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Samenvatting 

Dit rapport biedt een verdieping in de arbeidssituatie van medewerkers bij de sector 
Directie Bijzondere Voorzieningen (DBV) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). 
Begin 2012 is onderzoek gedaan naar de medewerkertevredenheid. Dit is gedaan 
met behulp van het meetinstrument Internetspiegel. In 2007 werd eveneens een 
Medewerker Tevredenheid Onderzoek (MTO) verricht. Destijds werd gebruikgemaakt 
van de Basisvragenlijst Amsterdam.  
Doel van het MTO is om meer inzicht te krijgen in hoe medewerkers denken over 
belangrijke aspecten van hun werk en welke knelpunten zij daarin ervaren. De na-
druk ligt op het leren en verbeteren en niet op het beoordelen of sanctioneren van 
leidinggevenden en medewerkers bij negatief afwijkende resultaten. In de basisvra-
genlijst van de Internetspiegel, die veel organisaties in de publieke sector gebrui-
ken, komen onderwerpen aan bod met betrekking tot de inhoud van het werk, 
werkdruk, collegialiteit en leiderschap. Bij DJI wordt aanvullend een aantal speci-
fieke vragen gesteld over de veiligheid en agressie en geweld door vreemdelingen 
en collega’s. Tevens zijn stellingen opgenomen waarmee medewerkers aan kunnen 
geven hoe zij omgaan met vreemdelingen. 
De organisatieonderdelen van DBV hebben rapportages ontvangen met hun uitsla-
gen van het MTO om vergelijkingen en verbeterplannen te maken. Om de inrichtin-
gen en beleidsmakers meer inzicht te verschaffen in de ontwikkeling van de mede-
werkertevredenheid voorziet deze studie in een vergelijking tussen de verschillende 
afnamejaren. Ook komen in dit rapport verschillen in de arbeidssituatie ten aanzien 
van diverse achtergrondkenmerken van personeel en inrichtingspecifieke aspecten 
aan bod. De arbeidssituatie wordt van belang geacht, niet alleen vanwege de eisen 
van de Arbeidsomstandighedenwet, maar ook gezien de aangetoonde samenhang 
met de missie van DJI. Wanneer de arbeidssituatie hoger wordt gewaardeerd, blijkt 
inrichtingspersoneel beter in staat de ingeslotenen te begeleiden (Molleman & Van 
der Broek, in voorbereiding). Ook is bekend dat agressie en geweld minder vaak 
wordt ervaren bij gunstige arbeidsomstandigheden in penitentiaire inrichtingen 
(Molleman, 2011). Deze kennis is niet specifiek voor de Nederlandse vreemdelin-
genbewaring. Daarom wil deze sector weten of er kenmerken van medewerkers zijn 
die samenhangen met het ervaren van gunstige en minder gunstige waardering van 
de arbeidssituatie.  
 
De respons van het MTO in 2012 is 63%. De responsgroep is representatief voor de 
populatie. In de rapportage is, voor zover de onderwerpen in 2007 hetzelfde zijn ge-
meten, een vergelijking gemaakt tussen de afnamejaren. In totaal zijn er op tien 
onderwerpen tussen de jaren vergelijkende analyses verricht. Tevens is getoetst op 
verschillen ten aanzien van de achtergrondkenmerken en inrichtingsspecifieke ken-
merken. Ieder kenmerk (zoals leeftijd of detentieregime) is ingedeeld in catego-
rieën. Het gemiddelde van elke categorie wordt in de analyse afgezet tegen het 
gemiddelde van alle medewerkers. De resultaten zijn verkregen met multivariate 
variantie-analyse.  
 
Allereerst worden hieronder de belangrijkste resultaten besproken van de analyses 
met betrekking tot ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag dat personeel ervaart 
door toedoen van vreemdelingen wordt in 2007 door 55,6% van de medewerkers 
gerapporteerd. In 2012 meldde 67,8% van de medewerkers geweld door vreemde-
lingen te hebben ervaren. Van de medewerkers meldt 19,2% in 2012 onderlinge 
ongewenste omgangsvormen te hebben ervaren tegenover 31% in 2007. Of er 
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daadwerkelijk sprake is van een toe- en afname is niet met zekerheid vast te stel-
len. In 2012 is naast fysieke agressie, intimidatie en seksuele intimidatie, ook discri-
minatie en verbale agressie gemeten. Hierdoor is er een trendbreuk in de meetme-
thoden ontstaan waardoor de vergelijking van de resultaten met betrekking tot 
ongewenste omgangsvormen problematisch is.  
Beide jaren zijn wel te vergelijken als we ongewenste omgangsvormen uitsplitsen 
naar intimidatie/bedreiging, seksuele intimidatie en fysieke agressie. Fysieke agres-
sie dat personeel ervoer door toedoen van vreemdelingen wordt in 2012 vaker ge-
meld dan in 2007 (stijging van 29,4% naar 35,3%). Het percentage medewerkers 
dat aangaf fysieke agressie door collega’s te ervaren, bleef nagenoeg gelijk. Het 
percentage medewerkers dat aangaf seksuele intimidatie en intimidatie/bedreiging 
door vreemdelingen te ervaren, daalde tussen 2007 en 2012. Dat geldt ook voor 
seksuele intimidatie en intimidatie/bedreiging door collega’s. Alle drie vormen van 
ongewenst gedrag door leidinggevenden worden in 2012 minder gerapporteerd dan 
in 2007. Verbale agressie en discriminatie werden in 2012 voor het eerst gemeten. 
Van de 1.018 medewerkers meldt 65,3% verbale agressie van vreemdelingen te 
hebben ervaren. Verbale agressie door collega’s en leidinggevenden wordt door res-
pectievelijk 7,6% en 5,5% van de medewerkers gemeld. Verder zegt 22,9% van de 
medewerkers gediscrimineerd te zijn door vreemdelingen. Discriminatie door colle-
ga’s en leidinggevenden wordt door respectievelijk 6,9% en 2,1% van de medewer-
kers gemeld. De waargenomen afname van intimidatie/bedreiging in 2012 wordt 
mogelijk deels verklaard doordat respondenten verbale agressie en discriminatie 
voorheen onder de categorie intimidatie schaarden.  
Om meer inzicht te hebben in wat de aard is van dergelijke voorvallen tussen perso-
neel, zijn open vragen gesteld. Een deel van de respondenten vulde deze vraag in. 
Het beeld dat uit de open vragen naar voren komt, is dat wanneer ongewenste om-
gangsvormen door collega’s of leidinggevenden worden ervaren het voornamelijk 
gaat om voorvallen van verbaal geweld, boosheid, negativiteit en onenigheid (vaak 
over verlof en verzuim). Het lijkt soms te schorten aan inlevingsvermogen als wordt 
gemeld dat medewerkers worden afgevallen in het bijzijn van collega’s of zelfs in 
het bijzijn van ingeslotenen. Ook komt discriminatie voor dat in een organisatie-
cultuur is ingebed onder het mom van ‘een geintje moet kunnen’. 
 
Respondenten is tevens gevraagd welke oplossingen zij zien om de ongewenste om-
gangsvormen tussen personeel in de toekomst tegen te gaan. De respondenten zien 
vooral oplossingen in acties en maatregelen in de teams en specifiek gericht op hun 
leidinggevenden. Teamgenoten zouden beter moeten communiceren, het werkover-
leg en functioneringsgesprek zijn daarbij passende contactmomenten. De bekend-
heid over vertrouwenspersonen en meldprocedures wordt ook te beperkt bevonden. 
Een andere mogelijkheid om ongewenste omgangsvormen te voorkomen is voor-
beeldgedrag en aanspreekbaarheid van collega’s, maar vooral ook van leidingge-
venden. Soms worden leiderschapskwaliteiten gemist waardoor de bespreekbaar-
heid van morele kwesties tekortschiet, bij incidenten niet ingegrepen wordt en niet 
teruggekoppeld is aan betrokkenen hoe de afhandeling van een voorval is geweest. 
De zichtbaarheid op de werkvloer van leidinggevenden wordt een aantal keren als 
beperkt gekwalificeerd.  
Tot slot is er een aantal medewerkers bij DBV dat aangeeft de oplossing te zien in 
hun eigen handelen. Zij zeggen zelf aan te moeten geven waar hun grenzen liggen 
en ook zelf het goede voorbeeld te moeten geven. Zij zouden wel meer willen leren 
hoe je een gesprek aan moet gaan over ongewenste omgangsvormen zonder dat 
deze ontaardt in beledigingen en onenigheid. Soortgelijke bevindingen werden ook 
in het gevangeniswezen gedaan (Molleman, 2011). 
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Het tweede deel van de onderzoeksbevindingen betreft de arbeidssituatie. Tussen 
2007 en 2012 zijn verbeteringen waarneembaar, te weten op het gebied van de 
waardering van de medewerkers voor de informatie en communicatie, collegialiteit, 
leiderschap van het afdelinghoofd (primair proces) en de omgang met vreemde-
lingen. Men geeft daarentegen wel aan minder tijd te hebben voor de taken die men 
moet verrichten.  
 
Op verschillende personeelskenmerken is geanalyseerd of verschillen in waardering 
voor de arbeidssituatie voorkomen. Zo blijkt dat oudere medewerkers over de 
meeste aspecten van het werk meer tevreden zijn en dat vrouwen de hoeveelheid 
werk minder waarderen. Mannen zeggen vaker in aanraking te komen met geweld 
door vreemdelingen; vrouwelijke medewerkers voelen zich veiliger. Ervaren mede-
werkers zijn ten opzichte van minder ervaren medewerkers positiever over hun 
arbeidsomstandigheden. Opvallend is daarbij het hoge percentage jongere mede-
werkers dat jaarlijks in aanraking komt met geweld door vreemdelingen (bijna 
driekwart) tegen iets meer dan de helft van de 50-plussers. Personeel dat bij DJI in 
dienst is, is op verscheidene thema’s van de arbeidssituatie meer tevreden dan het 
personeel dat in dienst is van G4S. De waardering voor de inhoud van het werk, het 
leiderschap en de hoeveelheid werk worden positiever gewaardeerd door DJI-
personeel. Ten aanzien van de mate waarin bejegeningstijlen worden gehanteerd, 
de beleefde veiligheid en integriteit zijn geen relevante verschillen gevonden. 
Op verscheidene achtergrondkenmerken van de leefafdelingen is gekeken of er 
verschillen zijn in de waardering voor de arbeidssituatie van het personeel in de 
vreemdelingenbewaring. Medewerkers op afdelingen voor ‘Artikel 6’ plaatsing (hier 
verblijven vreemdelingen die aan de grens geweigerd zijn) zijn positiever over de 
fysieke werkstress, het corrigerend leiderschap en het geweld door vreemdelingen 
(dat ervaren zij minder vaak). Medewerkers op een Extra Zorg Afdeling zijn posi-
tiever over de omgang met vreemdelingen, de professionele motivatie en de colle-
gialiteit. Detentietoezichthouders (DTH’ers) die werkzaam zijn in een Huis van 
Bewaring zijn negatiever over de omgang met vreemdelingen dan het gemiddelde. 
Medewerkers op afdelingen met weinig meerpersoonscellen zijn positiever over hun 
arbeidssituatie dan medewerkers op afdelingen waar relatief veel cellen worden 
bezet door meerdere vreemdelingen. Ook zijn medewerkers op afdelingen die niet 
volledig bezet zijn, positiever over hun arbeidsomstandigheden dan medewerkers  
op afdelingen met hoge bezettingspercentages. Dit geldt ook voor kleine afdelingen 
waar de arbeidssituatie hoger wordt gewaardeerd dan op grotere afdelingen. 

 
De significante en relevante verschillen laten zien welke groepen medewerkers posi-
tiever zijn over hun arbeidsomstandigheden en welke vaker in aanraking komen met 
ongewenste omgangsvormen en agressie en geweld. Hiermee kunnen risicogroepen 
worden gevonden waarvoor mogelijk specifiek personeelsbeleid nodig is om hen te 
beschermen tegen agressie en geweld en hun waardering voor de arbeidssituatie te 
verbeteren. De informatie verkregen uit de open vragen kan daarbij een waarde-
volle aanvulling zijn. 
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1 Inleiding 

Deze verdiepingstudie stelt de medewerkers van de Directie Bijzondere Voorzienin-
gen (DBV) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) centraal. Het personeel heeft 
een bijzondere taak, zij dragen de zorg en verzorgen de begeleiding van aan de 
grens geweigerde vreemdelingen, illegale vreemdelingen en drugskoeriers. Door 
vreemdelingen te detineren worden zij beschikbaar gehouden voor vertrek. Vreem-
delingen die op bestuursrechtelijke basis zijn ingesloten wordt zoveel mogelijk vrij-
heid geboden binnen de gesloten setting gedurende de periode tot vertrek uit Ne-
derland. Vreemdelingen die een strafbaar feit hebben gepleegd ondergaan hun straf 
in het gevangeniswezen en worden vervolgens, als zij niet direct kunnen vertrekken, 
door DBV in vreemdelingenbewaring gesteld. Medewerkers in uiteenlopende disci-
plines zetten zich in om het vertrek van de vreemdeling voor te bereiden. Ook krij-
gen vreemdelingen activiteiten aangeboden en adequate medische zorg. De groot-
ste groep medewerkers bij DBV is detentietoezichthouder (DTH’er) en houdt zich 
bezig met de dagelijkse begeleiding van de vreemdelingen op woonafdelingen. Deze 
functionaris kan zowel bij het Rijk als bij een particulier bedrijf (heden is dat G4S) in 
dienst zijn. Maar in de detentie- en uitzetcentra zijn bijvoorbeeld ook verpleegkun-
digen, beveiligers en directieondersteunend personeel werkzaam. De arbeidssituatie 
van al deze functionarissen wordt nader onderzocht in deze studie. Daarbij wordt 
gebruikgemaakt van informatie die voortkomt uit een vragenlijstonderzoek onder 
medewerkers van DBV in begin 2012.  
 
Het vragenlijstonderzoek dient als een graadmeter voor de arbeidsomstandigheden 
van het personeel en als startpunt om verbeteringen door te voeren in de detentie- 
en uitzetcentra. Met de Medewerker Tevredenheid Onderzoeken (MTO’s) wordt in-
zichtelijk hoe medewerkers van de detentie- en uitzetcentra denken over belangrij-
ke aspecten van hun werk en welke knelpunten zij daarin ervaren. Naast typische 
onderwerpen van tevredenheidonderzoeken onder medewerkers – zoals werkdruk, 
collegialiteit en leiderschap – worden ook andere vragen gesteld in het MTO. Zo 
wordt gevraagd naar vormen van ongewenst gedrag die medewerkers ervaren door 
toedoen van vreemdelingen en collega’s. Ook zijn er stellingen opgenomen waarmee 
de medewerkers aangeven op welke manier zij met vreemdelingen omgaan. Een 
medewerker kan bij de bejegening de nadruk leggen op de regels en het bieden van 
structuur. Ook kan de houding ten opzichte van vreemdelingen gebaseerd zijn op 
hulpvaardigheid en respect. Deze ‘stijlen’ van bejegening sluiten elkaar overigens 
niet uit. Het belang van het meten van de stijlen is gebleken in verschillende studies 
in het gevangeniswezen (bijvoorbeeld Molleman & Leeuw, 2012; Molleman & Van 
der Broek, in voorbereiding). De bejegening van personeel en de waardering van 
gedetineerden voor de detentieomstandigheden blijken significant samen te hangen. 
Omdat deze omstandigheden de kern van de missie van DJI (en ook DBV) raken, 
zijn factoren die daarop van invloed zijn (zoals bejegening), van belang.  
 
In 2007 nam DBV een MTO af; toen werd gebruikgemaakt van de Basisvragenlijst 
Amsterdam (BASAM, Biessen, 1992). In 2012 is wederom MTO gehouden bij DBV, 
nu met de Internetspiegel DJI. Veel overheidsorganisaties zijn voor het MTO over-
gestapt naar het meetinstrument Internetspiegel. Daarom heeft DJI gekozen om 
ook die overstap te maken. Omdat veel medewerkers binnen DBV niet beschikken 
over een eigen computer op het werk, is de vragenlijst op papier uitgereikt. De 
instrumenten BASAM en Internetspiegel hebben overeenkomsten: beide brengen 
een groot aantal aspecten van de arbeidsomstandigheden en het personeels-
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management in kaart. De stellingen zijn echter in beide vragenlijsten niet exact ge-
lijk. Op enkele relevante onderwerpen vindt DJI de vergelijkbaarheid met het verle-
den belangrijk en zijn stellingen uit het onderzoek van 2007 toegevoegd aan de 
Internetspiegel vragenlijst. Hierdoor kunnen ontwikkelingen worden waargenomen 
op onderwerpen zoals ongewenste omgangsvormen, veiligheid en leiderschap. Ook 
kent de Internetspiegel geen specifieke vragen over het werk in justitiële inrich-
tingen. Daarom zijn deze stellingen over bejegening uit het oude instrument 
(BASAM-DJI) in de nieuwe vragenlijst opgenomen.  
 
Na de afname in 2012 hebben de uitzet- en detentiecentra van DBV-rapportages 
ontvangen over de uitslagen van het MTO waarin verschillende vergelijkingsmoge-
lijkheden zijn opgenomen. Uit de rapportages zijn relevante verschillen op te maken 
tussen inrichtingen en afdelingen van DBV. Naast deze rapportages heeft de DBV 
behoefte aan een verdiepende studie die inzicht verschaft in de vergelijking tussen 
verschillende jaren (verschillen tussen de afnames 2007 en 2012) en verschillen op 
diverse achtergrondkenmerken. Het gaat om verschillen tussen leeftijdscategorieën, 
geslacht, opleidingsniveau, werkervaring, salarisschalen en verschillen tussen pu-
bliek (DJI) en privaat (G4S) personeel. Ook wordt gerapporteerd of er ten aanzien 
van de MTO-resultaten verschillen bestaan tussen de regimes, celcapaciteit, bezet-
tingpercentages, personele bezetting en meerpersoonscelgebruik. Het onderzoek is 
beschrijvend; een interpretatie van de aangetroffen verschillen wordt in deze rap-
portage buiten beschouwing gelaten.  
 
