wat zou u dan kiezen?' is hiermee
in overeenstemming:

Tabel IS: Voorkeur van groepscommandanten voor in functie blijven of veranderen (N= 113)

1. in deze functie blijven, op deze groep 65%
2. in deze functie blijven, op een andere standplaats 20%
3. een andere functie bij de rijkspolitie 5%
4. een andere functie bij de gemeentepolitie 1%
5. een andere baan buiten de politie 9%

totaal 100%

Hoewel het overwegende beeld is dat men in de huidige functie op dezelfde
groep wil blijven, kan tevens worden vastgesteld dat een kwart van mening is
dat men geen werk naar zijn zin heeft en dat een derde van plaats zou willen
veranderen. Het zal met andere woorden van de opvattingen afhangen die men
in dit opzicht heeft of men het beeld als meer of minder positief zal beleven.

Op zich niet verwonderlijk is dat van de ouderen een groter deel (73%) zegt
`blijven, op deze groep' dan van de jongeren (56%). Evenmin is de grotere ver-

71



anderingsbereidheid bij de commandanten van de kleinere groepen met één of
twee gemeenten verrassend.

Over hun verdere loopbaan of promotiemogelijkheden merkt ruim een kwart
van de groepscommandanten op dat `ze blijven zitten waar ze zitten'. Opmer-
kingen in de trant van `er zijn geen promotiemogelijkheden, het is een eindrang'
worden door de helft van de groepscommandanten gemaakt. Bijna een derde
van de groepscommandanten geeft niettemin te kennen bepaalde mogelijkheden
te zien: het verder uitdiepen van de functie, eventueel groepscommandant op
een andere al dan niet grotere groep worden en eventueel doorstromen naar
een officiersrang.

Bijna drie kwart verwacht de huidige functie tot het 60` jaar uit te oefenen.
Voor zover dat niet het geval is, komt dat voor een belangrijk deel, omdat men
verwacht eerder met VUT te gaan (12 keer), van de functie ontheven te worden
door samenvoeging van groepen of vervangen te worden door een officier (6
keer), een andere functie te hebben gekregen (7 keer), dan wel geen energie
meer voor het werk te hebben (6 keer). Van de jongere groepscommandanten
verwacht bijna 30% zijn functie niet tot zijn 60` jaar uit te oefenen, inclusief de
categorie `waarschijnlijk niet' zelfs 44%. Bij de oudere groepscommandanten is
dit percentage slechts 14.

Op de vraag hoe men zijn toekomst bij de rijkspolitie dan ziet, of men zich daar
wel eens zorgen over maakt, geeft ruim een derde van de groepscommandanten
aan zich soms dan wel geregeld zorgen te maken. Het zijn vooral de jongere en
nog niet zo lang in functie zijnde groepscommandanten die zich zorgen maken
in tegenstelling tot de oudere ervaren groepscommandanten. Daarnaast maken
de groepscommandanten van kleine groepen met één of twee gemeenten (sa-
menvoeging van landgroepen?!) en van de grotere groepen met meer gemeen-
ten (NPA-officier op de groep?!) zich meer zorgen dan hun collegae-groeps-
commandanten.

Salaris
Op het hier besprokene sluiten ook vragen aan naar de waardering van het sala-
ris, zowel in vergelijking met dat van andere functionarissen bij de (rijks)politie
als met dat van mensen buiten de (rijks)politie met een soortgelijke opleiding.
Vergeleken met andere functionarissen bij de (rijks)politie vindt bijna 40% van
de groepscommandanten zijn salaris `slecht' tot `zeer slecht', terwijl slecht 16%
het salaris `goed' vindt. Bijna de helft van de groepscommandanten zit dat van
tijd tot tijd dwars.

Verder is bijna de helft van de groepscommandanten van mening dat ze, ver-
geleken met mensen buiten de (rijks)politie met een soortgelijke opleiding, een
`slecht' tot `zeer slecht' salaris verdienen. Een 40% van hen zit dat van tijd tot
tijd dwars. Op deze plaats mag in het midden blijven of de groepscommandanten,
met name van hun positie ten opzichte van mensen buiten de politie, een goed
beeld hebben. Belangrijk is de vaststelling dat een belangrijk deel van hen onte-
vreden is over hun beloning. Wel kan door de effectuering van het zg. rapport-
Bakker dit oordeel gewijzigd zijn.

Zowel bij de `interne' als de `externe' vergelijking blijken vooral de jongere
en onervaren groepscommandanten en de commandanten van de grotere groepen
met meer gemeenten in sterkere mate ontevreden zijn over hun salaris. Bij de
`externe' vergelijking zijn ook de oudere ervaren groepscommandanten (die vaker
op de grotere groepen zijn te vinden) meer ontevreden.
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Beoordelingssysteem
Er is in de organisatie formeel een personeelsbeoordelingssysteem. Aan de
groepscommandanten is ook gevraagd naar hun ervaringen daarmee, zowel met
hun eigen beoordeling als met het door hen beoordelen van hun medewerkers.
Allereerst kan worden vastgesteld dat een derde van de groepscommandanten
in hun huidige functie nog nooit of al heel lang geleden is beoordeeld, en er dan
ook eigenlijk geen oordeel over heeft. De helft ziet beoordeling als positief en
nuttig (waarbij onduidelijk is moeten blijven of ook voor hen geldt dat een groot
deel nog niet beoordeeld is). Daarnaast worden opmerkingen over de wijze van
beoordelen gemaakt, die variëren van negatief (6 keer) via het is een erg formeel
en afstandelijk gebeuren (20 keer), er geen moeite mee hebben (14 keer) tot `ik
hecht er niet veel waarde aan' (13 keer).

Circa 40% van de groepscommandanten doet uitlatingen waaruit een tamelijk
positieve tot positieve houding spreekt over het zelf hanteren van het in gebruik
zijnde beoordelingssysteem. Moeilijk vindt men het wel. Drie kwart van de
groepscommandanten geeft dit in hun antwoorden aan, variërend van `moeilijk'
via `moeilijk met het oog op de vereiste objectiviteit, wenselijke zorgvuldigheid
en eventuele gevolgen voor de betrokkenen' tot `moeilijk, want het systeem is
verouderd, het werkt niet'.

Gevolgen van het werk voor thuis
Uit de beantwoording van de vraag iets te vertellen over de gevolgen van aspec-
ten van het werk voor de betrokkenen zelf en voor hun situatie thuis, kan worden
opgemaakt dat bijna de helft van de groepscommandanten daarop reageert met
`daar heb ik geen problemen mee'. De andere helft geeft aan door het werk
(overwerk, 24-uurs beschikbaarheid e.d.) minder tijd voor het gezin te hebben
dan men zou wensen. In overeenstemming hiermee is dat bijna 90% van de part-
ners helemaal achter de groepscommandant zou staan: slechts 12%, volgens de
groepscommandanten, heeft er wel problemen mee. Overigens geeft zo'n 30%
van de groepscommandanten aan `werk en privé' gescheiden te houden en de
partner niet of zelden bij het werk te betrekken.

7.8 Opleiding en opleidingsbehoeften van groepscommandanten

In het interimrapport `Opleidingsbehoeften van groepscommandanten bij het
Korps Rijkspolitie' is uitgebreid ingegaan op de aard van hun opleidingsbehoef-
ten. Hier wordt dan ook volstaan met een samenvatting en voor verdere details
over dit onderwerp naar dat rapport verwezen.