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de medewerkertevredenheid bij DBV 
en welke verschillen zijn er ten aanzien van personele en inrichtingsspecifieke ach-
tergrondkenmerken? 
 
De opbouw van het rapport 
In hoofdstuk 2 van dit rapport wordt een toelichting gegeven op de opzet van de 
dataverzameling en de uitvoering van de analyses. In de twee daaropvolgende 
hoofdstukken staan onderlinge omgangsvormen, agressie en geweld centraal. In 
hoofdstuk 3 wordt een cijfermatig overzicht gegeven van de ongewenste omgangs-
vormen bij DBV medewerkers. In hoofdstuk 4 worden de ongewenste omgangs-
vormen en preventiemogelijkheden verder uitgediept aan de hand de antwoorden 
op open vragen. In de hoofdstukken 5, 6 en 7 worden ook andere thema’s van de 
arbeidssituatie geanalyseerd. 
In hoofdstuk 5 worden de verschillende onderwerpen van het MTO 2012, voor zover 
deze op eenzelfde wijze zijn gemeten, vergeleken met de resultaten uit de BASAM 
van 2007. In hoofdstuk 6 worden de 25 onderwerpen van het MTO uitgesplitst naar 
achtergrondkenmerken van het personeel. Vervolgens worden in hoofdstuk 7 verge-
lijkende analyse gepresenteerd ten aanzien van de kenmerken van de verblijfsafde-
lingen. In hoofdstuk 8 wordt besloten met een slotbeschouwing. 
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2 Methoden van onderzoek 

2.1 De vragenlijst 

In de MTO-vragenlijst komen onderwerpen aan bod zoals inhoudelijke aspecten van 
het werk, de hoeveelheid werk en de gevolgen daarvan. Elk onderwerp bestaat uit 
meerdere stellingen, die vervolgens worden samengevoegd tot meetschalen ten 
behoeve van het reduceren van de hoeveelheid informatie. Een meetschaal wordt 
samengesteld door de antwoordscores (de waardering van respondenten ten aan-
zien van de stellingen) op te tellen en te delen door het aantal stellingen. Op die 
manier ontstaat er een interpreteerbaar beeld van hoe medewerkers hun arbeids-
omstandigheden ervaren. Een verantwoording van de opzet van de vragenlijst en 
onderwerpselectie is te vinden op Internetspiegel.nl. 
Naast de onderwerpen die in de ‘standaard’ Internetspiegel worden gemeten, heeft 
DJI ervoor gekozen specifieke stellingen toe te voegen, waaronder de wijze van 
bejegening van vreemdelingen en veiligheid. Deze aanvullingen worden de DJI spe-
cifieke vragen genoemd. De schalen over leiderschap en veiligheid zijn daar voor-
beelden van. Ook zijn, net als in 2007, vragen opgenomen over de prevalentie en 
gevolgen van geweld door vreemdelingen en ongewenste omgangsvormen in de af-
gelopen twaalf maanden. Ten aanzien van ongewenste omgangsvormen worden de 
daders uitgesplitst naar collega’s en leidinggevenden. Wanneer in de tekst van dit 
rapport gesproken wordt over ongewenste omgangsvormen door collega’s, wordt 
daarmee gedoeld op collega’s en/of leidinggevenden. Daarnaast wordt een uitsplit-
sing gemaakt naar vijf vormen van agressie en geweld: verbale agressie, fysieke 
agressie, bedreiging/intimidatie, seksuele intimidatie en discriminatie. Per agressie-
vorm en dadergroep konden respondenten aangeven of zij hier wel of niet mee te 
maken hebben gehad (zie box 1). In bijlage 2 worden de verschillende onderwerpen 
in de MTO-vragenlijst uitgebreid beschreven. In bijlage 5 staat per onderwerp het 
aantal gemeten stellingen en bijbehorende Cronbach’s Alpha’s, een maat voor de 
betrouwbaarheid van de schalen. 
 
Box 1 Voorbeeldvraag 
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1 Verbale agressie (schelden, schreeuwen,  
 vernederen, treiteren, pesten) 0 0 0 0 
 
De ongewenste omgangsvormen tussen personeel en het geweld door vreemde-
lingen worden per onderwerp weergegeven in percentages. In alle gevallen wordt 
het percentage medewerkers vermeld dat hiermee te maken heeft gehad. Hier geldt 
dus: hoe lager het percentage, des te beter. In de vragenlijst staan tot slot ook 
open vragen over ongewenste omgangsvormen. Hiervan wordt verslag gedaan in 
hoofdstuk 4. 
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Om het huidige MTO (Internetspiegel DJI 2012) op onderdelen vergelijkbaar te 
houden met MTO’s uit het verleden (BASAM-DJI in 2007), is een aantal belangrijke 
onderwerpen uit het oude instrument in de nieuwe vragenlijst opgenomen. Het 
betreft hier de drie leiderschapsstijlen, veiligheid, de omgang met vreemdelingen en 
structuur bieden aan vreemdelingen. Een aantal andere onderwerpen kan met enige 
technische bewerking worden vergeleken met de MTO’s uit het verleden. Het gaat 
hier over de schalen informatie en communicatie, hoeveelheid werk, loopbaanont-
wikkelingsmogelijkheden en collegialiteit (relatie met collega’s). Ook de prevalentie-
vragen over agressie en geweld zijn vergelijkbaar met metingen uit het verleden. 
Nadere uitleg over de bewerkingen is opgenomen in paragraaf 2.3. De precieze 
omschrijving van alle meetschalen staat in bijlage 2 (MTO-schalen) en bijlage 3 
(nieuw geconstrueerde schalen). 
 
De antwoordmogelijkheden van de stellingen in de vragenlijst bestaan uit een 
vijfpunts-Likertschaal en lopen van ‘helemaal eens’ tot ‘helemaal oneens’ (zie box 
2). 
 
Box 2 Voorbeeldvraag 
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1 De communicatie tussen afdelingen verloopt goed 0 0 0 0 0 
 
Omdat sommige vragen positief en andere negatief zijn gesteld, zijn waar nodig de 
antwoordenscores ‘omgepoold’, zodat deze allemaal dezelfde richting krijgen. Voor 
de gerapporteerde scores in dit rapport geldt daardoor altijd: hoe hoger de score, 
hoe hoger de tevredenheid van de medewerkers. Dit geldt ook voor thema’s met 
een negatieve benaming, zoals werkstress. Een hoge score op dit thema betekent 
dat het personeel relatief weinig werkstress ervaart.  

2.2 Respons, uitval en selectiviteit 

Om een betrouwbaar beeld te verkrijgen met het MTO, is het uitgangspunt dat 
iedere medewerker bij DBV in de gelegenheid is gesteld de vragenlijst in te vullen. 
Onder respons wordt verstaan het percentage medewerkers van het gehele per-
soneelsbestand dat de MTO-vragenlijst heeft ingevuld. Van eind januari tot midden 
februari 2012 zijn alle 1.610 medewerkers van DBV (en G4S-personeel werkzaam 
bij de detentie- en uitzetcentra) in de gelegenheid gesteld om het MTO in te vullen. 
Van DJI en G4S zijn populatiegegevens verkregen van het personeelsbestand met 
als peildatum het eerste kwartaal van 2012, een datum vallend binnen de periode 
van afname van de vragenlijst. In totaal hebben 1.018 medewerkers de vragenlijst 
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ingevuld en geretourneerd, wat neerkomt op een respons van 63%. De vragen-
lijsten zijn in de meeste gevallen volledig ingevuld. Door middel van een missing 
value analysis is de uitval op vraagniveau bekeken. De uitval mag niet meer dan 5% 
bedragen (Bijleveld & Commandeur, 2009). Uit de analyse blijkt dat het percentage 
ruim onder de 5%-norm blijft. De analyses met betrekking tot de representativiteit 
lieten zien dat de responsgroep nauwelijks verschilt van de populatie wat betreft de 
verdeling van geslacht, leeftijd en dienstjaren. Er is dus geen sprake van een selec-
tieve respons. De respons is bevredigend en vormt een stabiele basis voor represen-
tatieve en betrouwbare analyseresultaten. Verdere uitleg over en de analyse van de 
representativiteit wordt gepresenteerd in bijlage 4.  

2.3 De analysemethode 

Algemeen 
De analyses in dit rapport zijn verricht op de door respondenten gegeven antwoor-
den in de MTO-vragenlijst. De antwoorden van alle responderende DBV-medewer-
kers zijn meegenomen in de analyses. Niet elke functiegroep vulde alle stellingen uit 
de MTO-vragenlijst in. Stellingen over bejegening werden alleen voorgelegd aan 
executieve medewerkers die in hun werk direct met vreemdelingen te maken heb-
ben (DTH’ers). Bij de analyses over deze onderwerpen is het aantal respondenten 
daarom lager dan bij andere onderwerpen. Voorts zijn er analyses verricht (te 
vinden in hoofdstuk 7) die een uitsplitsing maken op achtergrondkenmerken die 
verbonden zijn aan locaties (zoals het bezettingspercentage) of verblijfafdelingen 
(zoals het regime). 
De schaalconstructies van het MTO zijn onderzocht op validiteit en betrouwbaarheid  
(zie ook Van der Broek & Molleman, 2012). Validiteit heeft betrekking op de vraag 
of er gemeten is wat men wilde meten. Er is gekeken of de stellingen de lading van 
het onderwerp dekken en of dit onderwerp ook daadwerkelijk door middel van deze 
stellingen wordt gemeten. De zogenaamde unidimensionaliteit is vastgesteld met 
factoranalyses. Daarnaast moeten de resultaten betrouwbaar zijn, waarbij het gaat 
om de vraag of nauwkeurig is gemeten (Bijleveld, 2007). Uit de betrouwbaarheids-
analyse blijkt dat de schaalconstructen bevredigende Cronbach’s Alpha kennen (zie 
bijlage 5). 
Nadat de schalen zijn samengesteld, zijn de achtergrondvariabelen zoals leeftijd en 
het aantal dienstjaren ingedeeld in categorieën. Voor leeftijd is een indeling ge-
maakt van bijvoorbeeld 20-29 jaar, 30-39 jaar, et cetera. Dit bevordert de interpre-
teerbaarheid van de analyses. Om de indeling te bepalen, wordt gekeken hoe de 
respondenten verdeeld zijn, zodat de groepen in grootte niet teveel verschillen. In 
een aantal gevallen wordt de groepsindeling echter bepaald door de feitelijke situ-
atie zoals bij de indeling van regimes. In elke paragraaf wordt uitgelegd hoe de 
categorisering is bepaald en hoeveel respondenten in de verschillende categorieën 
vallen. 
 
Face validity 
In hoofdstuk 5 worden verschillende onderwerpen van het MTO 2012 vergeleken 
met resultaten uit de BASAM van 2007. De onderwerpen zijn gemeten met schalen 
die zijn opgebouwd uit meerdere stellingen. Niet alle onderwerpen uit de BASAM 
kunnen met het MTO 2012 worden vergeleken, omdat de schalen soms zijn gewij-
zigd of helemaal niet meer zijn gemeten. Een vergelijking is alleen mogelijk wan-
neer de onderwerpen op exact dezelfde wijze zijn gemeten. Dit is het geval bij: 
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veiligheid, sociaal-emotioneel leiderschap, corrigerend leiderschap, stimulerend 
leiderschap, omgang met vreemdelingen en structuur bieden aan vreemdelingen.1  
Soms bestaat vergelijkbaarheid op een deel van de stellingen van een meetschaal 
en is alleen vergeleken tussen die stellingen die hetzelfde onderwerp meten in de 
verschillende afnamejaren. Vier schalen konden zodoende na enkele wijzigingen in 
de schaalconstructie met elkaar worden vergeleken (zie ook Molleman, 2011). Het 
betreft hier de onderwerpen: informatie en communicatie, hoeveelheid werk, loop-
baanontwikkelingsmogelijkheden en collegialiteit (relatie met collega’s).2 De verge-
lijkbaarheid tussen 2007 en 2012 wordt in deze gevallen bepaald op basis van face 
validity. Doordat de vragen in de afnamejaren niet exact hetzelfde zijn geformu-
leerd, kunnen ze niet zomaar worden vergeleken. Daarom wordt gekeken welke 
vragen sterk op elkaar lijken. Alleen de vragen die sterke gelijkenis hebben, worden 
meegenomen in nieuw geconstrueerde schalen. De sterke gelijkenis is onafhankelijk 
beoordeeld door twee onderzoekers die bij de vier nieuwe schaalconstructen tot 
hetzelfde oordeel kwamen. Vervolgens is er een factoranalyse gedaan en is de 
betrouwbaarheid statistisch getoetst binnen de steekproef van ieder jaar van af-
name. De betrouwbaarheidsanalyse toonde bevredigende Cronbach’s Alpha’s, 
waardoor de vergelijkbaarheid als ruim voldoende wordt aangemerkt.  
 
Statistische toetsing 
De resultaten in dit rapport zijn verkregen door het verrichten van multivariate va-
riantie-analyse (MANOVA). Deze techniek laat zien of er verschillen zijn tussen di-
verse sets groepsgemiddelden (voortkomend uit de eerder ingedeelde categorieën). 
De onderwerpen in het MTO zijn onderverdeeld in thema’s en per thema in één 
MANOVA geanalyseerd. Ten behoeve van een logische interpretatie is het belangrijk 
om keuzes te maken bij de bepaling welke onderwerpen gezamenlijk worden geana-
lyseerd. Daarom is op theoretische basis gekozen voor de thema’s inhoudelijke as-
pecten van het werk, werkdruk en gevolgen, leiderschap, bejegening vreemdelingen 
en integriteit & veiligheid. In bijlage 2 is te zien welke onderwerpen tot welke the-
ma’s worden gerekend. 
Een MANOVA geeft aan of er verschillen zijn tussen de groepen gezamenlijk, maar 
laat bij meer dan twee groepen niet zien tussen welke groepen deze verschillen 
liggen. Middels het analyseren van contrasten kan bepaald worden waar de ver-
schillen tussen groepen liggen.  
In hoofdstuk 5 wordt gekeken naar de verschillen tussen de MTO-resultaten van 
2007 en 2012. De resultaten worden weergegeven in een lijngrafiek, zodat stijgin-
gen of dalingen zichtbaar worden. In hoofdstuk 6 en 7 is een MANOVA met contras-
ten gebruikt, omdat deze verschillen ten aanzien van het gemiddelde blootlegt. 
Wanneer er bijvoorbeeld vier leeftijdscategorieën zijn, kan door het analyseren van 
contrasten inzichtelijk worden gemaakt of het gemiddelde van de eerste leeftijds-
groep verschilt van het totale gemiddelde. Ditzelfde wordt gedaan voor de andere 
leeftijdsgroepen.  
De resultaten van deze analyses worden weergegeven in tabellen. In deze tabellen 
worden de groepsgemiddelden vermeld en het totale gemiddelde. Met een asterisk 
(*) wordt aangegeven wanneer sprake is van een significante afwijking van het ge-
middelde. Wanneer deze significante afwijking ook relevant is (het absolute verschil 
is ≥0,10 bij Likert-schalen of ≥2% bij prevalentievragen), kleuren de vakjes als 
volgt: 
• groen bij een significant positieve afwijking ten opzichte van het totale  

gemiddelde;  

                                               
1 De schaalomschrijvingen staan in bijlage 2. 
2 De schaalomschrijvingen van de nieuwe geconstrueerde schalen staan in bijlage 3. 
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• lichtpaars bij een significant negatieve afwijking ten opzichte van het totale 
gemiddelde;  

• wit wanneer er geen relevante verschillen bestaan tussen het groeps-
gemiddelde en het totale gemiddelde. 

 
Bij een verschil van ≥0,30 of ≥6% wordt in de tekst gesproken over een groot 
verschil. 
 
Significantie  
Wanneer er in de tabel een asterisk staat, betekent dit dat er sprake is van een 
statistisch significant verschil. Dit duidt erop dat er een structureel verschil bestaat 
tussen bijvoorbeeld de resultaten van de groep medewerkers van 50 jaar en ouder 
en alle andere medewerkers en dat het niet om een toevallig verschil gaat. Wanneer 
de groepen die met elkaar worden vergeleken groot zijn, wordt statistische signifi-
cantie gemakkelijker bereikt, ook al zijn de verschillen in groepsgemiddelden heel 
klein. Omdat het MTO een groot aantal respondenten heeft, is de significantiegrens 
scherp gesteld. Er wordt een MANOVA met contrasten analyse gedaan. Op die wijze 
kan bepaald worden tussen welke groepen en op welke onderwerpen verschillen 
liggen. Hierbij wordt een strengere significantiegrens van p≤0,01 gehanteerd. Dit 
betekent dat met 99% zekerheid gezegd kan worden dat de resultaten niet op toe-
val berusten. Behalve significantie wordt er ook gekeken naar het absolute verschil.  
 
Verschil in groepsgrootte 
Bij het uitvoeren van MANOVA’s moet voldaan worden aan verschillende voorwaar-
den. De steekproeven zijn onafhankelijk en aselect, de afhankelijke variabele is 
normaal verdeeld in elke groep en de groepen zijn ongeveer even groot (Field, 
2009). Met uitzondering van de laatste voorwaarde, is aan alle voorwaarden vol-
daan. Om te controleren of het verschil in groepsgrootte potentieel problemen op-
levert in de analyses, is gekeken naar de varianties van de groepen. De variantie 
geeft weer wat de spreiding is van de verschillende antwoorden van de responden-
ten. Hierbij geldt: hoe groter de spreiding, des te groter het verschil in antwoorden 
tussen respondenten. Wanneer er grote verschillen in variantie tussen groepen zijn, 
is het onduidelijk of dit verschil toe te schrijven is aan de groepsgrootte of dat daad-
werkelijk sprake is van systematische verschillen. In de analyses van dit rapport 
leverde het verschil in variantie nauwelijks problemen op. In enkele situaties waar 
dit probleem zich wel voordeed, is aanvullend een Kruskal-Wallistoets gedaan (een 
non-parametrische variantie-analyse). Deze toets ondervindt geen hinder van het 
verschil in groepsgrootte en geeft dezelfde resultaten als de MANOVA. De resultaten 
van deze toetsen rechtvaardigen daarom de conclusie dat er geen problemen zijn 
met betrekking tot het verschil in groepsgroottes.  

2.4 Perceptie en betrouwbaarheid 

Bij het lezen van de resultaten is het belangrijk in gedachten te houden dat het MTO 
een belevingsonderzoek is. De resultaten geven een beeld van de beleving (percep-
tie) van de werkelijkheid van de medewerkers. De resultaten zijn daarom geen 
absolute waarheden, maar gemiddelde scores van ervaringen en interpretaties van 
medewerkers. Dit betekent echter niet dat de resultaten onzinnig of overdreven zijn. 
Juist de wijze waarop medewerkers een situatie ervaren, bepaalt of ze tevreden zijn 
over de arbeidsomstandigheden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een situatie onvei-
liger of veiliger wordt ervaren dan deze in werkelijkheid is. Dit kan veroorzaakt wor-
den door een incident.  
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3 Cijfermatig inzicht in ongewenste 
omgangsvormen 

3.1 Cijfermatige trend van ongewenste omgangsvormen voor alle DBV 
medewerkers 

In 2007 werd gevraagd of medewerkers te maken hebben gehad met intimidatie, 
fysieke agressie en seksuele intimidatie door collega’s en/of leidinggevenden. In 
2012 werd tevens gevraagd of medewerkers te maken hebben gehad met verbale 
agressie en discriminatie. In figuur 1 en 2 staat het percentage medewerkers dat 
aangeeft één of meerdere vormen van ongewenst gedrag te hebben ervaren in de 
verschillende jaren. De resultaten zijn in twee aparte figuren weergegeven omdat  
de resultaten niet zondermeer te vergelijken zijn. In 2012 wordt immers naar meer 
vormen van ervaren ongewenst gedrag gevraagd. Daarnaast zijn de vragen met 
betrekking tot de ongewenste omgangsvormen in 2012 toegelicht met enkele voor-
beelden (zie box 1 in paragraaf 2.1), terwijl de respondenten in 2007 zelf in moes-
ten schatten onder welke vorm zij hun ervaringen moesten scharen. Hierdoor is er 
sprake van een trendbreuk in de manier waarop ongewenste omgangsvormen 
worden gemeten. De resultaten moeten daarom met enige voorzichtigheid geïn-
terpreteerd worden.  
Hoewel hier ongewenste omgangsvormen tussen personeel centraal worden gesteld, 
wordt ter referentie eveneens gerapporteerd over geweld dat medewerkers ervaren 
door vreemdelingen. De gerapporteerde cijfers hebben betrekking op de ervaren on-
gewenste omgangsvormen in de twaalf maanden voorafgaande aan de afname van 
het MTO. Voor de exacte omschrijvingen van de verschillende ongewenste om-
gangsvormen raadpleeg bijlage 2. 
 
Voor een algemeen beeld worden de verschillende ongewenste omgangsvormen sa-
mengenomen (intimidatie, fysieke agressie en seksuele intimidatie). In 2007 geeft 
55,6% van de 538 medewerkers (die in 2007 respondeerden) aan agressie en ge-
weld door vreemdelingen te hebben ervaren in de twaalf maanden voorafgaand aan 
de afname van het MTO (figuur 1). Verder geeft 31,0% van de medewerkers aan 
ongewenste omgangsvormen door collega’s en/of leidinggevenden te hebben 
ervaren.  
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Figuur 1  Ongewenste omgangsvormen van vreemdelingen en collega’s 
ervaren door DBV-medewerkers in 2007 (N=538) 
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Figuur 2 geeft een algemeen beeld van ongewenste omgangsvormen en is samen-
stelling van verbale agressie, discriminatie, intimidatie, fysieke agressie en seksuele 
intimidatie. In 2012 zegt 67,8% van de 1.018 medewerkers te maken te hebben 
gehad met geweld door vreemdelingen. Tevens zegt 19,2% van de medewerkers 
ongewenste omgangsvormen door toedoen van collega’s en/of leidinggevenden te 
hebben ervaren.  
 
Figuur 2  Ongewenste omgangsvormen van vreemdelingen en collega’s 

ervaren door DBV-medewerkers in 2012 (N=1.018) 
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3.2 Ongewenste omgangsvormen uitgesplitst naar type  

Omdat in 2007 verbale agressie en discriminatie nog niet werden gemeten, kan er 
alleen een vergelijking worden gemaakt met 2012 voor de ongewenste omgangs-
vormen: intimidatie/bedreiging, seksuele intimidatie en fysieke agressie. De resul-
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taten voor verbale agressie en discriminatie in 2012 worden wel weergegeven maar 
kunnen niet worden vergeleken.  
Figuur 3 laat zien dat intimidatie/bedreiging, seksuele intimidatie en fysieke agressie 
door collega’s en/of leidinggevenden minder gerapporteerd worden in 2012.  
De meldingen van seksuele intimidatie zijn gedaald van 19,0% in 2007 naar 3,0% 
in 2012. Van de medewerkers geeft 5,2% in 2007 aan fysieke agressie door colle-
ga’s en/of leidinggevenden te hebben ervaren in het voorgaande jaar. In 2012 is dit 
gedaald tot 0,8%. Intimidatie/bedreiging werd in 2007 nog door 22,7% van de me-
dewerkers gemeld tegenover 3,8% in 2012. De nieuw gemeten ongewenste om-
gangsvormen verbale agressie en discriminatie worden door respectievelijk 11,3% 
en 8,1% van de 1.018 medewerkers in 2012 gerapporteerd. Een verklaring voor de 
forse afname van intimidatie/bedreiging kan de toevoeging van de twee nieuwe on-
gewenste omgangsvormen zijn; mogelijk schaarden medewerkers in 2007 discri-
minatie en verbale agressie onder de categorie intimidatie.  
 
Figuur 3 Ongewenste omgangsvormen door collega’s en leidinggeven-

den, uitgesplitst naar type, ervaren door DBV-medewerkers in 
2007 en 2012, (N=538-1.018) 
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3.3 Ongewenste omgangsvormen uitgesplitst naar ‘dader’  

Om inzichtelijk te krijgen door wie de ervaren ongewenste omgangsvormen worden 
veroorzaakt, worden de onderscheiden categorieën – seksuele intimidatie, bedrei-
ging/intimidatie, fysieke agressie, verbale agressie en discriminatie – per ‘dader’ 
gerapporteerd. We betrekken ter referentie ongewenst gedrag van vreemdelingen 
bij de analyses. Allereerst wordt geweld door vreemdelingen in een figuur weerge-
geven, dan ongewenste omgangsvormen door collega’s en tot slot door leidingge-
venden. 
In figuur 4 is te zien dat meldingen van fysieke agressie door vreemdelingen zijn 
toegenomen van 29,4% in 2007 naar 35,3% in 2012. Seksuele intimidatie en in-
timidatie/bedreiging door vreemdelingen wordt minder vaak gerapporteerd in 2012. 
Van de medewerkers zegt 24,9% seksueel geïntimideerd te zijn door vreemdelingen 
in de afgelopen twaalf maanden tegenover 39,0% in 2007. Meldingen van intimi-
datie/bedreiging daalden van 24,7% naar 11,1% in 2012. Daarnaast meldt 65,3% 
1.018 medewerkers verbale agressie door vreemdelingen te hebben ervaren in het 
afgelopen jaar en zegt 22,9% van hen gediscrimineerd te zijn door vreemdelingen. 
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Ook hier geldt dat de afname van intimidatie/bedreiging in 2012 mogelijk onder 
invloed staat van de gewijzigde meetmethode (verbale agressie en discriminatie zijn 
in 2012 toegevoegd).  
 
Figuur 4 Ongewenste omgangsvormen door vreemdelingen, uitgesplitst 

naar type, ervaren door DBV-medewerkers in 2007 en 2012, 
(N=538-1.018) 
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Het percentage medewerkers dat meldt fysieke agressie te ervaren door collega’s 
bleef tussen 2007 en 2012 nagenoeg gelijk (van 0,5% naar 0,7%, zie figuur 4). 
Seksuele intimidatie door collega’s werd ten opzichte van 2007 minder gerappor-
teerd. Van de medewerkers gaf 18,8% in 2007 aan seksuele intimidatie vanuit 
collega’s te hebben ervaren in de voorgaande twaalf maanden. In 2012 was dit per-
centage fors lager, te weten 2,8%. Het percentage respondenten dat van intimi-
datie/bedreiging door collega’s ervoer daalde tussen 2007 en 2012 van 18,4% naar 
1,2%. Verbale agressie en discriminatie door collega’s werd in 2012 door respectie-
velijk 7,6% en 6,9% van de 1.018 medewerkers gerapporteerd. Ook hier geldt dat 
de afname van intimidatie/bedreiging tussen 2007 en 2012 mogelijk onder invloed 
staat van de gewijzigde meetmethode.  
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Figuur 5  Ongewenste omgangsvormen door collega’s, uitgesplitst naar 
type, ervaren door DBV-medewerkers in 2007 en 2012, (N=538-
1.018) 
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In figuur 6 is te zien dat alle drie vormen van ongewenst gedrag door leidingge-
venden in 2012 minder vaak door personeel worden gemeld in de vragenlijst. Mel-
dingen van fysieke agressie door leidinggevenden zijn gedaald van 3,2% in 2007 
naar 0,1% in 2012. Ook seksuele intimidatie is gedaald. In 2012 gaf 0,4% van de 
medewerkers aan seksuele intimidatie te ervaren tegenover 3,9% in 2007. Verder 
gaf 2,7% van de medewerkers aan intimidatie/bedreiging door leidinggevenden te 
hebben ervaren in het afgelopen jaar tegenover 12,5% in 2007. Van de 1.018 
medewerkers in 2012 meldt 5,5% verbale agressie te hebben ervaren, 2,1% van 
hen zegt gediscrimineerd te zijn door een leidinggevende. Ook hier geldt dat de 
afname van intimidatie/bedreiging tussen 2007 en 2012 mogelijk onder invloed 
staat van de gewijzigde meetmethode.  
 
Figuur 6  Ongewenste omgangsvormen door leidinggevenden, uitgesplitst 

naar type, ervaren door DBV-medewerkers in 2007 en 2012, 
(N=538-1.018) 
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3.4 Conclusie ten aanzien van de ongewenste omgangsvormen 

Fysieke agressie door vreemdelingen is in 2012 vaker gerapporteerd dan in 2007 
(van 29,4% naar 35,3%). Fysieke agressie onder collega’s bleef nagenoeg gelijk 
(een lichte stijging van 0,2% naar 0,7% in 2012). Seksuele intimidatie en intimi-
datie/bedreiging door zowel vreemdelingen als collega’s worden aanzienlijk minder 
gerapporteerd in 2012. Ook fysieke agressie, intimidatie/bedreiging en seksuele 
intimidatie door leidinggevenden worden fors minder gerapporteerd in 2012. 
Verbale agressie en discriminatie werden in 2012 voor het eerst gemeten. Van de 
1.018 medewerkers meldt 65,3% verbale agressie vanuit vreemdelingen te hebben 
ervaren. Verbale agressie door collega’s en leidinggevenden wordt door respectie-
velijk 7,6% en 5,5% van de medewerkers gemeld. Verder zegt 22,9% van de me-
dewerkers gediscrimineerd te zijn door vreemdelingen. Discriminatie door collega’s 
en leidinggevenden wordt door respectievelijk 6,9% en 2,1% van de medewerkers 
gemeld. De waargenomen afname van intimidatie/bedreiging in 2012 wordt mo-
gelijk deels verklaard door de toegevoegde metingen van verbale agressie en 
discriminatie. 
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4 Beschrijving van ongewenste omgangsvormen en 
preventiemogelijkheden 

In de vragenlijst zijn vragen gesteld over het al dan niet voorkomen van ongewen-
ste omgangsvormen. Daarin werd onderscheid gemaakt tussen een aantal vormen 
van agressie en geweld en de ‘actoren’ waarvan respondenten meldden de onge-
wenste omgangsvormen te hebben ervaren. Hoewel in de vragenlijst is aangegeven 
wat er onder de verschillende vormen wordt verstaan (bijvoorbeeld verbale agres-
sie: schelden, schreeuwen, vernederen, treiteren, pesten), is meer inzicht gewenst 
in de precieze aard van het voorval dat de respondent heeft meegemaakt. Daarom 
zijn er open vragen gesteld met betrekking tot de ongewenste omgangsvormen. De 
antwoorden kunnen tot uitdrukking brengen of de voorvallen voornamelijk ernstig of 
minder ernstig zijn en ook duidelijk maken wat de impact is voor de medewerkers. 
In dit hoofdstuk wordt uitsluitend gerapporteerd over onderlinge omgangsvormen 
tussen collega’s en leidinggevenden. Agressie en geweld door externen, bezoekers 
en vreemdelingen valt buiten de reikwijdte van dit hoofdstuk. De antwoorden van 
respondenten worden letterlijk en onbewerkt geciteerd behoudens pertinente spel-
fouten en foutieve leestekens waardoor de leesbaarheid wordt bemoeilijkt. In 
paragraaf 4.1 wordt de vraagstelling beschreven; in paragraaf 4.2 wordt verslag 
gedaan van de manier waarop de data is geschoond en in paragraaf 4.3 hoe de data 
is geordend. In paragraaf 4.4 worden de beschrijvingen van de respondenten 
gegeven over het voorval dat zij zeggen te hebben meegemaakt. In paragraaf 4.5 
wordt beschreven hoe medewerkers van DBV denken dat ongewenste omgangs-
vormen kunnen worden voorkomen. Tot slot van dit hoofdstuk, in paragraaf 4.6, 
wordt een conclusie getrokken over de antwoorden op de open vragen en wordt een 
vergelijking gemaakt met de conclusies bij deze vragen bij de sector 
gevangeniswezen. 

4.1 Open vragen in het MTO-DJI  

In het MTO-DJI in 2012 zijn, nadat respondenten invulden of zij al dan niet te 
maken hebben gehad met ongewenste omgangsvormen door collega’s en/of 
leidinggevenden, twee open vragen gesteld. Deze vragen werden vooraf gegaan 
door een toelichtende tekst (box 3). 
 
Box 3 Begeleidende tekst voorafgaand aan de open vragen 

U heeft zojuist vragen beantwoord over onder andere ongewenste omgangsvormen 
door collega’s en/of leidinggevenden. DJI vindt dit onderwerp een serieuze zaak en 
wil de problematiek blijvend aanpakken. U wordt gevraagd om, als u dat wenst, 
onderstaande vragen in te vullen. De antwoorden op deze vragen komen NIET terug 
in de rapportages voor uw inrichting. De antwoorden worden geanonimiseerd en 
gebundeld voor een rapportage voor de gehele sector DBV ten behoeve van ver-
beterplannen. Wanneer u namen invult, worden die door TNS NIPO verwijderd en 
niet teruggekoppeld aan uw inrichting of DJI. 

 
Na de toelichting werden de twee vragen als volgt geformuleerd (box 4). 
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Box 4 De open vragen over ongewenste omgangsvormen 

13 Omschrijving ongewenste omgangsvormen 
Kunt u uw ervaring met ongewenste omgangsvormen door collega’s of leidinggevenden 
omschrijven die u persoonlijk in de afgelopen twaalf maanden heeft ervaren? 
 
14 Preventie 
Wat zou de organisatie of u zelf kunnen doen om in de toekomst ongewenste 
omgangsvormen door collega’s of leidinggevenden aan te pakken en te voorkomen? 

4.2 Opschonen van de data 

De eerste open vraag werd door 172 van de 1.018 respondenten (17%) bij DBV 
ingevuld. 
Allereerst zijn alle antwoorden met de strekking ‘n.v.t.’ en ‘geen commentaar’ ver-
wijderd uit de dataset (dat was bij 80 van de 172 respondenten het geval). De ant-
woorden op de open vragen zijn voor de analyse verder geschoond. De beantwoor-
ding van de eerste vraag moet handelen over: 
• ongewenste omgangsvormen door collega’s of leidinggevenden; 
• persoonlijke ervaring; 
• op het werk meegemaakt; 
• de afgelopen twaalf maanden. 
Wanneer uit de beantwoording bleek dat niet aan deze criteria werd voldaan, is  
de informatie niet meegenomen in de analyse. Als aanname wordt gehanteerd dat 
beschrijvingen van ongewenste omgangsvormen die men niet persoonlijk heeft 
meegemaakt, vertekend kunnen zijn. Men baseert zich mogelijk op anekdotes (bij-
voorbeeld indirect vernomen ervaringen) waardoor de beantwoording te ver van de 
werkelijkheid kan staan. Alleen directe persoonlijke ervaringen worden als valide 
beschouwd en zijn meegenomen in de analyse. Daardoor vielen nog eens 15 res-
pondenten uit waarvan het onwaarschijnlijk leek dat zij het voorval zelf dan wel de 
laatste twaalf maanden hebben mee gemaakt. De in paragraaf 4.4 gepresenteerde 
analyse hebben betrekking op 77 antwoorden (8% van de 1.018 responderende 
medewerkers van DBV). 
 