Vastgesteld is dat het opleidingsniveau van de huidige groepscommandanten
in zijn, algemeenheid op middelbaar niveau ligt, d.w.z. op het niveau van mulo/
mavo en eventueel aangevuld met een middenstandsdiploma. Daarbij is er een
wat gecompliceerde samenhang tussen enerzijds leeftijden ervaringen anderzijds
het opleidingsniveau: groepscommandanten die in vergelijking met hun collega's
ouder en korter in functie zijn, hebben een wat hoger opleidingsniveau dan
groepscommandanten die jonger en langer in functie zijn. Mogelijk heeft een
deel van de eerste categorie groepscommandanten (ouder/korter) de tussengele-
gen tijd benut om tot een hogere algemene opleiding te komen, iets waar men
niet meer aan toekomt wanneer men op jongere leeftijd al groepscommandant
wordt. In beperkte mate blijken groepscommandanten met een lagere opleiding
tevens vaker hun kennis en ervaring als ontoereikend te ervaren.

Twee derde van alle geinterviewde groepscommandanten ervaart trouwens
zijn huidige kennis en ervaring als ten minste gedeeltelijk ontoereikend. Tevens
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blijkt dat groepscommandanten die in vergelijking met hun collega's jonger en
korter in functie zijn, vaker hun kennis en ervaring ontoereikend achten dan
groepscommandanten die ouder en korter in functie zijn. Klaarblijkelijk zijn zij
er dan toch iets meer op voorbereid, hebben het meer `af kunnen kijken'. Maar
het kan natuurlijk ook dat zij zich voor hun gevoel minder hoeven `waar te ma-
ken'.

Ten slotte is er ook een samenhang vastgesteld tussen enerzijds groepsgrootte
en aantal gemeenten in het bewakingsgebied en anderzijds het ervaren van tekor-
ten in kennis en ervaring. Ook deze samenhang is niet rechtlijnig, maar ingewik-
kelder van karakter: zowel groepscommandanten van kleinere groepen met meer
gemeenten in hun bewakingsgebied, als groepscommandanten van grote groepen
met een of twee gemeenten in hun bewakingsgebied ervaren vaker hun kennis
en ervaring als ontoereikend dan groepscommandanten van kleine groepen met
slechts een of twee gemeenten en groepscommandanten van grotere groepen met
meer gemeenten. Het ligt voor de hand naar verschillende verklaringen te zoe-
ken. Voor groepscommandanten die op de kleinere groepen terechtkomen, is
het klaarblijkelijk toch een complicerende factor als zij met meer burgemeesters
te maken krijgen. Wat betreft de grotere groepen, wellicht zijn deze overzichtelij-
ker, is de groepsdynamica eenvoudiger te hanteren, wanneer zij zijn opgesplitst
over meer posten dan wanneer zij niet zijn opgesplitst.

De aard van de aangegeven tekorten in kennis en ervaring bestrijkt een breed
terrein, in feite het hele gebied van taken waarmee een leidinggevende te maken
heeft. Eén uitzondering: typisch politiële onderwerpen worden niet genoemd.
Binnen de aangegeven tekorten kan nog weer een onderscheid worden gemaakt.
Allereerst zijn er de meer `tijdloze' onderwerpen, zoals leiding geven in het al-
gemeen, de personele aspecten ervan, communicatieve vaardigheden en theoreti-
sche achtergrondkennis en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast
worden onderwerpen genoemd die typisch zijn voor verschillende actuele ontwik-
kelingen in het Korps Rijkspolitie: bedrijfsvoering, budgettering, automatisering
en beleidsplannen.

In de door de groepscommandanten genoemde opleidingsbehoeften komen
al deze onderwerpen weer terug. Er is een duidelijke behoefte aan verbreding
en uitdieping van kennis op het gebied van leiding geven, zowel in het algemeen
als in specifieke onderwerpen. Daarnaast doen de gedane suggesties ('Warns-
veld', `NPA-achtig') ook vermoeden dat ten minste een deel van de groepscom-
mandanten het wenselijk acht dat hun opleiding op een hoger niveau komt te
liggen. Van de groepscommandanten die hebben aangegeven behoefte te hebben
aan verdere opleidingen, geeft twee derde aan daartoe geen mogelijkheden te
zien, waarbij met name ook wordt genoemd dat de gewenste opleidingen door
de eigen organisatie niet kunnen worden geleverd.

Op enkele punten is de analyse na het verschijnen van het interimrapport nog
wat verder doorgevoerd. De uitkomsten daarvan worden hier besproken.

Allereerst is nagegaan in hoeverre groepscommandanten met bepaalde ken-
merken en in bepaalde werksituaties andere tekorten aangeven. Gelet op de fre-
quentie waarmee sommige ervaren tekorten in kennis en ervaring worden ge-
noemd, wordt alleen op de volgende twee tekorten ingegaan:
- leiding geven, management met de nadruk op de personele kant ervan;
- management in de zin van bedrijfsvoering, budgettering, automatisering, be-

leidsplannen.
Andere genoemde aspecten (verbale en communicatieve vaardigheden, theoreti-
sche achtergrondkennis en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen) worden
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wel met enige regelmaat genoemd, maar toch zo weinig dat ze zich niet voor ver-
dere analyse lenen.

Zo blijkt dat de jongere groepscommandanten vaker tekorten in kennis en
ervaring noemen bij het leiding geven (vooral de personele kant) en het manage-
ment in de zin van bedrijfsvoering dan hun oudere collega's. Er is daarentegen
geen verschil tussen groepscommandanten die koiterof langergroepscommandant
zijn. Worden beide kenmerken tegelijkertijd in combinatie bekeken, dan blijkt
het verschil in ervaringsjaren wel van belang te zijn: jongere groepscommandan-
ten die relatief kort groepscommandant zijn, noemen het vaakst tekorten in lei-
ding geven (62%) en management in de zin van bedrijfsvoering (71%), terwijl
oudere groepscommandanten die relatief kort groepscommandant zijn, het minst
tekorten in leidinggeven (24%) en management in de zin van bedrijfsvoering
(38%) noemen.

Groepscommandanten van grotere groepen noemen vaker tekorten in kennis
en ervaring bij het leiding geven dan groepscommandanten van kleinere groepen,
maar niet bij management in de zin van bedrijfsvoering. Groepscommandanten
met meer gemeenten in hun bewakingsgebied noemen vaker zowel tekorten bij
leiding geven als bij management in de zin van bedrijfsvoering. Worden beide
kenmerken tegelijkertijd in combinatie bekeken, dan blijkt dat groepscomman-
danten van kleinere groepen met een of twee gemeenten in hun bewakingsgebied
minder vaak tekorten noemen bij het leiding geven dan groepscommandanten
in andere situaties. Tekorten bij management in de zin van bedrijfsvoering
worden het vaakst genoemd door commandanten van kleinere groepen met drie
of meer gemeenten in hun bewakingsgebied (75%) en het minst door comman-
danten van kleinere groepen met slechts een of twee gemeenten in hun bewa-
kingsgebied (48%).