Bij de tweede open vraag, over preventie, zijn wel alle vermelde antwoorden mee-
genomen omdat mogelijk interessante ideeën worden aangedragen om ongewenste 
omgangsvormen in de toekomst te voorkomen. Van de 1.018 respondenten vulden 
186 medewerkers iets in het invulkader van de open vraag over preventie. Na ver-
wijdering van antwoorden zoals ‘n.v.t.’ en ‘geen commentaar’ (41 in totaal) blijven 
145 antwoorden over die zijn geanalyseerd (paragraaf 4.5). 
Opgemerkt moet worden dat niet bekend is of de mensen die de open vragen invul-
den, dezelfde personen zijn als diegenen die aangegeven hebben ongewenste ge-
drag te hebben ervaren. Ook is de groep respondenten die de open vragen heeft 
beantwoord klein. Enig voorbehoud moet daarom worden gemaakt met betrekking 
tot de generaliseerbaarheid. 

4.3 Categoriseren van beantwoording op de open vragen 

De categorisering van de antwoorden wordt gedaan via een indeling van antwoord-
categorieën zoals beschreven door Molleman (2011). In dat onderzoek, dat de re-
sultaten van de Internetspiegel van het gevangeniswezen analyseerde, zijn door 
twee beoordelaars de categorieën gescoord. Vervolgens is de interbeoordelaars-
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betrouwaarheid vastgesteld. De beoordelaars deelden antwoorden naar categorieën 
in en bezagen achteraf of zij tot gelijke categorieën en toewijzingen kwamen. Deze 
beoordeling verliep in twee fases. In fase 1 werden de antwoorden door de beoorde-
laars onafhankelijk van elkaar toegewezen aan categorieën. In fase 2 werd gekeken 
waar de beoordelaars verschillend hadden ingedeeld en werd besproken of er con-
sensus kon worden bereikt over de juiste toedeling van een antwoord aan een cate-
gorie. Bij vraag 1, de vraag over wat er precies is voorgevallen, werden 72 van de 
98 antwoorden hetzelfde ingedeeld door de beoordelaars (73%). In fase 2 kwamen 
de beoordelaars tot volledige overeenstemming (100%) en concludeerden zij dat de 
categorisering toepasbaar is voor de verwerking van de antwoorden. Bij vraag 2, 
over welke preventieve maatregelen genomen zouden kunnen worden, kwamen de 
beoordelaars in 74 van de 98 antwoorden tot dezelfde indeling in de categorieën 
(76%). In de tweede fase besloten zij dat er een categorie moet worden toege-
voegd, want gebleken was dat een onderscheid gemaakt dient te worden tussen 
ontevredenheid over het leiderschap en het ontbreken van beleid (dit werd de 
‘restcategorie’). Dit leidde tot overeenstemming in 97,9% van de geanalyseerde 
antwoorden. Er kan dus gesproken worden van een hanteerbare en valide indeling 
van categorieën. 
 
De categorieën zijn als volgt vastgesteld (tabel 13). Daarin staat tevens vermeld 
hoeveel respondenten van DBV per categorie een voorval hebben beschreven. 
 
Tabel 1  Categorieën van de ongewenste omgangsvormen door collega’s 

en/of leidinggevenden 

 Absoluut aantal respondenten Percentage respondenten 

Verbale agressie 45 58% 

Bedreiging/intimidatie 9 12% 

Seksuele intimidatie 7 9% 

Discriminatie 15 19% 

Fysieke agressie 1 1% 

 

Ook bij de andere open vraag is een categorisering vastgesteld en is weergegeven 
in tabel 2. De beschrijvingen gaan over mogelijke preventieve maatregelen die me-
dewerkers voorstellen die betrekking kunnen op henzelf of de organisatie.  
 
Tabel 2 Categorieën van de voorstellen om ongewenste omgangsvormen 

te voorkomen 

 Aantal medewerkers Percentage 

Normen en waarden: individueel 24 17% 

Voorbeeldgedrag en communicatie: team 49 34% 

Leidinggevende: aanwezigheid en betrouwbaarheid 36 25% 

Directie: harder of daadkrachtiger ingrijpen 24 17% 

Overig 12 8% 

 

                                               
3 De percentages in de tabel tellen mogelijk niet op tot 100% door afronding. 
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4.4 Beschrijving van de ongewenste omgangsvormen 

De respondenten die in de open vragen meldden ongewenste omgangsvormen 
hebben meegemaakt van collega’s of leidinggevenden hebben diverse ervaringen. 
Per categorie worden ze besproken. 
 
Verbale agressie 
In de vragenlijst werden voorbeelden van verbale agressie gegeven, te weten schel-
den, schreeuwen, vernederen, treiteren en pesten. De respondenten hebben de er-
varing soms niet netjes te worden aangesproken door collega’s. Non-verbaal komen 
ongewenste omgangsvormen tot uiting in boze en negatieve blikken in het geval 
een collega het ergens niet mee eens is. Men reageert soms boos wanneer iemand 
aangesproken wordt op niet integer gedrag. Een enkele keer wordt gemeld dat 
‘bestaande afspraken niet worden gerespecteerd’ waarbij niet beschreven wordt om 
welke afspraken het gaat. 
 
Een aantal malen wordt gemeld dat de attitude van collega’s als ongeïnteresseerd 
en negatief wordt ervaren. ‘Van collega’s hoor je vaak overdreven negatieve opmer-
kingen’ en ‘een groot deel van de collega's waar ik mee samenwerk toont weinig 
interesse op de vloer (in het werk). Dit wekt irritaties bij de collega's die hun werk 
wel goed proberen te doen.’ 
Een bron van ergernis vormt het niet nakomen van afspraken. ‘Afspraken die ge-
maakt zijn, niet honoreren’ en ‘door mijn leidinggevende waren afspraken gemaakt 
en die afspraken stonden zwart op wit op papier. De afspraken zijn echter niet na-
gekomen.’ Daarbij wordt eenmaal vermijdend gedrag gemeld: ‘Telefoon wegdruk-
ken wanneer je belt.’  
Actief ongewenst gedrag door leidinggevenden wordt een aantal keren beschreven. 
‘Onze leidinggevende kan het personeel niet normaal aanspreken; hij doet dit altijd 
als er meerdere collega's bij zijn. Dit soms tot schreeuwen aan toe.’ Schreeuwen en 
commanderen door leidinggevenden wordt meermalen gemeld en als ongepast en 
ongewenst aangemerkt. Als aanleiding wordt genoemd het niet op tijd komen op 
afspraken en het niet opvolgen van werktijden door medewerkers. Twee medewer-
kers geven aan inlevingsvermogen bij leidinggevenden te missen. ‘Er wordt geen 
oplossing gezocht voor problemen die wij tegenkomen; integendeel, de leidingge-
venden gaan de strijd aan en werken tegen.’ En ook: ‘Na een uitbraak uit een cel 
door ingeslotenen is mijn gevoel van veiligheid aangetast. Toen ik dat aangaf maak-
ten collega's het belachelijk en melding via mail werd door de leidinggevende als 
spam betiteld.’ Een ander voorbeeld: ‘Mijn operationeel leidinggevende (G4S) heeft 
de emotionele gevolgen van een traumatische ervaring (onder werktijd) niet serieus 
genomen, zelfs gebagatelliseerd. Hij “had wel belangrijkere zaken te doen“ en “ach, 
moet je maar tegen kunnen”. Nazorg van de DBV was daarentegen wél goed.’ Ook 
opmerkingen door leidinggevenden zoals ‘als het je niet bevalt, zoek je maar ander 
werk’ worden als ongewenst aangemerkt. ‘Mijn leidinggevende heeft mijn functio-
neren terloops ter discussie gesteld maar is hier niet op doorgegaan. Dit heeft mij in 
onzekerheid gedompeld’, is ook een voorbeeld van ongewenst gedrag. 

 
Verbale agressie kent vaak als oorzaak onenigheid over verlof en verzuim. ‘Wanneer 
je een aanvraag doet voor zorgverlof of begrip vraagt voor persoonlijke omstandig-
heden word je soms gewoon afgeblaft. Dan moet je het zelf maar uitzoeken, want 
daar heb je familie voor.’ Twee afzonderlijke medewerkers melden dat zij taken 
(dwingend) opgedragen krijgen terwijl ze aangegeven zouden hebben dat zij die 
momenteel niet aankunnen vanwege een privésituatie. Eenmaal wordt gemeld dat 
iemand op agressieve manier is aangesproken omdat werd gevonden dat betreffen-
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de ‘doet alsof hij/zij ziek is’. Een ander voorbeeld van onenigheid dat leidt tot trei-
teren is vervat in de volgende quote: ‘mijn vakantie is afgewezen door de planning. 
Ik heb gevraagd naar de reden (de reden “geen kinderen” is discriminatie naar mijn 
mening). Gezegd dat ik het hier niet mee eens ben. Vervolgens treitert de planning 
mij met als gevolg minder wisseldiensten en diensten op een andere afdeling en 
platform.’ 
 
Twee respondenten melden dat niet zuiver wordt omgegaan met informatie. ‘Ver-
trouwelijke informatie en gesprekken worden in publieke ruimtes gedeeld. Afspra-
ken en beloftes worden niet nagekomen of via voicemail worden overplaatsingen 
aangezegd.’ Een andere respondent meldt dat collega’s informatie (‘opmerkingen’) 
via onder andere Hyves naar buiten brengen. Wat deze respondent met ‘opmerkin-
gen’ bedoelt, is onduidelijk. Andere respondenten zijn concreter: ‘Slecht praten over 
elkaar en achter elkaars rug om’ en ‘het kleineren door een enkele collega’. Een 
ander voorbeeld laat zien dat leidinggevenden belangrijk zijn om ongewenste om-
gangsvormen te voorkomen: ‘toen ik net begon op de afdeling werd er heel veel 
geroddeld en gekleineerd. Nu er van leidinggevende is gewisseld is hier absoluut 
geen sprake meer van.’  
 
Incidenten worden als extra vernederend ervaren wanneer daar anderen bij zijn: ‘Ik 
werd op mijn plek gezet door een collega, waar nog ongeveer 10 collega's bij waren. 
Ik had in zijn ogen iets verkeerd gedaan en hij begon tegen me te schreeuwen.’ 
 
Bedreiging/intimidatie 
De scheidslijn tussen verbale agressie en de categorie bedreiging/intimidatie is dun. 
In de vragenlijst wordt laatstgenoemde categorie omschreven met de voorbeelden 
bedreigen, stalken, achtervolgen, chanteren, onder druk zetten, dreigbrief en ge-
zinsleden bedreigen. In deze categorie zijn slechts negen reacties ingedeeld, waar-
onder ‘leidinggevenden hebben mij onder druk gezet tijdens een calamiteit en het 
afhandelen daarvan. Door partij te trekken kwam ik in een kwaad daglicht te staan.’ 
Ook meldt een respondent dat ondanks het bestaan van heldere afspraken over 
afwezigheid door verzuim hij of zij toch onder druk is gezet te gaan werken. Een 
respondent meldt dat collega’s soms ‘intimiderend naar je kijken (dodende blikken)’, 
en een andere respondent meldt dat ‘collega's intimideren door verbale en non-
verbale communicatie. Aangegeven/gemeld bij direct leidinggevende’. Wanneer de 
leidinggevende betrokken is bij het voorval wordt duidelijk dat het voor de mede-
werker moeilijker is een oplossing in de situatie te vinden: ‘Een leidinggevende heeft 
naar aanleiding van een roddel gedreigd een persoonlijk onderzoek te starten. Op 
zich zou dit een vanzelfsprekend gevolg kunnen zijn van een melding, maar deze 
leidinggevende had persoonlijk veel “moeite” met mij en zorgde dan ook voor moei-
lijke situaties. De manier hoe deze leidinggevende dit aan mij meedeelde heb ik als 
een bedreiging ervaren.’ 
In digitale communicatie komen soms (twee respondenten) ook bedreigende en 
intimiderende omgangsvormen voor. ‘Ik heb ongewenste sms gekregen, collega 
stopte hiermee nadat ik hem/haar had gezegd dat ik hier niet van gediend was en 
als het niet stopte naar onze manager zou gaan’ en ‘Veel (ongewenste) mail, 
sms’jes, voicemailberichten. Door tussenkomst van leidinggevende is dit gestalk 
beëindigd.’ 
 
Seksuele intimidatie 
Van de 77 respondenten die de open vraag over ongewenste omgangsvormen in-
vulden, melden 7 respondenten een voorval waarin seksuele intimidatie een rol 
speelt. Daaronder worden in de vragenlijst verschillende vormen gevat te weten 
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nafluiten, seksueel getinte opmerkingen, blikken, handtastelijkheden, aanranding of 
verkrachting. De laatste twee vormen zijn niet gemeld. 
Het maken van seksueel getinte opmerkingen werd door vier respondenten ge-
noemd. De toespelingen worden soms tijdens de PPO sporturen gemaakt en kunnen 
handelen over de kleding, lichaamsvormen of privésituatie van een medewerker. 
Ook beschrijft een respondent de situatie dat een collega verliefd zei te zijn op 
hem/haar en geen nee kon accepteren. Eén respondent heeft een ongewenst ge-
dicht ontvangen van een collega. 
Een respondent meldt handtastelijkheden: ‘Er zijn een tweetal oudere collega's die 
het toch wel erg fijn vinden om mij aan te raken. Door middel van een hand op mijn 
schouder, armen, middel. Of massage aanbieden.’ Een andere respondent ervaart 
dat een collega soms te dichtbij komt. Dat is gemeld en er heeft een overplaatsing 
plaatsgevonden waardoor de situatie is opgelost. 
 
Discriminatie 
Onder discriminatie worden negatieve opmerkingen of gedragingen verstaan met 
betrekking tot sekse, huidskleur, geloof, leeftijd of seksuele geaardheid. In totaal 
werd hier vijftien keer een omschrijving van gegeven. Vaak gaat het om opmerkin-
gen die grappig zijn bedoeld door collega’s, maar die de respondenten als zodanig 
niet (meer) opvatten. ‘Collega's kunnen soms discriminerende opmerkingen maken, 
wat dan zogenaamd een grap is. Maar niet iedereen ervaart dat zo.’ De responden-
ten melden verscheidene vormen van discriminatie. 
Ten eerste worden ongewenste opmerkingen gemaakt over het geloof van collega’s 
(driemaal gemeld). We geven twee voorbeelden: ‘Geen respect voor andere ge-
loofsovertuigingen, veel vloeken en maken negatieve opmerkingen over geloof’ en 
‘mijn Christen zijn wordt bespottelijk gemaakt. Collega’s pesten, doen laatdunkend, 
treiteren, frustreren’. 
Ten tweede worden ongewenste opmerkingen en gedragingen over de afkomst en 
huiskleur van medewerkers gemeld (vijfmaal). In de gegeven voorbeelden worden 
grappen gemaakt over de afkomst van medewerkers: ‘Racistische opmerkingen  
over ingeslotenen en collega's! Dit door andere collega's, “wij” buitenlanders horen 
allemaal achter de deur!! Dit na jaren aangehoord te hebben is niet meer “grap- 
pig”!’ Een andere respondent geeft aan dat een grapje over iemands afkomst best 
een keer kan, maar dat het niet systematisch moet gebeuren. Ook werd eenmaal 
gemeld dat een bepaalde groep medewerkers met eenzelfde etnische afkomst 
’favoriet’ bij de leidinggevende zou zijn waardoor met hen meer rekening wordt 
gehouden. Bij twijfel krijgen zij het voordeel en de groep wordt meer informatie 
toevertrouwd. 
Ten derde wordt tweemaal beschreven dat ongewenst onderscheid gemaakt werd 
op basis van de geaardheid van medewerkers. Een respondent ervaart ‘grappige 
opmerkingen over geaardheid, die niet leuk zijn en uiteindelijk door de groep als 
normaal gevonden worden’. Een andere respondent tekent eenzelfde verhaal op  
en voegt daaraan toe dat wanneer hij of zij aangeeft de opmerkingen als kwetsend 
te ervaren, collega’s vinden dat opmerkingen over seksuele geaardheid ‘moeten 
kunnen.’ 
Ten vierde wordt eenmaal gemeld dat opmerkingen ‘leeftijdgericht’ kunnen zijn 
waarbij onduidelijk is wat dat exact inhoudt. 
Ten vijfde beschrijft een respondent dat soms ongewenst onderscheid gemaakt 
wordt op basis van geslacht. 
Ten zesde wordt tweemaal beschreven dat er gediscrimineerd wordt op basis van 
het uiterlijk van de medewerker. ‘Doordat ik wat dikker ben, vinden sommige 
collega's het heel normaal om je lui te noemen en samen met een ingeslotene te 
lachen als die je daarom uitscheldt.’ Het andere voorbeeld luidt: ‘Leidinggevenden 
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hebben mij meerdere malen aangesproken op een niet nette manier over het feit 
dat ik soms baarddragend ben. Ik heb mij meerdere malen aangetast gevoeld in 
mijn persoonlijke integriteit.’ 
 
Fysieke agressie 
De vragenlijst definieert fysieke agressie als duwen, slaan, schoppen, spugen, vast-
grijpen, verwonderen fysiek hinderen, gooien/vernielen met/van voorwerpen. In 
deze categorie kan één beschrijving worden gemeld: ‘Een duw is snel gegeven en 
wordt afgedaan als geintje.’ Wie de actoren zijn in deze beschrijving van een voor-
val is echter onduidelijk. 

4.5 Beschrijving van mogelijke preventiemaatregelen 

De antwoorden van de respondenten zijn ingedeeld in de categorieën zoals beschre-
ven in paragraaf 4.3. In deze paragraaf beschrijven we de inhoudelijke opmerkingen 
ten aanzien van preventieve acties en maatregelen die medewerkers voorstellen. 
 
Normen en waarden: de individuele medewerker  
Vierentwintig medewerkers beschreven manieren hoe ongewenste omgangsvormen 
kunnen worden voorkomen die zich richten op de respondent zelf of individuele me-
dewerkers. Aanspreekgedrag is de meest gehoorde oplossing in deze categorie. ‘Ik 
heb er zelf nog geen ervaring mee. Indien er zo'n situatie bij mij zou voorkomen 
dan zou ik tegenover elke collega heel direct en duidelijk zijn dat ik dat niet wil.’ Een 
andere medewerker schrijft: ‘Ik spreek mijn collega's direct aan en zeg dat ik niet 
gediend ben van dergelijke opmerkingen’ en ‘Duidelijk grenzen stellen’.  
Uit een aantal reacties blijkt dat ook verbetering kan worden gezocht in de opleiding 
en training van medewerkers. ‘Rustiger met elkaar in gesprek. In elke opleiding 
nadruk leggen op het respecteren van ieders mening. In de opleiding leren dat een 
discussie onderling nooit mag leiden naar belediging.’ Ten aanzien van social media 
worden speciale maatregelen voorgesteld: ‘Personeel meer bewust maken van ge-
bruik social media en de eventuele gevolgen hiervan’ en ‘Ongewenste omgangs-
vormen zijn moeilijk te voorkomen. Organisatie kan zijn mensen trainen hoe ze 
hiermee het beste om kunnen gaan – hoe reageer je op ongewenste sms – en als je 
een 06-nummer van een collega hebt geef deze dan niet door aan andere collega's, 
zonder toestemming van degene waarvan het nummer. is.’  
Volgens een aantal respondenten zouden medewerkers ongewenste omgangsvor-
men vaker als gespreksonderwerp moeten tegen komen: ‘Verplichte bijeenkomsten 
organiseren in plaats van protocollen ter inzage te verstrekken’ en ‘Bijeenkomsten 
dienen gericht te zijn op het inhoudelijke theoretische en praktische situaties’. Eén 
respondent heeft hierop reeds gerichte actie ondernomen: ‘Vanaf 2009 ben ik bezig 
met de ontwikkeling van een methodiek. Exemplaren hiervan zijn bij de directie van 
de instelling en bij het opleidingsinstituut DJI neergelegd.’ Er bestaan dus ideeën in 
de organisatie hoe de problematiek kan worden aangepakt.  
Enkele losse opmerkingen die als oplossingsrichting worden aangedragen: ‘In alle 
disciplines het goede voorbeeld uitdragen’, ‘alert blijven!’, ‘iets meer de collega’s 
vertrouwen’ en ‘Als gelijkwaardige personen behandelen en minder hiërarchie’. Ook 
belangrijke waarden worden genoteerd door de respondenten, zoals respect, open-
heid en eerlijkheid. 
 
Voorbeeldgedrag en communicatie: het team 
In totaal zijn 49 reacties ingedeeld in deze categorie waarbij de oplossingen vooral 
worden gezocht bij de teamgenoten waarmee medewerkers samenwerken. ‘Men 
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moet duidelijk zijn als er iets gebeurt en goede communicatie.’ ‘Bij het teamoverleg 
bijvoorbeeld, info geven door bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon uit te nodigen’ 
en ‘De collega's en/of leidinggevenden moeten bij het waarnemen van deze om-
gangsvormen opkomen voor eigen collega's die hiermee te maken hebben.’ Het 
bespreekbaar maken wordt vaak genoemd, waarbij het werkoverleg en functione-
ringsgesprek worden genoemd als mogelijke momenten. 
Betere, snellere en kortere communicatielijnen worden vaker genoemd als oplossing 
voor het probleem van ongewenste omgangsvormen. Andere reacties zijn specifie-
ker: betere communicatie tussen collega's. Het op een of andere manier de kloof die 
er schijnt te bestaan tussen G4S en justitie kleiner te maken, of te doorbreken. Vol-
gens mij doen we allemaal hetzelfde werk, en maakt het uniform niets uit!’ en ‘het 
inzetten van UBAA’ (dit is de methodiek die wordt gebruikt bij de sector gevangenis-
wezen om de problematiek van ongewenste omgangsvormen aan te pakken en 
staat voor Uitspreken, Bespreken, Afspreken en Aanspreken). Collega’s spreken 
zonder waardeoordeel uit welk gedrag ze van elkaar ervaren om vervolgens te 
bespreken wat de intenties van het gedrag daadwerkelijk waren en hoe het over-
komt op de collega. Dan worden afspraken gemaakt hoe in de toekomst met elkaar 
om te gaan. Het onderdeel ‘aanspreken’ blijft in de toekomst gelden: men blijft 
elkaar aanspreken op het nakomen van de afspraak. 
Ook wordt vaker gemeld dat de bekendheid van en procedure rond vertrouwensper-
sonen in de teams verbeterd moet worden. Ook is het belangrijk dat wanneer zaken 
in teamverband zijn besproken in een later stadium nogmaals aan de orde komen 
om te evalueren of verandering van 'gedrag' heeft plaatsgevonden. Wanneer dat 
niet het geval is, zo oppert een respondent, zou een medewerker van team kunnen 
wisselen. 
Ten behoeve van het doorbreken van discriminatie wordt gezegd: ‘Openlijk uitko-
men voor je geaardheid stimuleren. Mensen uit de top/leidinggevenden die er zelf 
ook openlijk voor uitkomen zou daarbij helpen.’ 
Tot slot wordt geschreven door twee respondenten dat op en tussen alle niveaus in 
de organisatie dezelfde omgangsregels moeten gelden. ‘Op elke niveau moet men 
aanspreekbaar zijn’ en ‘Collega's die “lager in rang” zitten ook serieus nemen en 
naar luisteren. En niet ALTIJD naar het verleden refereren. Wat klaar is, is klaar. 
Mensen kunnen verbeteren en veranderen’. 

 
Aanwezigheid en betrouwbaarheid: de leidinggevende 
In deze categorie zijn antwoorden ingedeeld die een oplossing zoeken bij de leiding-
gevende. Van de 36 antwoorden in deze categorie gaan de meeste over het gebrek 
aan betrokkenheid en betrouwbaarheid. Bij functiebegeleiders en afdelingshoofden 
wordt de persoonlijke betrokkenheid door een aantal medewerkers gemist. ‘De func-
tiebegeleider is nu te formeel en bureaucratisch. De afstand te groot.’ ‘Leidingge-
venden zullen meer empathie moeten krijgen en meer moeten weten hoe alles 
werkt. Als ik nu wat heb, zeg ik niets maar meld me zelf ziek want naar mij wordt 
toch niet geluisterd of begrip getoond.’ Ook van de directie wordt meer betrokken-
heid en begrip verlangd en in een enkel geval wordt voor iedereen (voornamelijk de 
functiebegeleiders en operationeel managers) een cursus ‘communicatie’ en ’sociaal 
maatschappelijk bewustzijn’ aangeraden. De betrokkenheid met de werkvloer wordt 
als probleem ervaren terwijl een respondent aangeeft dat er ‘Meer professionele 
afstand tussen afdelingshoofden en directie’ zou mogen zijn. ‘Nu is het vaak vier 
handen op één buik.’ 
Betrouwbaarheid wordt bij leidinggevenden vooral gemist omdat wanneer men mel-
ding doet van ongewenste omgangsvormen, lang niet altijd duidelijk is wat er met 
de klacht gebeurt. Daarbij wordt geadviseerd: ‘En altijd terugkoppeling geven of er 
wat mee gedaan wordt zo, ja wat ermee gedaan wordt.’ Ook zouden leidinggevende 
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hun voorbeeldfunctie nadrukkelijker moeten invullen, twee respondenten melden 
hierin tekortkomingen. 
Andere respondenten zijn andere tekortkomingen bij leidinggevenden die aangepakt 
moeten worden om ongewenste omgangsvormen in te perken. Zo zouden leidingge-
venden een cursus moeten volgen hoe zij om moeten gaan met diversiteit in hun 
team. Ook wordt gemeld: ‘Laten we beginnen met leidinggevenden die goed ge-
screend zijn op basis van vaardigheden, intelligentie en bepaalde kenmerken die 
een goed mens moet hebben. Natuurlijk weet ik dat integriteit hoog in het vaandel 
staat, maar ik heb mensen hogerop zien komen via netwerken en niet door wat ze 
konden’ en ‘Toch nog meer de stijl van leidinggeven onder de loep nemen. Hier is 
nog winst te behalen. Er zijn hoofden die ongenuanceerd kritiek spuien. Dit wordt in 
het algemeen niet gewaardeerd en keert zich onderhuids tegen de organisatie.’ 
Andere oplossingrichtingen worden gezien in het ‘Vaker/periodiek navragen bij het 
personeel wat hun vinden over hun leidinggevenden’. Leidinggevenden zouden ook 
af en toe wat complimenteuzer mogen zijn, dit zou een extra drijfveer kunnen bete-
kenen voor personeel. 
De aanwezigheid en zichtbaarheid van leidinggevenden op de werkvloer wordt 
meermalen genoemd als aanpak van ongewenste omgangsvormen. ‘Meer op de 
vloer aanwezig zijn zodat je weet wat er leeft’ en ‘Onze leidinggevende (afdelings-
hoofd) is nauwelijks aanwezig of bereikbaar. Wij, mijn collega's en ik regelen vrijwel 
alles op de afdeling zelf. Het zou goed zijn als deze persoon eens wat vaker op het 
werk was. Alleen dan is het mogelijk invloed en sturing te geven’.  
 
Harder of daadkrachtiger optreden: de directie 
Meer dan twintig respondenten zien een harde aanpak als meest geschikt bij het 
probleem van ongewenste omgangsvormen. ‘Keihard optreden door middel van 
“zero tolerance”-beleid’, ‘Direct ontslag’ en ‘De organisatie zou zijn belofte na 
kunnen komen; dus bij drie officiële waarschuwingen eruit’. De directie wordt door 
deze groep respondenten een cruciale rol toegedicht. Zij moet zorgen voor een goed 
screeningsbeleid (‘Betere selectie aan de voordeur’) en moeten benaderbaar zijn 
(‘De drempel naar de directie lager maken, zodat je makkelijker naar de directie 
stapt als je onenigheid hebt met je leidinggevenden’). Ook op directieniveau zou 
men meer accuraat in moeten grijpen bij ongewenste omgangsvormen dan nu het 
geval is, aldus enkele respondenten. ‘Het MT moet uitstralen dat dergelijke prak-
tijken niet getolereerd worden en daar dan ook actie op uit zetten. Zorgen voor 
protocollen en bekendmaking binnen de organisatie van wegen die men kan be-
wandelen wanneer met ongewenste omgangsvormen te maken heeft.’ Een andere 
respondent meldt dat het strak sanctioneren van ongewenste omgangsvormen bij 
collega’s wel plaatsheeft, maar ‘dit moet voor iedereen gelden, ook voor de hogere 
functies’.  
Ook vinden respondenten dat er volgordelijkheid in het optreden van de directie 
moet zitten. Eerst moeten mensen worden aangesproken, op een later moment 
dient er te worden gewaarschuwd en dient het gedrag vermeld te worden in het 
personeelsdossier. Daarna zou overplaatsing of ontslag aan de orde kunnen zijn, 
aldus de respondenten. Een respondent vat in het antwoord oorzaken, de 
ongewenste situatie en de gevolgen daarvan samen: ‘De collega's aanpakken die 
continu laat komen en/of hun werk niet goed doen. Om te voorkomen dat er irrita-
ties komen en de werkdruk te hoog wordt voor collega's die wel hun best doen.’ 
 
Overige opmerkingen van de respondenten 
Twaalf antwoorden konden niet worden toegeschreven aan de categorieën. De 
ideeën van de respondenten om ongewenste omgangsvormen in de toekomst te 
voorkomen zijn de volgende. Ten eerste zeggen enkele medewerkers dat een 
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anoniem meldpunt ontbreekt. Ten tweede wordt geopperd om meer ‘openheid te 
betrachten en personeel meer bewust te maken van het werk’. Hoe dit samenhangt 
met ongewenste omgangsvormen wordt niet vermeld. Wel zegt een ander dat per-
soneel meer begeleiding nodig heeft, wat er mogelijk op wijst dat de zwaarte van 
het werk de omgangsvormen onder druk kan zetten. Ten derde wordt in voorlichting 
en monitoring een oplossing gezien: ‘Vaker enquêtes houden (eens per jaar)’ en 
‘Voorlichten, bewaken en sanctioneren.’ 
Tot slot kunnen twee tevreden respondenten melden: ‘De organisatie heeft mij heel 
goed geholpen toen. Ik weet zo geen verbeterpunten.’ ‘Nu is er een organisatie die 
in zo'n geval opkomt voor de medewerkers en hier actie op uit zet. Dit vooral blijven 
doen en blijven uitstralen naar het personeel.’ Pessimistischer is de navolgende kijk 
op de problematiek: ‘Het is niet aan te pakken, “het is maar een grapje” dus geen 
actie!’ 

4.6 Conclusie en vergelijking met gevangeniswezen 

De meest gemelde ongewenste omgangsvorm tussen personeel van DBV is verbale 
agressie. Hoewel schelden en schreeuwen een enkele keer wordt beschreven, wordt 
de ongeïnteresseerdheid, gebrek aan empathie, boosheid en negativiteit van enkele 
collega’s als meest ongewenst ervaren. Onenigheid over verzuim en verlof is meer-
malen een oorzaak van de ongewenste omgangsvormen. 
Gedrag dat als zeer ongewenst wordt aangemerkt is het bekritiseren of afvallen van 
een collega in het bijzijn van andere collega’s of ingeslotenen. Intimidatie, seksuele 
intimidatie en fysieke agressie worden nauwelijks gemeld. Deze incidenten kunnen 
toch een aanzienlijke impact hebben op een medewerker en zelfs een heel team. Uit 
de open vragen ontstaat echter niet het beeld dat deze ongewenste omgangsvor-
men een structurele aard kennen bij DBV. Discriminatie wordt wel vaker gemeld en 
ook preciezer omschreven. Opvallend is dat op zeer uitlopende gronden ervaringen 
zijn met discriminatie. Als aanleiding voor negatieve gedragingen of opmerkingen 
zijn geloof, afkomst en huidskleur, geaardheid, leeftijd, geslacht en uiterlijk ge-
noemd.  
De resultaten van DBV vertonen gelijkenis met het beeld dat in 2011 bij het gevan-
geniswezen bestond. Ook daar werden geen ‘zware’ voorvallen beschreven en wer-
den als oorzaak van onenigheid ook verzuim en verlof genoemd. De ongewenste 
omgangsvormen zijn ook in die sector vooral te vinden op het gebied van verbale 
agressie en discriminatie. Dergelijke gedragingen worden vaak als grap bedoeld 
maar komen volgens respondenten niet (meer) zo over. 
De respondenten zien vooral oplossingen in acties en maatregelen in de teams en 
specifiek gericht op hun leidinggevenden. Teamgenoten zouden beter moeten 
communiceren, het werkoverleg en functioneringsgesprek zijn daarbij passende 
contactmomenten. De bekendheid over vertrouwenspersonen en meldprocedures 
wordt ook te beperkt bevonden. Een andere mogelijkheid om ongewenste omgangs-
vormen te voorkomen is voorbeeldgedrag en aanspreekbaarheid van collega’s, maar 
vooral ook van leidinggevenden. Soms worden leiderschapskwaliteiten gemist waar-
door de bespreekbaarheid van morele kwesties tekortschiet, bij incidenten niet inge-
grepen wordt en niet teruggekoppeld is aan betrokkenen hoe de afhandeling van 
een voorval is geweest. De zichtbaarheid op de werkvloer van leidinggevenden 
wordt een aantal keren als beperkt gekwalificeerd. Een aantal respondenten ziet 
oplossingen in een harde lijn van de directie. Er moet een strenge screening aan  
de poort plaatshebben om integer personeel te werven. Wanneer tijdens de dienst 
ongewenst gedrag wordt vertoond moet daarmee formeel worden omgesprongen, 
zoals aantekening in het personeelsdossier, waarschuwing, overplaatsing of zelfs 
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ontslag. Tot slot is er een aantal medewerkers bij DBV dat aangeeft de oplossing  
te zien in hun eigen handelen. Zij zeggen zelf aan te moeten geven waar hun gren-
zen liggen en ook zelf het goede voorbeeld te moeten geven. Zij zouden wel meer 
willen leren hoe je een gesprek aan moet gaan over ongewenste omgangsvormen 
zonder dat deze ontaardt in beledigingen en onenigheid. 
Bij het gevangeniswezen werden in het kader van preventie vergelijkbare opmerkin-
gen gemaakt ten aanzien van de kwaliteiten en voorbeeldfunctie van leidinggeven-
den. Ook in het gevangeniswezen zou de frequentere aanwezigheid van de leiding-
gevende op de werkvloer kunnen bijdragen aan een oplossing van de problematiek. 
De medewerkers van DBV zoeken de oplossing vaker bij het team, de leidinggeven-
de en de directie dan medewerkers van het gevangeniswezen. In deze laatste sector 
verwijst men naar trainingstrajecten die men heeft gevolgd, zoals Onderlinge Agres-
sie en Geweld (waaronder de methodiek UBAA, zie paragraaf 4.5) en trainingen op 
het gebied van leiderschap en bejegening van ingeslotenen. Door deze trainingen, 
zo melden gevangenismedewerkers, zijn zij persoonlijk beter in staat ongewenste 
omgangsvormen te herkennen en te (helpen) voorkomen (Van der Broek & Molle-
man, 2012). 
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5 Historische vergelijking MTO-resultaten DBV 

5.1 Resultaten verschillen MTO 2007 en 2012 

In deze paragraaf worden de verschillen tussen de resultaten van de MTO’s 2007 en 
2012 weergegeven. De verschillende onderwerpen worden per hoofdthema getoond 
in een lijngrafiek. De lijngrafieken laten zien hoe de ontwikkeling van de gemiddelde 
schaalscores door de jaren is.4 In de tekst wordt aangegeven of er sprake is van een 
significante afwijking van het gemiddelde van alle medewerkers. Een significant ver-
schil van <0,10 wordt in de tekst aangeduid als een klein verschil. Bij een verschil 
van≥0,10 wordt in de tekst gesproken van een relevant verschil. Bij een verschil 
van≥0,30 is sprake van een groot verschil. In de periode tussen de metingen van 
2007 en 2012 is bij DBV het zogenoemde duaal leiderschap ingevoerd bij zowel het 
DJI- als het G4S-personeel. Iedere DTH’er heeft zodoende een afdelingshoofd (pri-
mair proces) voor de dagelijkse aansturing en een leidinggevende die de perso-
neelszaken afhandelt (functiebegeleider HR of operationeel manager). In dit hoofd-
stuk is de vergelijkbaarheid met de meting van 2007 enigszins problematisch omdat 
de taken van het afdelingshoofd in 2007, heden ten dage door twee functionarissen 
worden uitgevoerd. 
 