Nagegaan is verder in hoeverre de aard van de aangegeven opleidingsbehoeften
samenhangt met kenmerken van de groepscommandanten en van hun werksitua-
tie. Volledigheidshalve worden de belangrijkste rubriceringscategorieën van de
opleidingsbehoeften nogmaals weergegeven (zie verder tabel 6.van het interim-
rapport op blz. 16):
1. managementcursus/-opleiding:alszodanigzonderverderespecificeringaange-

geven;
2. idem, maar met toevoegingen als uitgebreider dan nu, zoiets als Warnsveld,

NPA-achtig, de functie theoretisch meer onderbouwen;
3. management specifiek: financieel management, budgetbeheer, beleidsvoering,

automatisering, enz.;
4. leidinggeven (aangroepen), personeelsaangelegenheden, omgaanmetconflict-

situaties;
5. algemene ontwikkeling verhogen om een betere gesprekspartner te zijn in het

driehoeksoverleg e.d.
6. (sociale) vaardigheden, zoals spreken in het openbaar, vergadertechniek maar

ook `iets op papier krijgen'.

Bij de beoordeling van de uitkomsten dient men wel te bedenken dat het de
weergave betreft van spontane reacties van de respondenten op de vraag welke
opleiding zij eventueel nog dachten nodig te hebben. Dat wil zeggen, niet voor
iedere in het onderzoek betrokken groepscommandant is vastgesteld hoe hij
dacht over de noodzaak van de afzonderlijke mogelijkheden. Het karakter van
de uitkomsten is veel meer een illustratie van de aard van de verdere opleidings-
behoeften dan een nauwkeurige vaststelling van welke behoeften bij welke cate-
gorieën groepscommandanten. Dat maakt het uiteraard hachelijk om de uitkom-
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sten te generaliseren naar andere groepscommandanten die tot een overeenkom-
stige categorie behoren (leeftijd, ervaring, groepsgrootte, enz.). De toelaatbaar-
heid daarvan zal veelal afhankelijk zijn van de mate waarin men deze uitkomsten
kan interpreteren, er een bepaalde betekenis aan kan geven.

Bij vergelijking van de uitkomsten naar de leeftijd van de groepscommandan-
ten valt allereerst op dat de groep personen die de reeds ontvangen opleiding
toereikend acht, bij de oudere groepscommandanten groter is dan bij de jongere
groepscommandanten. Verder noemende oudere groepscommandanten uit eigen
beweging vaker onderwerpen voor verdere opleiding en scholing die te maken
hebben met (sociale) vaardigheden en met specifieke managementgebieden.

Groepscommandanten die korter of langer in functie zijn, noemen niet vaker
of minder vaak bepaalde onderwerpen voor verdere opleiding.

De groepscommandanten die relatief jong zijn maar tegelijkertijd ook al rela-
tief lang in functie, noemen vaker uit eigen beweging een behoefte aan manage-
mentcursussen zonder verdere toevoeging dan hun collega's alsmede vaker lei-
ding geven (aan groepen) en algemene ontwikkeling. Daarentegen noemen de
groepscommandanten die jong zijn maar ook nog maar betrekkelijk kort in func-
tie zijn, vaker een meer uitgebreide managementopleiding `zoiets als Warns-
veld'.

Bij de ouderen zijn het juist de groepscommandanten die al langer in functie
zijn, die vaker `Warnsveld' noemen dan hun collega's. Ook noemen zij vaker (so-
ciale) vaardigheden. De groepscommandanten die ouder zijn en relatief nog maar
kort in functie, noemen vaker algemene ontwikkeling.

Het aardige van deze uitkomsten is dat het aantal jaren dat men groepscom-
mandant is pas blijkt samen te hangen met bepaalde behoeften, wanneer er
tegelijkertijd naar verschillen in leeftijd wordt gekeken: rechtstreeks is er geen
samenhang tussen het aantal jaren dat men groepscommandant is en het aan-
geven van bepaalde behoeften aan opleiding.

Vergelijking van de groepscommandanten naar de grootte van de landgroepen
geeft de volgende verschillen. Commandanten van de grotere groepen noemen
vaker als behoeften voor verdere opleiding een managementopleiding `zoiets als
Warnsveld', specifieke managementonderwerpen (budgettering, automatisering
e.d.) en leiding geven. Daarentegen noemen de commandanten van de kleinere
groepen vaker management in het algemeen zonder verdere toevoeging en alge-
mene ontwikkeling. Ook de commandanten van groepen met drie of meer ge-
meenten in hun bewakingsgebied noemen vaker een managementopleiding `zoiets
als Warnsveld' en leiding geven.

Worden beide kenmerken in combinatie bekeken, dan valt allereerst op dat
zowel de commandanten van de grootste groepen met drie of meer gemeenten
als die van de kleinste groepen met een of twee gemeenten minder vaak manage-
mentspecifieke onderwerpen voor verdere opleiding noemen dan de groepscom-
mandanten van andere groepen. Daarnaast noemen groepscommandanten van
kleinere groepen maar met drie of meer gemeenten in hun bewakingsgebied en
die van grotere groepen met een of twee gemeenten in hun bewakingsgebied spe-
cifieke onderwerpen op managementgebied. Voor een opleiding à la Warnsveld
en voor leidinggeven blijven de eerder genoemde samenhangen gehandhaafd,
d.w.z. commandanten van de grotere groepen en met drie of meer gemeenten
in hun bewakingsgebied noemen het vaakst deze onderwerpen en hun collega's
van de kleinere groepen met een of twee gemeenten het minst.
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7.9 Samenvatting

De taakgebieden `doelen van de organisatie', `personeelsbeoordeling en conflict-
regulering', `kwaliteit en doelmatigheid' alsmede de taak `het vragen naar inbreng
en participatie van medewerkers' geven vergelijkenderwijs de meeste zorg en pro-
blemen. De taakgebieden `belangen van groepsleden behartigen', `directe uitvoe-
ring van politietaken' en `externe contacten' geven vergelijkenderwijs de minste
zor en roblemen Van een vo rtdurend ld k bi ib t dg p . e zorg over ge eno epaa e aa e s
geen sprake.

De belangrijkste zorggebieden bij de jongere onervaren groepscommandanten
zijn `belangen van groepsleden behartigen', `coordinatie en controle' en `perso-
neelsbeoordeling en conflictregulering'. Gegeven hun relatieve onervarenheid kan
dit moeilijk erg verrassend zijn. Ook bij de oudere ervaren groepscommandanten
zijn de belangrijkste zorggebieden `personeelsbeoordeling en conflictregulering'
en `belangen van groepsleden behartigen'. Deze relatie is evenmin onbegrijpelijk,
wanneer men zich realiseert dat deze categorie groepscommandanten in grotere
mate belast is met de leiding van de grotere groepen (met meer gemeenten). Bij
de oudere onervaren groepscommandanten is het belangrijkste zorggebied `doe-
len van de organisatie'. Wellicht geeft een langdurige ervaring in de uitvoerende
politietaken problemen bij de overgang naar een situatie waarin de vraag naar
het `waarom' meer centraal komt te staan.

Bij de commandanten van de kleinere groepen met één of twee gemeenten
is het belangrijkste zorggebied `belangen van groepsleden behartigen' (vgl. ook
jongere onervaren groepscommandanten). De commandanten van de grotere
groepen met meer gemeenten hebben vooral meer zorgen en problemen van de
taakgebieden `belangen van groepsleden behartigen' en `personeelsbeoordeling
en conflictregulering'.