Inhoudelijke aspecten werk 
De resultaten in figuur 7 laten zien dat medewerkers in 2012 minder tevreden zijn 
over de hoeveelheid werk in tegenstelling tot 2007.5 Medewerkers geven aan het in 
2012 drukker te hebben in vergelijking met 2007. De verschillen zijn zowel signifi-
cant als relevant (>0,10). De tevredenheid over de informatie en communicatie 
steeg tussen 2007 en 2012 eveneens significant. Het verschil is met 0,10 relevant. 
Ten aanzien van de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden bestaat er geen significant 
verschil tussen beide jaren. 

                                               
4 Strikt genomen representeren de grafieken geen continuïteit ‘in de tijd’, omdat de respondenten in de verschil-

lende jaren niet altijd dezelfde personen zijn. Ten behoeve van een eenvoudige interpretatie is toch voor de 

weergave van een lijngrafiek gekozen. Voorts varieert de schaalverdeling op de Y-as per grafiek, omdat dit de 

leesbaarheid ten goede komt. 
5 Voor alle resultaten geldt: hoe hoger, hoe beter. 
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Figuur 7  Inhoudelijke aspecten werk ervaren door medewerkers DBV in 
2007 en 2012 (N=495-780) 
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Integriteit en veiligheid 
De resultaten in figuur 8 laten zien dat er tussen 2007 en 2012 een aanzienlijke stij-
ging (0,29) is met betrekking tot de tevredenheid over de collegialiteit. De verschil-
len zijn zowel significant als relevant. De tevredenheid over de veiligheid nam tus-
sen 2007 en 2012 niet significant toe. De overige onderwerpen met betrekking tot 
het thema integriteit en veiligheid konden niet met elkaar worden vergeleken omdat 
de vragenlijst in 2007 en 2012 verschillende vragen stelt.  
 
Figuur 8  Integriteit en veiligheid ervaren door medewerkers DBV in 2007 

en 2012 (N=495-780) 
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Leiderschap DTH6 
De resultaten in figuur 9 laten zien dat medewerkers in 2012 significant positiever 
oordelen over het leiderschap van hun afdelingshoofd primair proces. De medewer-
kers zijn in 2012 aanzienlijk positiever over het sociaal-emotionele en stimulerende 
leiderschap van hun leidinggevende dan 2007. De stijging van de twee leiderschap-
stijlen is met 0,25 respectievelijk 0,14 relevant. De toename ten aanzien van het 
corrigerend leiderschap is in 2012 zelfs nog groter, namelijk 0,35. Medewerkers ge-
ven dus aan de drie leiderschapstijlen in sterke mate te ervaren.  
 
Figuur 9  Leiderschap DTH ervaren door medewerkers DBV in 2007 en 

2012 (N=495-780) 
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Leiderschap HR/OM7 
De resultaten in figuur 10 laten zien dat medewerkers in 2012 niet significant ver-
schillen in hun oordeel over het leiderschap van hun afdelingshoofd HR / operatio-
neel manager. Medewerkers zijn in 2012 negatiever over zowel het sociaal-emotio-
neel, corrigerend als stimulerend leiderschap. Deze dalingen zijn echter niet signifi-
cant. 

                                               
6 Met direct leidinggevende wordt hier het afdelingshoofd Primair Proces bedoeld. 
7 Met direct leidinggevende wordt hier het afdelingshoofd HR / de functiebegeleider bedoeld. Medewerkers van G4S 

dienden de vragen te beantwoorden met hun operationeel manager in gedachten. 
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Figuur 10 Leiderschap HR/OM ervaren door medewerkers DBV in 2007 en 
2012 (N=495-780) 
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Bejegening van vreemdelingen 
De resultaten in figuur 11 laten zien dat medewerkers in 2012 significant hoger sco-
ren op de schaal omgang met vreemdelingen. Het gaat hierbij om de mate waarin 
medewerkers zeggen vreemdelingen te respecteren en hulp te bieden. De forse 
toename (0,68 op een vijfpunts-Likertschaal tussen 2007 en 2012) is opmerkelijk 
en het grootste gevonden verschil in deze paragraaf. Ten aanzien van de schaal 
structuur bieden aan vreemdelingen bestaat er geen significant verschil tussen 
beide afnamejaren. Bij deze schaal gaat het er om of er duidelijkheid bestaat over 
wat vreemdelingen van medewerkers mogen verwachten en wat medewerkers van 
vreemdelingen verwachten.  
 
Figuur 11 Bejegening van vreemdelingen ervaren door medewerkers DBV 

in 2007 en 2012 (N=433-783) 
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5.2 Conclusie ten aanzien van de verschillende afnamejaren 

Wanneer wordt gekeken naar de verschillen tussen de twee afnamejaren, dan valt 
op dat er een significante stijging is ten aanzien van de onderwerpen informatie en 
communicatie, collegialiteit, de drie leiderschapstijlen van het afdelingshoofd primair 
proces en de omgang met vreemdelingen. Verder is er een significante daling ten 
aanzien van de tevredenheid over de hoeveelheid werk. Het oordeel over de loop-
baanontwikkelingsmogelijkheden, de veiligheid, het leiderschap van het afdelings-
hoofd HR / operationeel manager en structuur bieden aan vreemdelingen verschilt 
niet significant tussen 2007 en 2012.  
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6 Verschillen in achtergrondkenmerken 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het MTO over de arbeidsomstandigheden 
van personeel onderzocht op verschillen bij vijf achtergrondkenmerken en afgezet 
tegen het gemiddelde. Iedere paragraaf behandelt een achtergrondkenmerk, te we-
ten leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, dienstjaren, salaris en DJI-of G4S-personeel. 
Iedere subparagraaf behandelt een aspect met betrekking tot de arbeidsomstandig-
heden. 
Alle resultaten die in de tekst worden besproken, zijn significant. In de tabellen 
wordt met een asterisk (*) aangegeven wanneer sprake is van een significante af-
wijking van het gemiddelde van alle medewerkers. Wanneer deze significante afwij-
king ook relevant (≥0,10 of ≥2%) is, kleuren de vakjes als volgt: 
• groen positieve afwijking van het gemiddelde van alle respondenten; 
• lichtpaars negatieve afwijking van het gemiddelde van alle respondenten; 
• wit geen afwijking van het gemiddelde van alle respondenten. 
 
Bij een verschil van ≥0,30 of ≥6% wordt in de tekst gesproken over een groot 
verschil. 

6.1 De MTO-resultaten uitgesplitst naar leeftijd 

De leeftijd van de respondenten is verdeeld in intervallen van tien jaar. De respon-
denten zijn als volgt over de categorieën verdeeld (zie tabel 3). 

 
Tabel 3  Aantal respondenten uitgesplitst naar leeftijd 

  

20-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50 jaar en 

ouder 

Aantal  240 332 250 165 

 
 
Inhoudelijke aspecten werk 
De resultaten in tabel 4 laten zien dat de medewerkers in de leeftijdscategorie 20-
29 jaar negatiever oordelen dan het gemiddelde over de inhoud van het werk en 
hun betrokkenheid bij de organisatie. Medewerkers van 50 jaar en ouder oordelen 
positiever over deze twee onderwerpen. 

 
Tabel 4  Gemiddelde score op inhoudelijke aspecten van het werk naar 

leeftijd afgezet tegen het gemiddelde (N=983) 

  

20-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50 jaar en 

ouder 

Gemiddelde 

Inhoud van het werk 3,48* 3,60 3,68 3,80* 3,62 

Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid 3,58 3,52 3,42 3,47 3,50 

Informatie en communicatie 3,31 3,25 3,25 3,29 3,27 

Betrokkenheid 3,02* 3,17 3,24 3,30* 3,17 

Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden 2,82 2,87 2,89 2,94 2,88 

 
 



44  |  Cahier 2012-7 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

Werkdruk en de gevolgen 
De resultaten in tabel 5 laten zien dat medewerkers in de leeftijdscategorie 50 jaar 
en ouder negatiever oordelen over de gevolgen die de hoeveelheid werk voor hen 
heeft dan het gemiddelde van alle medewerkers. Deze groep oordeelt wel positiever 
over de mate waarin zij emotionele werkstress en uitputting ervaren. Men geeft 
daarmee aan minder last van deze zaken te hebben. Medewerkers van 30-39 jaar 
oordelen negatiever in de mate waarin zij emotionele werkstress ervaren. Het gaat 
hier echter om een klein verschil.8 

 
Tabel 5  Gemiddelde score op werkdruk en de gevolgen naar leeftijd 

afgezet tegen het gemiddelde (N=987) 

  

20-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50 jaar en 

ouder 

Gemiddelde 

Hoeveelheid werk 2,29 2,42 2,44 2,43 2,39 

Gevolgen hoeveelheid werk 2,41 2,33 2,28 2,16* 2,31 

Emotionele werkstress 3,32 3,32* 3,43 3,67* 3,41 

Uitputting 3,57 3,59 3,67 3,89* 3,66 

 
 
Leiderschap 
De resultaten in tabel 6 laten zien dat medewerkers in de verschillende leeftijdscate-
gorieën niet significant verschillen van het gemiddelde in hun oordeel over de wijze 
waarop de organisatie wordt bestuurd en de leiderschapstijlen van hun direct lei-
dinggevende.9  

 
Tabel 6  Gemiddelde score op leiderschap naar leeftijd afgezet tegen het 

gemiddelde (N=987) 

  

20-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50 jaar en 

ouder 

Gemiddelde 

Wijze besturen organisatie 3,12 3,08 3,11 3,10 3,10 

Sociaal-emotioneel leiderschap 3,53 3,54 3,51 3,68 3,55 

Corrigerend leiderschap 3,38 3,37 3,32 3,36 3,36 

Stimulerend leiderschap 3,14 3,22 3,20 3,26 3,20 

 
 
Bejegening van vreemdelingen 
De resultaten in tabel 7 laten zien dat alleen ten aanzien van het onderwerp profes-
sionele motivatie een significant en relevant verschil bestaat. Medewerkers in de 
leeftijdscategorie 50 jaar en ouder oordelen positiever over dit onderwerp dan het 
gemiddelde van alle medewerkers. Het aantal respondenten (N=721) ligt hier lager 
dan bij de andere tabellen omdat vragen over bejegening uitsluitend aan DTH’ers 
zijn gesteld. 
 
 

                                               
8 De groep 20-29 jaar heeft dezelfde score als de groep 30-39 jaar maar wijkt niet significant af (*). Dit is ver-

oorzaakt door de spreiding in de beantwoording binnen de groepen. 
9 Met direct leidinggevende wordt het afdelingshoofd Primair Proces, het afdelingshoofd HR/ de functiebegeleider 

bedoeld of de operationeel manager bij G4S-personeel. Hier wordt dus het gemiddelde van de leidinggevenden 

van een afdeling gebruikt voor de analyse. 
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Tabel 7  Gemiddelde score op bejegening van vreemdelingen naar 
leeftijd afgezet tegen het gemiddelde (N=721) 

  

20-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50 jaar en 

ouder 

Gemiddelde 

Omgang met vreemdelingen 3,66 3,65 3,66 3,71 3,66 

Structuur bieden aan vreemdelingen 3,90 3,81 3,78 3,84 3,83 

Professionele motivatie 3,78 3,76 3,78 3,97* 3,80 

Betrokkenheid bij veemdelingen 3,63 3,59 3,64 3,66 3,62 

Relatie met vreemdelingen 3,79 3,76 3,74 3,86 3,78 

Begeleiding van vreemdelingen 3,33 3,34 3,35 3,48 3,36 

 
 
Integriteit en veiligheid 
De resultaten in tabel 8 laten zien dat medewerkers in de leeftijdscategorie 50 jaar 
en ouder positiever oordelen over de eerlijkheid en veiligheid dan het gemiddelde 
van alle medewerkers. Tevens zegt 54% van deze groep medewerkers agressie en 
geweld10 door vreemdelingen te hebben ervaren. Het gaat hierbij om geweld door 
vreemdelingen dat plaatsvond in de twaalf maanden voorafgaand aan de afname 
van het MTO. Medewerkers van 20-29 jaar geven juist aan meer geweld door 
vreemdelingen te ervaren dan het gemiddelde. Van deze groep zegt 78% van de 
medewerkers dat zij te maken hebben gehad met agressie en geweld door vreem-
delingen. In beide leeftijdsgroepen is er sprake van een groot verschil met het 
gemiddelde, namelijk meer dan 6%.  
 
Tabel 8  Gemiddelde score op integriteit en veiligheid naar leeftijd 

afgezet tegen het gemiddelde (N=987) 

  

20-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50 jaar en 

ouder 

Gemiddelde 

Collegialiteit 3,87 3,84 3,82 3,88 3,85 

Eerlijkheid 3,61 3,55 3,53 3,71* 3,58 

Moreel bewust gedrag 3,45 3,41 3,37 3,50 3,42 

Veiligheid 3,47 3,47 3,58 3,73* 3,54 

Ongewenste omgangsvormen 

meegemaakt 15% 23% 19% 18% 19% 

Geweld door vreemdelingen 

meegemaakt 78%* 71% 65% 54%* 68% 

 
 
Conclusie ten aanzien van leeftijd 
Wanneer wordt gekeken naar de verschillen tussen de leeftijdscategorieën, dan valt 
op dat medewerkers van 50 jaar en ouder vaak positiever zijn over de onderschei-
den aspecten van de arbeidssituatie ten opzichte van het gemiddelde. Medewerkers 
van 20-29 jaar wijken een enkele keer negatief af van het gemiddelde. Grote ver-
schillen zijn gevonden met betrekking tot geweld door vreemdelingen: meer dan 

                                               
10 De Arbo-wet definieert psychosociale arbeidsbelasting als volgt: ‘de factoren direct of indirect onderscheid met 

inbegrip van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk, in de arbeidssituatie die stress te-

weeg brengen’ (Arbo-wet.nl, 2011). In de Internetspiegel wordt ten aanzien van agressie en geweld (zowel door 

collega’s als door vreemdelingen) onderscheid gemaakt tussen: verbale agressie, fysieke agressie, discriminatie, 

bedreiging/intimidatie en seksuele intimidatie. Het gaat om agressie en geweld die medewerkers aangaven mee 

te hebben gemaakt in de twaalf maanden voorafgaand aan de afname van het MTO. 
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driekwart van de 10 tot 29 jarigen heeft ermee te maken terwijl iets meer dan de 
helft van de 50 plussers hiermee in aanraking is gekomen. 

6.2 De MTO-resultaten uitgesplitst naar geslacht 

De verdeling van de respondenten is gemaakt op basis van geslacht (zie tabel 9). 
Dit kenmerk heeft twee categorieën. Wanneer de ene categorie significant positief 
afwijkt, betekent dit vaak ook een significante negatieve afwijking van de andere 
categorie.  
 
Tabel 9 Aantal respondenten uitgesplitst naar geslacht 

  Man Vrouw 

Aantal  653 338 

 
 
Inhoudelijke aspecten werk 
De resultaten in tabel 10 laten zien dat mannen en vrouwen niet significant van el-
kaar verschillen met betrekking tot de waardering van de inhoudelijke aspecten van 
het werk. 
 
Tabel 10  Gemiddelde score op inhoudelijke aspecten van het werk naar 

geslacht afgezet tegen het gemiddelde (N=986) 

  Man Vrouw 

Inhoud van het werk 3,61 3,64 

Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid 3,50 3,51 

Informatie en communicatie 3,28 3,25 

Betrokkenheid 3,22 3,09 

Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden 2,85 2,92 

 
 
Werkdruk en de gevolgen 
De resultaten in tabel 11 laten zien dat vrouwen negatiever oordelen over de ge-
volgen van de hoeveelheid werk dan mannen. De overige verschillen zijn klein maar 
significant. Mannen oordelen positiever over de hoeveelheid werk dan vrouwen. Zij 
geven aan het relatief minder druk te hebben dan vrouwen.  
 
Tabel 11  Gemiddelde score op werkdruk en de gevolgen naar geslacht 

afgezet tegen het gemiddelde (N=991) 

  Man Vrouw 

Hoeveelheid werk 2,44* 2,31* 

Gevolgen hoeveelheid werk 2,37* 2,18* 

Emotionele werkstress 3,37 3,48 

Uitputting 3,66 3,65 

 
 
Leiderschap 
De resultaten in tabel 12 laten zien dat mannen en vrouwen niet significant van 
elkaar verschillen in hun oordeel over de wijze waarop de organisatie wordt 
bestuurd en de leiderschapstijlen van hun direct leidinggevende. 
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Tabel 12  Gemiddelde score op leiderschap naar geslacht afgezet tegen 
het gemiddelde (N=991) 

 Man Vrouw 

Wijze besturen organisatie 3,06 3,17 

Sociaal-emotioneel leiderschap 3,55 3,56 

Corrigerend leiderschap 3,36 3,36 

Stimulerend leiderschap 3,18 3,25 

 
 
Bejegening van vreemdelingen 
De resultaten in tabel 13 laten zien dat mannen en vrouwen niet significant van 
elkaar verschillen met betrekking tot de mate waarin men zegt dat zij de bejege-
ningstijlen aanwenden. 
 
Tabel 13  Gemiddelde score op bejegening van vreemdelingen naar 

geslacht afgezet tegen het gemiddelde (N=723) 

 Man Vrouw 

Omgang met vreemdelingen 3,67 3,65 

Structuur bieden aan vreemdelingen 3,82 3,85 

Professionele motivatie 3,79 3,81 

Betrokkenheid bij veemdelingen 3,64 3,58 

Relatie met vreemdelingen 3,80 3,74 

Begeleiding van vreemdelingen 3,34 3,39 

 
 
Integriteit en veiligheid 
De resultaten in tabel 14 laten zien dat mannen zich minder veilig voelen op de 
werkplek dan vrouwen. Dit verschil is klein maar significant. Van de mannen geeft 
72% aan te maken te hebben gehad met agressie en geweld door vreemdelingen in 
de afgelopen twaalf maanden. Dit tegenover 60% van de vrouwen. Er is sprake van 
een groot verschil bij de vrouwen ten opzichte van het gemiddelde, namelijk 8%.  
 
Tabel 14  Gemiddelde score op integriteit en veiligheid naar geslacht 

afgezet tegen het gemiddelde (N=991) 

 Man Vrouw 

Collegialiteit 3,85 3,84 

Eerlijkheid 3,58 3,59 

Moreel bewust gedrag 3,42 3,43 

Veiligheid 3,50* 3,63* 

Ongewenste omgangsvormen meegemaakt 18% 22% 

Geweld door vreemdelingen meegemaakt 72%* 60%* 

 
 
Conclusie ten aanzien van geslacht 
Wanneer wordt gekeken naar de verschillen tussen mannen en vrouwen in de MTO-
resultaten, dan blijkt dat er weinig significante verschillen zijn binnen de onderschei-
den thema’s. Vrouwen geven aan het drukker te hebben dan mannen en zijn nega-
tiever over de gevolgen die dit voor hen heeft. Wel voelen vrouwen zich veiliger dan 
mannen en ervaren zij minder agressie en geweld door vreemdelingen. 
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6.3 De MTO-resultaten uitgesplitst naar opleidingsniveau 

De verschillende opleidingsniveaus zijn onderverdeeld in drie categorieën: laag, 
middel en hoog. In de categorie laag vallen respondenten die aangegeven hebben 
de lagere school, lager beroepsonderwijs of vmbo als hoogst afgeronde opleiding  
te hebben. In de categorie middel vallen respondenten die mavo, ivo, mulo, havo, 
vwo mms, hbs, of mbo als hoogst afgeronde opleiding hebben. In de categorie  
hoog vallen respondenten die hoger beroepsonderwijs, kandidaatsexamen, MO-B 
(1e-graads), universiteit, KIM of KMA als hoogst afgeronde opleiding hebben. In 
tabel 15 staat de verdeling van de respondenten in categorieën weergegeven. 
 
Tabel 15  Aantal respondenten uitgesplitst naar opleidingsniveau 

 Laag Middel Hoog 

Aantal  110 725 149 

 
 
Inhoudelijke aspecten werk 
De resultaten in tabel 16 laten zien dat medewerkers van diverse opleidingsniveaus 
niet significant verschillen met betrekking tot de waardering van de inhoudelijke as-
pecten van het werk. 
 
Tabel 16  Gemiddelde score op inhoudelijke aspecten van het werk naar 

opleidingsniveau afgezet tegen het gemiddelde (N=980) 

  Laag Middel Hoog Gemiddelde 

Inhoud van het werk 3,72 3,60 3,65 3,62 

Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid 3,53 3,47 3,64 3,50 

Informatie en communicatie 3,33 3,27 3,21 3,27 

Betrokkenheid 3,17 3,16 3,24 3,17 

Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden 3,01 2,85 2,91 2,88 

 
 
Werkdruk en de gevolgen 
De resultaten in tabel 17 laten zien dat de medewerkers uit de hoogste opleidings-
categorie positiever oordelen over de hoeveelheid werk dan het gemiddelde van alle 
medewerkers. Verder verschillen de medewerkers niet significant van het gemid-
delde. 
 
Tabel 17  Gemiddelde score op werkdruk en de gevolgen naar opleidings-

niveau afgezet tegen het gemiddelde (N=984) 

  Laag Middel Hoog Gemiddelde 

Hoeveelheid werk 2,34 2,36 2,62* 2,40 

Gevolgen hoeveelheid werk 2,31 2,32 2,27 2,31 

Emotionele werkstress 3,54 3,38 3,45 3,41 

Uitputting 3,71 3,65 3,66 3,66 

 
 
Leiderschap 
De resultaten in tabel 18 laten zien dat medewerkers uit de middelste opleidings-
categorie negatiever oordelen over de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd 
in vergelijking met het gemiddelde van alle medewerkers. Daarnaast geeft deze 
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groep aan in minder sterkte mate sociaal-emotioneel en stimulerend leiderschap van 
hun direct leidinggevende te ervaren. Deze verschillen zijn klein maar significant. 
Medewerkers met een hoog opleidingsniveau ervaren in sterkere mate stimulerend 
leiderschap dan het gemiddelde.  
 
Tabel 18  Gemiddelde score op leiderschap naar geslacht afgezet tegen 

het gemiddelde (N=984) 

  Laag Middel Hoog Gemiddelde 

Wijze besturen organisatie 3,21 3,05* 3,24 3,10 

Sociaal-emotioneel leiderschap 3,67 3,52* 3,64 3,55 

Corrigerend leiderschap 3,40 3,35 3,35 3,36 

Stimulerend leiderschap 3,26 3,15* 3,43* 3,20 

 
 
Bejegening van vreemdelingen 
De resultaten in tabel 19 laten zien dat medewerkers met verschillende opleidings-
niveaus niet significant verschillen van het gemiddelde in de mate waarin zij zeggen 
invulling te geven aan de bejegening van vreemdelingen. 

 
Tabel 19  Gemiddelde score op bejegening van vreemdelingen naar 

opleidingsniveau afgezet tegen het gemiddelde (N=715) 

 Laag Middel Hoog Gemiddelde 

Omgang met vreemdelingen 3,79 3,64 3,76 3,67 

Structuur bieden aan vreemdelingen 3,95 3,82 3,75 3,83 

Professionele motivatie 3,84 3,78 3,91 3,79 

Betrokkenheid bij veemdelingen 3,67 3,60 3,79 3,62 

Relatie met vreemdelingen 3,81 3,76 3,93 3,78 

Begeleiding van vreemdelingen 3,42 3,35 3,34 3,36 

 
 
Integriteit en veiligheid 
De resultaten in tabel 20 laten zien medewerkers met diverse opleidingsniveaus 
nauwelijks significant verschillen van het gemiddelde met betrekking tot de inte-
griteit en veiligheid. Wel geeft 71% van de medewerkers uit de middelste oplei-
dingscategorie aan geweld door vreemdelingen te hebben ervaren in het voorgaan-
de jaar tegenover 68% gemiddeld. 
 
Tabel 20  Gemiddelde score op integriteit en veiligheid naar opleidings-

niveau afgezet tegen het gemiddelde (N=984) 

  Laag Middel Hoog Gemiddelde 

Collegialiteit 3,89 3,85 3,82 3,85 

Eerlijkheid 3,67 3,56 3,60 3,58 

Moreel bewust gedrag 3,42 3,42 3,47 3,43 

Veiligheid 3,63 3,51 3,61 3,54 

Ongewenste omgangsvormen meegemaakt 16% 19% 20% 19% 

Geweld door vreemdelingen meegemaakt 57% 71%* 62% 68% 
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Conclusie ten aanzien van opleidingsniveau 
Wanneer wordt gekeken naar de verschillen tussen de opleidingsniveaus, dan valt 
op dat medewerkers uit de middelste opleidingscategorie negatiever oordelen over 
aspecten van leiderschap dan het gemiddelde van alle medewerkers. De verschillen 
zijn klein maar significant. Tevens ervaart deze groep meer geweld door vreemde-
lingen. Medewerkers met een hoog opleidingsniveau zijn positiever dan het gemid-
delde over de hoeveelheid werk en het stimulerend leiderschap. 

6.4 De MTO-resultaten uitgesplitst naar dienstjaren 

Er zijn drie categorieën vastgesteld, te weten medewerkers die 0-5 jaar in dienst 
zijn, 6-10 jaar, en medewerkers die meer dan 10 jaar in dienst zijn. 
 
Tabel 21  Aantal respondenten uitgesplitst naar dienstjaren 

  0-5 jaar 5-10 jaar 11 jaar of meer 

Aantal  588 304 89 

 
 
Inhoudelijke aspecten werk 
De resultaten in tabel 22 laten zien dat medewerkers die 11 jaar of meer in dienst 
zijn positiever oordelen dan het gemiddelde van alle medewerkers over de inhoud 
van het werk, de mate waarin zij zelfstandig hun werk kunnen doen en de loop-
baanontwikkelingsmogelijkheden. Medewerkers die 6-10 jaar in dienst zijn oordelen 
negatiever over de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden. Zowel medewerkers die 0-
5 als 6-10 jaar in dienst zijn, oordelen negatiever over de inhoud van het werk. 
Deze laatste verschillen zijn klein maar significant. 
 
Tabel 22  Gemiddelde score op inhoudelijke aspecten van het werk naar 

dienstjaren afgezet tegen het gemiddelde (N=977) 

  0-5 jaar 6-10 jaar 11 jaar of meer Gemiddelde 

Inhoud van het werk 3,60* 3,57* 3,92* 3,62 

Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid 3,49 3,47 3,69* 3,50 

Informatie en communicatie 3,30 3,19 3,32 3,27 

Betrokkenheid 3,17 3,16 3,27 3,17 

Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden 2,88 2,78* 3,16* 2,88 

 
 
Werkdruk en de gevolgen 
De resultaten in tabel 23 laten zien dat de medewerkers die 0-5 jaar in dienst zijn 
negatiever oordelen over de hoeveelheid werk dan het gemiddelde van alle mede-
werkers. Dit in tegenstelling tot medewerkers die 11 jaar of meer in dienst zijn. Zij 
geven juist aan het minder druk te hebben. Met een significant verschil van 0,30 is 
er sprake van een groot verschil ten opzichte van het gemiddelde. Medewerkers die 
6-10 jaar in dienst zijn, oordelen negatiever over de mate waarin zij emotionele 
werkstress en uitputting ervaren. 
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Tabel 23  Gemiddelde score op werkdruk en de gevolgen naar dienstjaren 
afgezet tegen het gemiddelde (N=981) 

  0-5 jaar 6-10 jaar 11 jaar of meer Gemiddelde 

Hoeveelheid werk 2,29* 2,54 2,70* 2,40 

Gevolgen hoeveelheid werk 2,30 2,34 2,28 2,31 

Emotionele werkstress 3,46 3,27* 3,46 3,40 

Uitputting 3,70 3,52* 3,77 3,65 

 
 
Leiderschap 
De resultaten in tabel 24 laten zien dat medewerkers alleen significant verschillen 
met betrekking tot hun waardering van het stimulerend leiderschap. Medewerkers 
die 11 jaar of meer in dienst zijn, geven aan in sterkere mate stimulerend leider-
schap van hun direct leidinggevende te ervaren in vergelijking met het gemiddelde 
van alle medewerkers. Medewerkers die 6-10 jaar in dienst zijn geven aan minder 
stimulerend leiderschap te ervaren. Dit verschil is klein maar significant.  
 
Tabel 24  Gemiddelde score op leiderschap naar dienstjaren afgezet tegen 

het gemiddelde (N=981) 

  0-5 jaar 6-10 jaar 11 jaar of meer Gemiddelde 

Wijze besturen organisatie 3,12 3,03 3,20 3,10 

Sociaal-emotioneel leiderschap 3,57 3,49 3,69 3,55 

Corrigerend leiderschap 3,40 3,26 3,36 3,35 

Stimulerend leiderschap 3,20 3,14* 3,48* 3,20 

 
 
Bejegening van vreemdelingen 
De resultaten in tabel 25 laten zien dat er kleine, significante verschillen zijn met 
betrekking tot de bejegening van vreemdelingen. Medewerkers die 0-5 jaar in dienst 
zijn, oordelen positiever over hun professionele motivatie en betrokkenheid bij 
vreemdelingen dan het gemiddelde van alle medewerkers.  
 

Tabel 25  Gemiddelde score op bejegening van vreemdelingen naar 
dienstjaren afgezet tegen het gemiddelde (N=715) 

  0-5 jaar 6-10 jaar 11 jaar of meer Gemiddelde 

Omgang met vreemdelingen 3,68 3,64 3,51 3,66 

Structuur bieden aan vreemdelingen 3,85 3,80 3,68 3,83 

Professionele motivatie 3,83* 3,76 3,52 3,80 

Betrokkenheid bij veemdelingen 3,67* 3,54 3,43 3,62 

Relatie met vreemdelingen 3,81 3,72 3,77 3,78 

Begeleiding van vreemdelingen 3,38 3,33 3,31 3,36 

 
 
Integriteit en veiligheid 
De resultaten in tabel 26 laten zien dat medewerkers die 0-5 jaar in dienst zijn po-
sitiever oordelen over de collegialiteit dan het gemiddelde van alle medewerkers. Dit 
verschil is klein maar significant. Tevens geven meer medewerkers (73%) in deze 
groep aan geweld door vreemdelingen te hebben ervaren in het afgelopen jaar. Van 
de medewerkers die 11 jaar of meer in dienst zegt 54% agressie en geweld door 
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vreemdelingen te ervaren. Er is sprake van een groot verschil ten opzichte van het 
gemiddelde, namelijk 14%.  
 

Tabel 26  Gemiddelde score op integriteit en veiligheid naar dienstjaren 
afgezet tegen het gemiddelde (N=981) 

  0-5 jaar 6-10 jaar 11 jaar of meer Gemiddelde 

Collegialiteit 3,90* 3,77 3,78 3,85 

Eerlijkheid 3,61 3,49* 3,67 3,58 

Moreel bewust gedrag 3,44 3,38 3,41 3,42 

Veiligheid 3,55 3,49 3,72 3,54 

Ongewenste omgangsvormen 

meegemaakt 18% 23% 15% 19% 

Geweld door vreemdelingen 

meegemaakt 73%* 64% 54%* 68% 

 
 
Conclusie ten aanzien van dienstjaren 
Wanneer wordt gekeken naar de verschillen tussen de dienstjaren van personeel, 
dan valt op dat medewerkers die 11 jaar of meer in dienst zijn positiever zijn dan 
het gemiddelde van alle medewerkers over onderwerpen met betrekking tot de 
inhoudelijke aspecten van het werk, de hoeveelheid werk, het stimulerend leider-
schap en de mate waarin zij geweld door vreemdelingen ervaren. Medewerkers die 
0-5 jaar of 6-10 jaar in dienst zijn, oordelen juist negatiever over verschillende 
onderwerpen binnen de thema’s. Zo oordelen medewerkers die 6-10 jaar in dienst 
zijn negatiever over de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden en de emotionele en 
fysieke werkstress die zij ervaren. Medewerkers die 0-5 jaar in dienst zijn, oordelen 
negatiever over de hoeveelheid werk en de mate waarin zij geweld door vreemde-
lingen hebben ervaren. Wel is deze groep positiever over de professionele motivatie 
en betrokkenheid bij vreemdelingen, al zijn de verschillen slechts klein.  

6.5 De MTO-resultaten uitgesplitst naar salarisschalen 

De indeling van de respondenten in categorieën is als volgt vastgesteld (tabel 27). 
Grotendeels is de indeling van de MTO-vragenlijst aangehouden. De eerste categorie 
bestaat uit schaal 1 t/m 4 en de tweede categorie bestaat uit schaal 5 ,t/m 7. De 
laatste categorie is een samenstelling van schaal 8 t/m 10, schaal 11 t/m 13 en 
schaal 14 en hoger. Omdat maar weinig respondenten aangeven in schaal 11 of 
hoger te zitten, is ervoor gekozen om respondenten samen te voegen in één cate-
gorie: schaal 8 of hoger. 

 
Tabel 27  Aantal respondenten uitgesplitst naar salarisschalen 

  Schaal 1 t/m 4 Schaal 5 t/m 7 Schaal 8 of hoger 

Aantal  439 380 156 

 
 
Inhoudelijke aspecten werk 
De resultaten in tabel 28 laten zien dat medewerkers in schaal 1 t/m 4 negatiever 
oordelen over vrijwel alle onderwerpen binnen het thema inhoudelijke aspecten van 
het werk terwijl medewerkers in schaal 8 of hoger oordelen. Medewerkers in schaal 
1 t/m 4 zijn negatiever dan het gemiddelde van alle medewerkers over de inhoud 
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van het werk en de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden. Ook is deze groep nega-
tiever over de mate waarin zij zelfstandig hun werk kunnen doen en hun betrok-
kenheid bij de organisatie. Deze verschillen zijn klein maar significant. Medewerkers 
in schaal 8 of hoger zijn positiever over deze vier onderwerpen. Bij inhoud van het 
werk en loopbaanontwikkelingsmogelijkheden is sprake van een groot significant 
verschil (≥0,30) ten opzichte van het gemiddelde.  
 