Als redenen voor hun zorgen en problemen noemen de groepscommandanten
met name:
- een gebrek aan middelen en aan ondersteuning van de districtsstaf;
- problemen met de motivatie en het motiveren van personeelsleden;
- het nog niet berekend zijn op de nieuwe verantwoordelijkheden en de omvang

van de werkdruk;
- onvoldoende mogelijkheden om effectief tegen dysfunctionerende personeels-

leden te kunnen optreden;
- een zeker gevoel van machteloosheid: over uitvoeringsproblemen waar door

`derden' gemakkelijk overheen wordt gepraat, over voortdurende veranderin-
gen in het beleid en over druk van het personeel om mee te beslissen.

De groepscommandant wordt op verschillende manieren met verwachtingen ge-
confronteerd waaraan gemakkelijker of moeilijker is te voldoen. Verschillen van
mening over wat hij wel of niet moet doen, zijn er geregeld en worden door 80%
van de groepscommandanten gerapporteerd. Dat kan met de burgemeester (of
tussen burgemeesters onderling) gaan over het stellen van prioriteiten. Op de
groepen komt het voor dat de groepsleden vinden dat hij zich te veel met de uit-
voering bemoeit (of juist te weinig!) en kaderleden hebben (ook onderling) ande-
re opvattingen over de taakverdeling.

De werkdruk is door 60% als reden voor kwaliteitsverlies van het werk ge-
noemd, bv. omdat men daardoor niet alle schriftelijke informatie kan verwerken,
zich onvoldoende kan voorbereiden op vergaderingen, rapportages niet optimaal
kan afleveren en onvoldoende contact kan onderhouden met mensen aan de
basis.

77



Meer ingrijpend zijn tegenstrijdige of moeilijk verenigbare instructies (door 50%
genoemd), zoals tegenstrijdige richtlijnen van verschillende afdelingen van het
district, het weer intrekken van aangenomen budgetten, het uiteenlopen van prio-
riteitsstelling van burgemeester en officieren van justitie of publieke toezeggingen
van de minister die door het korps niet kunnen worden uitgevoerd.

Druk om meer werk op zich te nemen (door 33% genoemd) uit zich onder
meer in het vragen van extra aandacht voor een bepaald aspect van de politie-
taak, het voeren van registratiesystemen en verbeteren van de financiële adminis-
tratie, taken in verband met de deconcentratie en het deelnemen aan commissies
en werkgroepen.

Druk om betere prestaties te leveren (door 20% genoemd) betreffen o.a. de
vraag naar het maken van beleidsplannen en het formuleren van doelstellingen
en het tot meer resultaat moeten komen (zich aan het budget houden, de be-
drijfsvoering zichtbaar maken, beter functioneren in het algemeen).

De commandanten van de kleinere groepen ervaren wat meer pressie om be-
tere prestaties te leveren, terwijl de commandanten van grotere groepen vaker
tegenstrijdige opdrachten zeggen te krijgen of (bij groepen met drie of meer ge-
meenten) druk om meer werk op zich te nemen.

Veertig procent van de groepscommandanten heeft wel eens problemen of span-
ningen in het contact met de directe chef, de districtscommandant dus. Per dis-
trict varieert dit sterk. Wel kan gesteld worden dat in vier van elke tien districten
een meerderheid van de geinterviewde groepscommandanten geregeld problemen
of spanningen ervaart in het contact met hun districtscommandant. In bijna een
derde van die situaties liggen daaraan verschillen in opvatting over het beleid ten
grondslag: de plaatsing van personeel of de taak van de groepscommandant daar-
aan. Ruim twee derde heeft betrekking op het optreden van de districtscom-
mandant: zijn formele opstelling, het weinig steun of gehoor bieden bij proble-
men, een gebrek aan contact, zijn persoonlijkheid of het niet op prijs stellen van
een zelfstandige groepscommandant.

Bijna twee derde van de groepscommandanten heeft overigens ook wel eens
problemen met zijn medewerkers. Daarbij is het opvallend dat in belangrijke ma-
te aan deze problemen overeenkomstige redenen ten grondslag liggen als aan
die met de districtscommandanten. De gemaakte opmerkingen doen vermoeden
dat het sommige districtscommandanten verweten gedrag ook de groepscomman-
danten niet vreemd is.

In zijn algemeenheid kan overigens zeker niet worden gesproken van een
voortdurende zorg of spanning rond het contact met personen en instanties. In
het ongunstigste geval doen ze zich `soms' voor.

Ongeveer evenveel groepscommandanten vinden hun functie `een moeilijke func-
tie' en `een niet moeilijke, maar ook niet gemakkelijke functie': in beide gevallen
bijna de helft. De commandanten van de grotere groepen (en vooral die met
slechts een of twee gemeenten) vinden hun functie moeilijker dan hun collega's
van de kleinere groepen (en vooral die met meer gemeenten). Ook de oudere
onervaren groepscommandanten vinden hun functie relatief vaak moeilijk.

Aantrekkelijke kanten van het werk zijn voor de groepscommandanten met name
het omgaan met mensen van heel verschillende aard, de vrijheid en zelfstandig-
heid, het leiding geven en dragen van verantwoordelijkheid, de veelzijdigheid en
afwisseling in het werk en de zinvolheid ervan. In beperkte mate worden ook ge-
noemd het aanzien en de waardering in de gemeenschap en het uitvoerende poli-
tiële werk.
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Onaantrekkelijke kanten zijn allerlei beperkingen waarmee men te maken heeft
en waardoor men niet kan bewerkstelligen wat men zou willen, de nadelige kan-
ten van het leiding geven, zoals het moeten nemen van vervelende beslissingen,
de omvang van de werklast en het voor sommige zaken onvoldoende opgeleid
zijn en gebrek aan waardering (bv. een slecht salaris).

Drie kwart van de groepscommandanten vindt dat zijn werk tamelijk tot zeer
veel tegemoet komt aan de eisen die ze aan werk naar hun zin stellen. Een kwart
van hen komt echter niet verder dan hooguit `wel wat'.

Gevraagd naar hun toekomstplannen, geeft een derde van de groepscommandan-
ten aan van plaats te willen veranderen, voornamelijk naar een andere stand-
plaats. Van de jongere groepscommandant zou meer dan de helft willen verande-
ren tegen een kwart van de oudere groepscommandanten. Het niet veranderen
heeft in belangrijke mate te maken met het niet kunnen veranderen: `er zijn geen
promotiemogelijkheden, het is een eindrang'. Bijna een derde van de groepscom-
mandanten ziet niettemin andere mogelijkheden om de functie verder uit te die-
pen of groepscommandant te worden op een grotere groep dan wel door te stro-
men naar een officiersrang.

Die toekomst is overigens voor ruim een derde van de groepscommandan-
ten niet zonder zorgen. Vooral de jongere nog niet zo lang in functie zijnde
groepscommandanten maken zich zorgen. Daarnaast maken de groepscomman-
danten van kleine groepen met een of twee gemeenten (samenvoeging van land-
groepen?!) en van de grotere groepen met meer gemeenten (NPA-officier op
de groep?!) zich meer zorgen over de toekomst dan hun collegae-groepscomman-
danten.

Vergeleken met dat van andere functionarissen bij de (rijks)politie vindt 40%
van de groepscommandanten het eigen salaris `slecht' tot `zeer slecht'. Vergele-
ken met mensen buiten de (rijks)politie met een soortgelijke opleiding vindt bijna
50% van de groepscommandanten het eigen salaris `slecht' tot `zeer slecht'.

Een derde van de groepscommandanten is in zijn functie nog nooit of al zo lang
geleden beoordeeld dat men eigenlijk geen oordeel over het beoordelingssysteem
heeft. De helft ziet beoordeling als positief en nuttig en de rest reageert zeer
uiteenlopend, van `negatief en `hecht er niet veel waarde aan' tot `heeft er geen
moeite mee'.

Het beoordelen van het eigen personeel wordt overwegend als een moeilijke
taak ervaren door de vereiste objectiviteit en zorgvuldigheid en de eventuele ge-
volgen voor het personeel.

Het opleidingsniveau van de huidige groepscommandanten ligt in zijn algemeen-
heid op middelbaar niveau, d.w.z. mulo/mavo, eventueel aangevuld met een mid-
denstandsdiploma. Daarbij is er een wat gecompliceerde samenhang tussen ener-
zijds leeftijd en ervaring en anderzijds het opleidingsniveau: groepscommandan-
ten die in vergelijking met hun collega's ouder en korter in functie zijn, hebben
een wat hoger opleidingsniveau dan groepscommandanten die jonger en langer
in functie zijn. Mogelijk heeft een deel van de eerste categorie groepscomman-
danten (ouder/korter) de tussengelegen tijd benut om tot een hogere algemene
opleiding te komen, iets waar men niet meer aan toekomt wanneer men op
jongere leeftijd al groepscommandant wordt. Groepscommandanten met een wat
lagere algemene opleiding ervaren vaker hun kennis en ervaring als ontoereikend.

Twee derde van alle geïnterviewde groepscommandanten ervaart zijn huidige
kennis en ervaring als ten minste gedeeltelijk ontoereikend. Tevens blijkt dat
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groepscommandanten die in vergelijking met hun collega's jonger zijn en korter
in functie, vaker hun kennis en ervaring ontoereikend achten dan groepscomman-
danten die ouder en korter in functie zijn. Klaarblijkelijk zijn zij er dan toch iets
meer op voorbereid, hebben het meer `af kunnen kijken'. Maar het kan natuurlijk
ook dat zij zich voor hun gevoel minder hoeven `waar te maken'.

Ten slotte is er ook een samenhang vastgesteld tussen enerzijds groepsgrootte
en aantal gemeenten in het bewakingsgebied en anderzijds het ervaren van te-
korten in kennis en ervaring. Ook deze samenhang is niet rechtlijnig, maar in-
gewikkelder van karakter: zowel groepscommandanten van kleinere groepen met
meer gemeenten in hun bewakingsgebied als groepscommandanten van grote
groepen met een of twee gemeenten in hun bewakingsgebied ervaren vaker hun
kennis en ervaring als ontoereikend dan groepscommandanten van kleine
groepen met slechts een of twee gemeenten en groepscommandanten van grotere
groepen met meer gemeenten. Het ligt voor de hand naar verschillende verkla-
ringen te zoeken. Voor groepscommandanten die op de kleinere groepen te-
rechtkomen, is het klaarblijkelijk toch een complicerende factor als zij met meer
burgemeesters te maken krijgen. Wat betreft de grote groepen, wellicht zijn deze
overzichtelijker, is de groepsdynamica eenvoudiger te hanteren, wanneer zij zijn
opgesplitst over meer posten dan wanneer zij niet zijn opgesplitst.

De aard van de aangegeven tekorten in kennis en ervaring bestrijkt een breed
terrein, in feite het hele gebied van taken waarmee een leidinggevende te maken
heeft. Eén uitzondering: typisch politiële onderwerpen worden niet genoemd.
Binnen de aangegeven tekorten kan nog weer een onderscheid worden gemaakt.
Allereerst zijn er de meer `tijdloze' onderwerpen, zoals leiding geven in het al-
gemeen, de personele aspecten ervan, communicatieve vaardigheden en theoreti-
sche achtergrondkennis en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast
worden onderwerpen genoemd die typisch zijn voor verschillende actuele ontwik-
kelingen in het Korps Rijkspolitie: bedrijfsvoering, budgettering, automatisering
en beleidsplannen.

In de door de groepscommandanten genoemde opleidingsbehoeften komen
al deze onderwerpen weer terug. Er is een duidelijke behoefte aan verbreding
en uitdieping van kennis op het gebied van leiding geven, zowel in het algemeen
als in specifieke onderwerpen. Daarnaast doen de gedane suggesties ('Warns-
veld', `NPA-achtig') ook vermoeden dat ten minste een deel van de groepscom-
mandanten het wenselijk acht dat hun opleiding op een hoger niveau komt te
liggen. Van de groepscommandanten die hebben aangegeven behoefte te hebben
aan verdere opleidingen, geeft twee derde aan daartoe geen mogelijkheden te
zien, waarbij met name ook wordt genoemd dat de gewenste opleidingen door
de eigen organisatie niet kunnen worden geleverd.

In zijn algemeenheid worden tekorten doorjongere onervaren groepscomman-
danten meer ervaren dan door de oudere groepscommandanten, zowel voor het
leiding geven (de personele kant) als voor de bedrijfsvoering. Daarnaast ervaren
groepscommandanten van de grotere groepen sterker tekorten t.a.v. leiding ge-
ven, en als men meer gemeenten in zijn bewakingsgebied heeft t.a.v. bedrijfsvoe-
ring.

Wordt gekeken naar de aard van de opleidingsbehoeften, dan blijkt dat de
commandanten van de grotere groepen en/of van de groepen met meer gemeen-
ten in hun bewakingsgebied nadrukkelijker behoefte hebben aan uitgebreidere
managementcursussen ('Warnsveld', `NPA-achtig') en aan cursussen op het ge-
bied van leiding geven (aan groepen, personeelsaangelegenheden en conflictsitua-
ties).
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8 Omgaan met problemen en spanningen

8.1 Inleiding

In het voorgaande is een breed scala van onderwerpen bij de beleving van hun
functie door de groepscommandanten besproken. In dit hoofdstuk zal een be-
paald onderwerp wat verder worden uitgewerkt, d.w.z. die belevingen in en van
het werk die een toch wat problematischer karakter hebben en soms zelfs span-
ningen opleveren. Met het oog daarop is in het onderzoek ook de Vragenlijst
Organisatiestress gebruikt. De bespreking van de resultaten daarvan zal, zoals
in hoofdstuk 1 besproken, apart plaatsvinden. Hier wordt de weergave beperkt
tot wat over dit onderwerp in het interview aan de orde is gekomen.

Daartoe worden allereerst de volgende aspecten besproken over het voor-
komen van problemen en spanningen:
- het zich gespannen gaan voelen als er problemen in het werk zijn;
- het laatste jaar is de spanning wel eens zo groot geweest dat men dacht de

situatie niet meer aan te kunnen;
- het zich langdurig gespannen voelen.
Daarnaast komen aspecten aan de orde van manieren waarop de
groepscommandanten met deze problemen en spanningen omgaan:
- tactieken om te verhinderen dat de spanningen te groot worden;
- het oplossen van problemen en moeilijkheden in het werk door handelend op

te treden;
- het thuis de zorgen van het werk van zich af kunnen zetten;
--werk is hobby.
In de derde plaats worden aspecten van druk en spanning in de werksituatie in
vergelijking met die van andere functionarissen besproken:
- spanningen en druk in vergelijking met de eigen medewerkers;
- spanningen en druk in vergelijking met functionarissen `boven' de groeps-

commandant.
Ten slotte wordt de beleving besproken van mogelijkheden om eventuele pro-
blemen met bepaalde personen te kunnen bespreken:
- bespreken van persoonlijke problemen in het werk met de directe chef;
- bespreken van persoonlijke problemen in het werk met collega's;
- bespreken van persoonlijke problemen in het werk met andere mensen van

het Korps Rijkspolitie.

8.2 Zich gespannen voelen

Op de vraag of het wel eens gebeurt dat als er problemen op het werk zijn, de
betrokkene zich ook gespannen gaat voelen, antwoordt 87% van de geïnterview-
de groepscommandanten bevestigend. Wat men daarbij voelt kan worden sa-
mengevat onder het volgende:
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- het ontstaan van opwinding en irritatie (door 27% genoemd);
- het beleven van gevoelens van onbehaaglijkheid en van onmacht (26%);
- last krijgen van concentratieproblemen en van het niet kunnen loslaten van

problemen (20%);
- het ontstaan van lichamelijke klachten, zoals hoge bloeddruk, rugklachten,

uitslag e.d. (door 20% genoemd).

De manier waarop men reageert wanneer dergelijke belevingen en klachten zich
voordoen, loopt uiteen. Bijna een derde van de groepscommandanten reageert
in dat soort situaties geprikkeld of impulsief. Een deel (door 20% genoemd) rea-
geert met het zoeken van ontspanning en afleiding of men laat niets merken
(door 17% genoemd) of men trekt zich terug (door 19% genoemd). Er kunnen
uiteraard ook combinaties van reacties zijn.

In deze reacties zitten al elementen die ook worden genoemd bij de vraag wat
men dan doet om die spanning kwijt te raken, zoals het volgende overzicht laat
zien. Dat is niet zo vreemd, omdat de vraag hoe men reageert op dergelijke bele-
vingen en klachten èn wat men doet om ze kwijt te raken, in elkaar overlopen:
- sporten en/of ontspanning zoeken (door 55% genoemd);
- proberen het met de betrokkene(n) uit te praten of te bespreken (34%);
- aan de slag gaan om het probleem op te lossen (13%);
- erover nadenken, zichzelf afzonderen (door 8% genoemd).

Een derde van de groepscommandanten antwoordt bevestigend op de vraag of
men wel eens heeft meegemaakt dat men de spanningen niet kon kwijtraken, dus
dat men langdurig gespannen was. De manier waarop men ermee probeert om
te gaan, is vergelijkbaar met de al genoemde mogelijkheden, d.w.z. allereerst
tracht men het uiteindelijk toch bespreekbaar te maken, bewust afleiding te
zoeken, de problemen te relativeren en erover na te denken en te aanvaarden
dat er op dat moment verder niets aan is te doen. Enkele groepscommandanten
geven ook aan dat ze een tijdje niet of minder hebben gewerkt.

Elf procent van de groepscommandanten reageert bevestigend op de vraag of
in het afgelopen jaar de spanning wel eens zo groot is geweest dat men dacht
de spanning niet meer aan te kunnen. Door het kleine absolute aantal personen
is het niet goed mogelijk hiervan een nadere typering te geven: het zou een be-
schrijving van individuele situaties worden.

83 Tegemoet treden van dreigende spanningen

De tactieken die men gebruikt om met situaties op het werk om te gaan waarin
door de een of andere oorzaak spanningen dreigen te ontstaan, laten zich op
dezelfde wijze beschrijven als de reacties die men heeft om spanningen kwijt te
raken:
- proberen het met de betrokkene(n) uit te praten of te bespreken (door 69%

genoemd);
- aan de slag gaan om het probleem op te lossen (door 34% genoemd);
- sporten en/of ontspanning zoeken (door 18% genoemd);
- erover nadenken, zichzelf afzonderen (door 3% genoemd).

In situaties waarin spanningen dreigen te ontstaan, is het klaarblijkelijk nog niet
zover dat bepaalde mogelijkheden om de problemen de baas te blijven al zijn
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uitgeput: in vergelijking met de antwoorden in de vorige paragraaf noemt een
twee keer zo groot aantal het uitpraten met de betrokkenen (69 vs. 34%), slechts
18% noemt sport en ontspanning vs. 55% bij de vorige vraag en 34% noemt het
aan de slag gaan vs. 13% bij de vorige vraag. De noodzaak om bewust ontspan-
ning te zoeken is klaarblijkelijk nog niet zo sterk aanwezig, omdat er nog moge-
lijkheden worden gezien er wat aan te doen, hetzij door er met de betrokkenen
over te praten hetzij op andere wijze aan de slag te gaan om de betreffende pro-
blemen aan te pakken en op te lossen.

Ook al zijn er geregeld problemen, voor het overgrote deel van de groepscom-
mandanten geldt dat ze naar hun zeggen over het algemeen de problemen de
baas kunnen. Circa 83% van de groepscommandanten geeft aan altijd of meestal
de problemen en moeilijkheden die men in het werk ervaart door handelend
optreden te kunnen oplossen. Bij 17% is dat niet altijd het geval. Lukt dat niet,
dan is het meest genoemde alternatief proberen `derden' erbij in te schakelen.
Andere gedragswijzen zijn er nog eens met de betrokkene(n) over te praten en
naar een compromis te zoeken, zelf de knoop door te hakken of de zaak op zijn
beloop te laten.

In hoeverre blijven zij met de problemen van het werk rondlopen? Zeventig
procent van de geïnterviewde groepscommandanten kan de zorgen van het werk
meestal wel van zich afzetten, wanneer ze naar huis gaan, een kwart soms wel
en soms niet en 5% meestal niet. Een vijfde deel drukt dat zo uit dat men zegt
de problemen niet mee naar huis te nemen. Een kwart van de groepscomman-
danten denkt thuis wel geregeld over problemen van het werk na, maar zonder
dat dat tot piekeren wordt, maar eveneens een kwart geeft aan geregeld te pie-
keren en ervan wakker te liggen.

8.4 Spanningen en druk in vergelijking met anderen

Bij de wijze van beleving van problemen en spanningen kan men het gevoel heb-
ben dat men meer problemen en spanningen heeft dan andere personen met wie
men in zijn werk te maken heeft.

Bijna twee derde van de geïnterviewde groepscommandanten reageert bevesti-
gend op de vraag of men de indruk heeft in zijn werk meer spanningen te ervaren
dan zijn medewerkers. De reden daarvoor wordt allereerst gezocht in de grotere
verantwoordelijkheid die men heeft te dragen, in de hogere mate waarin men
op allerlei zaken kan worden aangesproken en in de minder scherp afgebakende
taken van de functie. In de tweede plaats worden er belevingen genoemd die te
maken hebben met de tussenpositie die de groepscommandanten innemen, een
soort eilandpositie, waarin men zich eenzaam kan voelen en te weinig gesteund
door het district.

In vergelijking hiermee kan gesteld worden dat slechts 28% van de groepscom-
mandanten de indruk heeft meerspanningen in zijn werk te ervaren dan de mensen
'boven' hem. De voornaamste reden die deze categorie daarvoor noemt, is de
veel directere ervaring van de gevolgen van allerlei beslissingen voor het perso-
neel en de burgers. De groepscommandant is de eerste opvang in het politiege-
beuren en alle problemen in de uitvoering van het beleid en het beheer concen-
treren zich bij hem.

Verder zijn er enkele opmerkingen waarin het vermoeden wordt uitgespro-
ken dat de districtscommandant wel meer spanningen en druk zal ervaren, maar
dat daar tegenover staat dat hij ook meer ondersteuning tot zijn beschikking
heeft.

83



Daarnaast heeft de vraag voor enkele groepscommandaten ook een andere bete-
kenis gehad, d.w.z. `boven' heeft betrekking op andere adjudanten die op de staf
van het district werkzaam zijn. Hiernaar verwijst de opvatting dat iedereen die
op het district een gelijke rang heeft als de groepscommandant, veel minder ver-
antwoordelijkheid en bijgevolg minder problemen en spanningen heeft.

8.5 Bespreken van problemen

Het kunnen bespreken van problemen met de betrokken personen is een belang-
rijke mogelijkheid om met de zich voordoende problemen en spanningen om te
kunnen gaan. Daarvan is ook al in de voorgaande paragrafen gebleken bij de be-
spreking van manieren van reageren op (dreigende) problemen en spanningen.

Ongeveer de helft van de groepscommandanten bespreekt wel eens de meer
persoonlijke problemen die men in en met zijn werk heeft met zijn directe chef.
Deels verloopt dat `gericht', d.w.z. men wijst erop dat het altijd mogelijk is om
een afspraak te maken en dat er de bereidheid is om te helpen. Voor een ander
deel verloopt het meer terloops, in de `wandelgangen' bij vergaderingen, telefo-
nisch of wanneer de districtscommandant eens langs komt.

Voorhet niet bespreken worden verschillende redenen gegeven. Allereerst erva-
ren sommige groepscommandanten hun districtscommandant als ver weg, letter-
lijk en figuurlijk: men ziet elkaar weinig, de districtscommandant heeft het over-
leg gedelegeerd aan zijn medewerkers van algemene zaken, hij heeft geen tijd
of belangstelling voor dergelijke problemen, ofwel hij komt nooit naar de groep.
Verder wordt twijfel uitgesproken of de districtscommandant de problemen wel
zou begrijpen, omdat hij (te) ver van het praktische werk afstaat. Maar ook
wordt opgemerkt dat het contact niet van dien aard is dat men er met hem over
kan spreken, dat hij zo bedrijfsmatig bezig is dat je een brevet van onvermogen
afgeeft wanneer je bepaalde problemen zou aanroeren, of zelfs dat men geen
vertrouwen in de districtscommandant heeft en verwacht later onderuit gehaald
te worden.

Ten slotte zijn er natuurlijk ook groepscommandanten (15%) die te kennen
geven geen persoonlijke problemen te hebben of aangeven de problemen nog
steeds zelf te hebben kunnen oplossen en `de vuile was niet onnodig buiten gaan
hangen'.

Bijna 90% van de groepscommandanten bespreekt wel eens de persoonlijke
problemen die men in zijn werk heeft, met zijn collega's. Onder `collega's' is voor-
al te verstaan `collegae-groepscommandanten', maar ook worden wel plaatsver-
vangers of kaderleden genoemd. Men vraagt elkaar informeel advies en wisselt
in collegialiteit ervaringen uit.'Uiteraard gaat die uitwisseling niet altijd even ver.
Zo worden soms bevriende collega's, plaatsvervangers of kaderleden genoemd
met wie men problemen kan bespreken, of worden nadrukkelijk beperkingen
aangebracht afhankelijk van het te bespreken probleem of de persoonlijke sym-
pathieën. Ook wordt door enkelen nadrukkelijk naar voren gebracht dat er wel
over problemen, maar niet over `persoonlijke' problemen wordt gepraat. Dat kan
immers tegen je worden gebruikt of worden doorgebriefd of worden uitgelegd
als falen.

Ongeveer de helft van de groepscommandanten noemt ook nog andere perso-
nen binnen de rijkspolitie met wie men wel eens over persoonlijke problemen
in het werk praat. Daarbij worden met name officieren algemene zaken of staf-
officieren genoemd. In de argumentatie komen hier meer aspecten over de kwa-
liteit van het contact naar voren: openheid, vertrouwen, inlevingsvermogen e.d.
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8.6 Samenhang met kenmerken van de groepscommmandant

In eerste instantie zijn er geen duidelijke verbanden met achtergrondkenmerken
of persoonskenmerken, met andere woorden, de verschijnselen komen gespreid
voor in de gehele onderzoeksgroep.

Daarop is gezocht bepaalde gegevens te combineren en na te gaan of deze
gecombineerde gegevens wel samenhang vertonen met kenmerken van de groeps-
commandanten. De volgende combinaties van antwoorden zijn gemaakt:
-'het zich meer of minder gespannen voelen' op basis van de antwoorden op

de vier vragen: voelt u zich wel eens gespannen, bent u wel eens langdurig ge-
spannen, is de spanning het afgelopen jaar wel eens zo groot geweest dat u
dacht de situatie niet meer aan te kunnen;

-'het meer of minder kunnen oplossen van problemen' op basis van de ant-
woorden op de twee vragen: kunt u problemen en moeilijkheden die u in uw
werk ervaart door handelend optreden oplossen, als u thuis bent kunt u dan
de zorgen van het werk van u afzetten;

-'het meer of minder meer spanning ervaren dan anderen' op basis van de ant-
woorden op de twee vragen: ervaart u meer spanningen en druk dan de func-
tionarissen beneden u c.q. boven u;

- `het meer of minder contact hebben over problemen' op basis van de antwoor-
den op de drie vragen: bespreekt u de problemen in uw werk met uw directe
chef c.q. collega's c.q. andere mensen in het korps.

Ook na deze bewerking zijn er nauwelijks samenhangen vast te stellen tussen
het zich meer of minder gespannen voelen en kenmerken van de groepscomman-
danten en hun werksituatie. De oudere groepscommandanten met weinig erva-
ring en de commandanten van grotere groepen met meer gemeenten lijken wat
meer last te hebben van spanningen

Wel is er een samenhang tussen het meer of minder kunnen oplossen van pro-
blemen en de ervaring in de functie. Groepscommandanten die in verhouding
langer in functie zijn, geven vaker mogelijkheden aan om problemen te kunnen
oplossen of van zich af te kunnen zetten dan hun collega's die korter in functie
zijn.

Over het meer of minder problemen hebben dan hun chef en hun medewer-
kers zijnde groepscommandanten die langer in functie zijn, verdeeld. Er is zowel
een groep die van mening is meer spanningen en problemen te hebben dan hun
chef èn dan hun medewerkers als een groep die aangeeft niet meer problemen
te hebben noch dan hun chef noch dan hun medewerkers. Groepscommandanten
die korter in functie zijn, hebben vaker het gevoel meer problemen en spannin-
gen te hebben dan hun medewerkers.

Groepscommandanten met meer gemeenten in hun bewakingsgebied hebben
vaker het gevoel meer problemen en spanningen te hebben zowel dan hun chef
als dan hun medewerkers.

Bij groepscommandanten met een grotere groep komt daarentegen minder
vaak voor dat ze meer problemen hebben dan hun chef of hun medewerkers in
vergelijking met hun collega's van kleinere groepen. Deze geven met name vaker
aan dat zij meer problemen en spanningen hebben dan hun medewerkers.

Groepscommandanten met een of twee gemeenten in hun bewakingsgebied
geven vaker meer mogelijkheden aan om over hun problemen te spreken dan
hun collega's met drie of meer gemeenten in hun bewakingsgebied. Daarnaast
geven de jongere groepscommandanten vaker meer mogelijkheden aan om over
hun problemen te spreken dan hun oudere collega's.
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Ook onderling zijn er tussen de vier na combinatie tot stand gekomen kenmerken
enkele samenhangen. Zo gaat het aangeven van meer mogelijkheden om proble-
men op te lossen samen met het noemen van meer contactmogelijkheden om
over de problemen te spreken als ook met het minder vaak noemen van proble-
men en spanningen. Ten slotte gaat het vaker noemen van problemen en span-
ningen samen met het hebben van het gevoel meer problemen en spanningen
te hebben dan de medewerkers en de chef.

In beperkte mate zijn er ook verbanden met enkele in hoofdstuk 7 besproken
belevingsaspecten. Over het algemeen zijn deze verbanden niet al te sterk, maar
volgen ze wel een te verwachten patroon. Zo hebben de groepscommandanten
van wie de functie minder aan de eisen voldoet, die een grotere geneigdheid tot
verandering van functie hebben, die zich geregeld zorgen maken over de toe-
komst, die minder vaak verwachten hun functie tot hun 60` jaar te zullen uitoefe-
nen en die hun functie moeilijker vinden, meer last van spanningen dan hun col-
lega's. Verder ervaren groepscommandanten die hun functie moeilijker vinden
en die meer gefrustreerd zijn over de hoogte van hun salaris, naar hun zeggen
meer problemen en spanningen dan hun medewerkers of hun meerderen.

Niet onvermeld, ten slotte, mag blijven dat er ook tussen districten verschillen
zijn. Zo zijn er vijf districten met in verhouding meer groepscommandanten die
hebben aangegeven wel eens langdurig gespannen te zijn geweest. Ook zijn er
zeven districten waar de groepscommandanten in meerderheid hebben aangege-
ven niet met hun chef eventuele problemen te bespreken. Tevens zijn er zes dis-
tricten waar de groepscommandanten in meerderheid hebben aangegeven even-
min met andere personen eventuele problemen te bespreken.

8.7 Samenvatting

Een gevoel van spanning wanneer er problemen op het werk zijn, is een alge-
meen voorkomend verschijnsel. Daarnaast heeft een derde van de groepscom-
mandanten wel meegemaakt dat men de spanningen niet kon kwijtraken, d.w.z.
dat men langdurig gespannen was. Elf procent antwoordt bevestigend op de
vraag of in het afgelopen jaar de spanning wel eens zo groot is geweest dat men
dacht de spanning niet meer aan te kunnen.

In eerste instantie probeert men dreigende problemen het hoofd te bieden
door deze met de betrokken personen uit te praten of anderszins actief tegemoet
te treden. Daarnaast zoekt men bewust ontspanning. Wanneer dat niet tot het
gewenste resultaat leidt, worden derden ingeschakeld.

Door de grotere verantwoordelijkheid en de minder scherp afgebakende taken
van de functie en daarnaast ook de (eenzame) tussenpositie, heeft de groepscom-
mandant volgens twee derde van de respondenten meer spanningen in zijn werk
dan zijn medewerkers.

Een kwart van de groepscommandanten heeft de indruk meer spanningen te
hebben dan de mensen `boven' hem, met name omdat zij veel directer de gevol-
gen van allerlei beslissingen voor het personeel en de burgers ervaren.

Ongeveer de helft van de groepscommandanten bespreekt wel eens de meer per-
soonlijke problemen die men in en met zijn werk heeft, met zijn directe chef.
Voor zover men dat niet doet, zijn de redenen allereerst de afstand (letterlijk
en figuurlijk) tot de districtscommandant (men ziet elkaar weinig, de districts-
commandant heeft het overleg gedelegeerd, heeft geen tijd of belangstelling of
komt nooit naar de groep). Daarnaast wordt twijfel uitgesproken of hij de pro-
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blemen wel zou begrijpen, omdat hij ver van het praktische werk afstaat. Ook
is het contact niet altijd van dien aard dat er met de districtscommandant over
dergelijke problemen is te spreken. En ten slotte zijn er natuurlijk ook groeps-
commandanten die te kennen geven geen persoonlijke problemen te hebben of
de problemen heel goed zelf kunnen oplossen en `de vuile was niet onnodig bui-
ten gaan hangen'.

Veelvuldig contact heeft men met collegae-groepscommandanten, waarin op,
collegiale wijze ervaringen worden uitgewisseld. Ook die uitwisselingen gaan van-
zelfsprekend niet altijd even ver, afhankelijk van de persoonlijke sympathieën
en het onderling vertrouwen. `Het kan uiteindelijk ook tegen je worden gebruikt',
`worden doorgebriefd' of `worden uitgelegd als falen'.

Ongeveer de helft van de groepscommandanten noemt met name nog officie-
ren algemene zaken als functionarissen met wie men praat. In de argumentatie
komen hier vooral aspecten van de kwaliteit van het contact naar voren: open-
heid, vertrouwen, inlevingsvermogen, e.d.

Op enkele uitzonderingen na komt het verschijnsel van spanningen en problemen
gespreid in de populatie voor, d.w.z. is niet zozeer gebonden aan bepaalde
kenmerken van groepscommandanten of van hun werksituatie. De oudere groeps-
commandanten met weinig ervaring en de commandanten van de grotere groe-
pen met meer gemeenten in hun bewakingsgebied lijken wat meer last van span-
ningen en problemen zoals hier omschreven, te hebben.

Wel zijn er tussen de districten verschillen in het aantal groepscommandanten
dat last heeft van spanningen en dat niet met hun directe chef of met andere
personen daarover kan praten. Om begrijpelijke redenen kan niet nader worden
aangegeven welke districten het in concreto betreft.

Ten slotte kan gewezen worden op enkele, overigens niet al te sterke, samen-
hangen tussen enerzijds het meer voorkomen van spanningen en problemen en
anderzijds het minder voldoen van de functie aan de eisen van de betrokkene,
het meer geneigd zijn van functie te veranderen, het zich geregeld zorgen maken
over de toekomst, het minder vaak verwachten de functie tot het 60` jaar te zul-
len uitoefenen en het moeilijker vinden van de functie. Ook langer in functie zijn-
de groepscommandanten die hun functie moeilijker vinden, alsmede zij die meer
gefrustreerd zijn over de hoogte van hun salaris, ervaren naar hun zeggen meer
problemen en spanningen dan hun medewerkers of hun meerderen.
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