Tabel 28  Gemiddelde score op inhoudelijke aspecten van het werk naar 

salarisschalen afgezet tegen het gemiddelde (N=972) 

  Schaal 1 t/m 4 Schaal 5 t/m 7 Schaal 8 of hoger Gemiddelde 

Inhoud van het werk 3,50* 3,63 3,92* 3,62 

Zelfstandigheid/verantwoor- 

delijkheid 3,44* 3,48 3,72* 3,50 

Informatie en communicatie 3,29 3,25 3,26 3,27 

Betrokkenheid 3,08* 3,22 3,33* 3,17 

Loopbaanontwikkelings- 

mogelijkheden 2,74* 2,88 3,23* 2,87 

 
 
Werkdruk en de gevolgen 
De resultaten in tabel 29 laten zien dat de medewerkers in schaal 1 t/m 4 negatie-
ver oordelen over de hoeveelheid werk dan het gemiddelde van alle medewerkers. 
Dit in tegenstelling tot medewerkers in schaal 8 of hoger. Zij geven juist aan het 
minder druk te hebben. Met een significant verschil van 0,37 is er sprake van een 
groot verschil ten opzichte van het gemiddelde. Medewerkers in schaal 5 t/m 7 
oordelen significant positiever over de gevolgen die de hoeveelheid werk voor hen 
heeft. Het verschil met het gemiddelde is echter klein. 
 
Tabel 29  Gemiddelde score op werkdruk en de gevolgen naar 

salarisschalen afgezet tegen het gemiddelde (N=975) 

  Schaal 1 t/m 4 Schaal 5 t/m 7 Schaal 8 of hoger Gemiddelde 

Hoeveelheid werk 2,23* 2,45 2,77* 2,40 

Gevolgen hoeveelheid werk 2,28 2,40* 2,23 2,32 

Emotionele werkstress 3,42 3,40 3,40 3,41 

Uitputting 3,71 3,57 3,66 3,65 

 
 
Leiderschap 
De resultaten in tabel 30 laten zien dat medewerkers in salarisschaal 1 t/m 4 aan-
geven in minder sterke mate sociaal-emotioneel en stimulerend leiderschap te 
ervaren van hun direct leidinggevende in vergelijking met het gemiddelde van alle 
medewerkers. Medewerkers in schaal 8 of hoger geven juist aan deze leiderschap-
stijlen in sterkere mate te ervaren. Bij stimulerend leiderschap is sprake van een 
groot significant verschil (0,40) ten opzichte van het gemiddelde. Daarnaast oor-
deelt deze groep medewerkers positiever over de wijze waarop de organisatie wordt 
bestuurd. 
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Tabel 30  Gemiddelde score op leiderschap naar salarisschalen afgezet 
tegen het gemiddelde (N=975) 

  Schaal 1 t/m 4 Schaal 5 t/m 7 Schaal 8 of hoger Gemiddelde 

Wijze besturen organisatie 3,06 3,09 3,24* 3,10 

Sociaal-emotioneel leiderschap 3,44* 3,59 3,73* 3,55 

Corrigerend leiderschap 3,32 3,40 3,37 3,36 

Stimulerend leiderschap 3,02* 3,24 3,60* 3,20 

 
 
Bejegening vreemdelingen 
De resultaten in tabel 31 laten zien dat medewerkers in verschillende salarisschalen 
niet significant afwijken van het gemiddelde met betrekking tot de mate waarin men 
zegt de bejegeningstijlen toe te passen.  
 
Tabel 31  Gemiddelde score op bejegening van vreemdelingen naar sala-

risschalen afgezet tegen het gemiddelde (N=712) 

  Schaal1 t/m 4 Schaal5 t/m 7 Schaal 8 of hogera Gemiddelde 

Omgang met vreemdelingen 3,67 3,65 3,75 3,66 

Structuur bieden aan 

vreemdelingen 3,86 3,80 3,79 3,83 

Professionele motivatie 3,76 3,85 3,57 3,80 

Betrokkenheid bij 

veemdelingen 3,63 3,62 3,29 3,62 

Relatie met vreemdelingen 3,78 3,78 3,71 3,78 

Begeleiding van vreemdelingen 3,32 3,41 3,29 3,36 

a Opgemerkt moet worden dat er zich slechts zeven medewerkers in schaal 8 of hoger bevinden, omdat het hier uitsluitend 

executieven betreft. 

 
 
Integriteit en veiligheid 
De resultaten in tabel 32 laten zien dat de medewerkers in schaal 8 of hoger posi-
tiever oordelen dan het gemiddelde van alle medewerkers over de eerlijkheid, het 
moreel bewuste gedrag (de mate waarin morele kwesties bespreekbaar zijn binnen 
de organisatie) en de veiligheid. Tevens geven minder medewerkers (59%) in deze 
groep aan geweld door vreemdelingen te hebben ervaren in de afgelopen twaalf 
maanden. Er is sprake van een groot significant verschil ten opzichte van het ge-
middelde, namelijk 9%. De overige significante verschillen (met een *) zijn klein. 
Medewerkers in schaal 1 t/m 4 geven aan zich minder veilig te voelen op de werk-
vloer en medewerkers in schaal 5 t/m 7 oordelen negatiever over de eerlijkheid dan 
het gemiddelde.  
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Tabel 32  Gemiddelde score op integriteit en veiligheid naar salarisschalen 
afgezet tegen het gemiddelde (N=975) 

  Schaal 1 t/m 4 Schaal 5 t/m 7 Schaal 8 of hoger Gemiddelde 

Collegialiteit 3,85 3,86 3,83 3,85 

Eerlijkheid 3,58 3,52* 3,71* 3,58 

Moreel bewust gedrag 3,40 3,41 3,53* 3,43 

Veiligheid 3,47* 3,56 3,70* 3,54 

Ongewenste omgangsvormen 

meegemaakt 18% 21% 17% 19% 

Geweld door vreemdelingen 

meegemaakt 70% 70% 59%* 68% 

 
 
Conclusie ten aanzien van salarisschalen 
Wanneer wordt gekeken naar de verschillen tussen de salarisschalen, dan valt op 
dat medewerkers in salarisschaal 8 of hoger positief afwijken van het gemiddelde 
van alle medewerkers op diverse onderwerpen van de arbeidssituatie. Zo oordeelt 
deze groep positiever over verschillende inhoudelijke aspecten van het werk, de 
hoeveelheid werk, het bestuur van de organisatie, de leiderschapstijlen, de inte-
griteit in de organisatie en de veiligheid. Medewerkers in schaal 1 t/m 4 oordelen 
negatiever dan het gemiddelde over de inhoud van het werk, de loopbaanontwik-
kelingsmogelijkheden, de hoeveelheid werk en de leiderschapstijlen.  

6.6 De MTO-resultaten uitgesplitst naar DJI-en G4S-personeel 

De verdeling van de respondenten in deze paragraaf is gemaakt op basis van de 
organisatie waar de respondent in dienst is (zie tabel 33). Dit kenmerk heeft twee 
categorieën. Wanneer de ene categorie significant positief afwijkt, betekent dit vaak 
een significante negatieve afwijking van de andere categorie.  
 
Tabel 33  Aantal respondenten uitgesplitst naar DJI en G4S personeel 

  DJI G4S 

Aantal  600 417 

 
 
Inhoudelijke aspecten werk 
De resultaten in tabel 34 laten zien dat DJI-en G4S-personeel op vrijwel alle onder-
werpen significant van elkaar verschillen. Medewerkers in dienst bij DJI oordelen 
positiever over de inhoud van het werk, hun betrokkenheid bij de organisatie en de 
loopbaanontwikkelingsmogelijkheden dan G4S-personeel. Ook zijn G4S-medewer-
kers negatiever over de mate waarin zij zelfstandig hun werk kunnen doen dan DJI-
medewerkers. Dit verschil is klein maar significant.  
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Tabel 34  Gemiddelde score op inhoudelijke aspecten van het werk voor 
DJI-en G4S-personeel afgezet tegen het gemiddelde (N=1011) 

  DJI G4S 

Inhoud van het werk 3,70* 3,49* 

Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid 3,55* 3,43* 

Informatie en communicatie 3,28 3,25 

Betrokkenheid 3,27* 3,03* 

Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden 2,99* 2,69* 

 
 
Werkdruk en de gevolgen 
De resultaten in tabel 35 laten zien dat DJI-medewerkers positiever oordelen over 
de hoeveelheid werk dan G4S-medewerkers. G4S-personeel geeft aan meer moeite 
te hebben de taken binnen de daarvoor bestemde tijd af te ronden. 
 
Tabel 35  Gemiddelde score op werkdruk en de gevolgen voor DJI-en-G4S 

personeel afgezet tegen het gemiddelde (N=1017) 

  DJI G4S 

Hoeveelheid werk 2,51* 2,25* 

Gevolgen hoeveelheid werk 2,35 2,26 

Emotionele werkstress 3,43 3,39 

Uitputting 3,66 3,66 

 
 
Leiderschap 

De resultaten in tabel 36 laten zien dat medewerkers in dienst bij DJI aangeven in 
sterkere mate sociaal-emotioneel en stimulerend leiderschap te ervaren van hun 
direct leidinggevende in vergelijking met G4S-personeel. 
 
Tabel 36  Gemiddelde score op leiderschap voor DJI-en G4S-personeel 

afgezet tegen het gemiddelde (N=1017) 

  DJI G4S 

Wijze besturen organisatie 3,14 3,04 

Sociaal-emotioneel leiderschap 3,66* 3,40* 

Corrigerend leiderschap 3,40 3,30 

Stimulerend leiderschap 3,36* 2,98* 

 
 
Bejegening van vreemdelingen 
De resultaten in tabel 37 laten zien dat er kleine, significante verschillen zijn met 
betrekking tot de bejegening van vreemdelingen. DJI-medewerkers oordelen posi-
tiever over hun professionele motivatie dan G4S-personeel. 
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Tabel 37  Gemiddelde score op bejegening van vreemdelingen voor DJI-en 
G4S-personeel afgezet tegen het gemiddelde (N=737) 

  DJI G4S 

Omgang met vreemdelingen 3,68 3,65 

Structuur bieden aan vreemdelingen 3,84 3,82 

Professionele motivatie 3,88* 3,71* 

Betrokkenheid bij veemdelingen 3,63 3,61 

Relatie met vreemdelingen 3,80 3,75 

Begeleiding van vreemdelingen 3,39 3,32 

 
 
Integriteit en veiligheid 
De resultaten in tabel 38 laten zien dat er significante verschillen zijn met betrek-
king tot de integriteit en veiligheid. DJI-medewerkers oordelen positiever over het 
moreel bewuste gedrag en geven aan zich veiliger te voelen op de werkplek dan 
G4S-personeel. Deze verschillen zijn klein, maar significant. 
 

Tabel 38  Gemiddelde score op integriteit en veiligheid voor DJI-en G4S-
personeel afgezet tegen het gemiddelde (N=1017) 

  DJI G4S 

Collegialiteit 3,85 3,83 

Eerlijkheid 3,60 3,55 

Moreel bewust gedrag 3,48* 3,35* 

Veiligheid 3,61* 3,46* 

Ongewenste omgangsvormen meegemaakt 20% 18% 

Geweld door vreemdelingen meegemaakt 67% 69% 

 
 
Conclusie ten aanzien van DJI-en G4S-personeel 
Wanneer wordt gekeken naar de verschillen tussen de DJI-en G4S-medewerkers, 
dan valt op dat DJI-medewerkers op veel onderwerpen positief afwijken van de 
G4S-medewerkers. DJI-personeel oordeelt positiever over de verschillende 
inhoudelijke aspecten van het werk, de hoeveelheid werk en de leiderschapstijlen. 
Met betrekking tot de bejegening van vreemdelingen zijn DJI-medewerkers licht 
positiever over de professionele motivatie. De significante verschillen in het thema 
integriteit en veiligheid zijn slechts klein.  
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7 Analyses op kenmerken van de verblijfsafdeling 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het MTO over de arbeidssituatie van per-
soneel (alleen DTH’ers) onderzocht op verschillen ingegeven door afdelingspecifieke 
kenmerken van de verblijfsafdeling en afgezet tegen het gemiddelde. In de paragra-
fen van dit hoofdstuk wordt een uitsplitsing gemaakt naar detentieregime, al dan 
niet meerpersoonscelgebruik (EPC-MPC), bezettingsgraad, celcapaciteit en personele 
bezetting. Bovengenoemde gegevens zijn verkregen van het hoofdkantoor DJI. 
Iedere subparagraaf behandelt een aspect met betrekking tot de arbeidsomstandig-
heden en stijl van bejegening. 

 
Alle resultaten die in de tekst worden besproken, zijn significant. In de tabellen 
wordt met een asterisk (*) aangegeven wanneer sprake is van een significante af-
wijking van het gemiddelde van alle medewerkers. Wanneer deze significante afwij-
king ook relevant (≥0,10 of ≥2%) is, kleuren de vakjes als volgt: 
• groen positieve afwijking van het gemiddelde van alle respondenten; 
• lichtpaars negatieve afwijking van het gemiddelde van alle respondenten; 
• wit geen afwijking van het gemiddelde van alle respondenten. 
 
Bij een verschil van ≥0,30 of ≥6% wordt in de tekst gesproken over een groot 
verschil. 

7.1 De MTO-resultaten uitgesplitst naar detentieregime 

Een detentieregime is het geheel van voorschriften waarin zaken als de wijze van 
benadering door DTH’ers naar vreemdelingen, aard en omvang van het dagpro-
gramma en de mate van beveiliging vastliggen. Iedere vreemdeling is toegewezen 
aan een regime. De volgende regimes worden onderscheiden. 
• Huis van Bewaring (HVB): Bestemd voor vreemdelingen in het strafrecht. Al 

tijdens hun detentie wordt gewerkt aan hun terugkeer naar het land van 
herkomst. 

• Artikel 59: Bestemd voor vreemdelingen die geen verblijfsrecht (meer) hebben in 
Nederland. Om te voorkomen dat zij zich onttrekken aan de uitzetting, worden zij 
ingesloten (DJI, 2007). 

• Artikel 6: Bestemd voor vreemdelingen die aan de grens zijn geweigerd omdat zij 
bijvoorbeeld niet in het bezit waren van een geldig paspoort of visum of omdat zij 
een gevaar vormen voor de openbare orde en veiligheid (DJI, 2007). 

• Extra Zorg Afdeling (EZA): bestemd voor vreemdelingen met bijvoorbeeld psy-
chische stoornissen, stemmingsstoornissen of trauma’s. Vreemdelingen op deze 
afdeling krijgen een veilige omgeving en aangepast programma dat rekening 
houdt met hun behoeften en mogelijkheden (DJI, 2011). 

• Politiecel: Bestemd voor kortdurend verblijf. 
 

De DTH’ers die respondeerden werken op de verblijfsafdelingen met specifieke 
regimes en zijn verdeeld over de regimes zoals in tabel 39 staat weergegeven.  
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Tabel 39  Aantal DTH’ers uitgesplitst naar regime 

  HVB Art. 59 Art. 6 EZA Politiecel 

Aantal  60 410 39 45 17 

 
 
Inhoudelijke aspecten werk 
De resultaten in tabel 40 laten zien dat DTH’ers die werkzaam zijn in de diverse re-
gimes niet significant verschillen met betrekking tot hun waardering van de inhou-
delijke aspecten van het werk. 
 
Tabel 40  Gemiddelde score op inhoudelijke aspecten van het werk naar 

regime afgezet tegen het gemiddelde (N=569) 

  HVB Art. 59 Art. 6 EZA Politiecel Gemiddelde 

Inhoud van het werk 3,44 3,53 3,68 3,54 3,58 3,53 

Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid 3,49 3,40 3,57 3,67 3,51 3,44 

Informatie en communicatie 3,18 3,38 3,43 3,40 3,17 3,36 

Betrokkenheid 3,03 3,14 3,25 3,30 3,12 3,14 

Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden 3,02 2,74 3,07 2,66 2,85 2,79 

 
 
Werkdruk en de gevolgen 
De resultaten in tabel 41 laten zien dat DTH’ers die werken in een Artikel 6-regime 
positiever oordelen over de mate waarin zij uitputting ervaren dan het gemiddelde 
van alle DTH’ers. Er is sprake van een groot significant verschil, namelijk 0,46. 
Verder verschillen de DTH’ers in de diverse detentieregimes niet significant wat 
betreft hun oordeel over werkdruk.  
 
Tabel 41  Gemiddelde score op werkdruk en de gevolgen naar regime 

afgezet tegen het gemiddelde (N=568) 

  HVB Art. 59 Art. 6 EZA Politiecel Gemiddelde 

Hoeveelheid werk 2,24 2,23 2,20 2,19 2,09 2,22 

Gevolgen hoeveelheid werk 2,41 2,34 2,37 2,18 2,06 2,32 

Emotionele werkstress 3,33 3,32 3,55 3,34 3,49 3,34 

Uitputting 3,50 3,64 4,12* 3,61 3,92 3,66 

 
 
Leiderschap 
De resultaten in tabel 42 laten zien dat DTH’ers die werken in een Artikel 6-regime 
in sterkere mate corrigerend leiderschap ervaren van hun direct leidinggevende11 in 
vergelijking met het gemiddelde van alle DTH’ers. Verder verschillen de DTH’ers in 
de diverse detentieregimes niet significant van het gemiddelde.  

                                               
11 Met direct leidinggevende wordt het afdelingshoofd Primair Proces, het afdelingshoofd HR/ de functiebegeleider 

bedoeld of de operationeel manager bij G4S-personeel. 
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Tabel 42  Gemiddelde score op leiderschap naar regime afgezet tegen het 
gemiddelde (N=570) 

  HVB Art. 59 Art. 6 EZA Politiecel Gemiddelde 

Wijze besturen organisatie 2,93 3,05 3,33 3,07 3,10 3,06 

Sociaal-emotioneel leiderschap 3,55 3,50 3,56 3,69 3,31 3,52 

Corrigerend leiderschap 3,12 3,36 3,56* 3,20 3,23 3,33 

Stimulerend leiderschap 3,07 3,08 3,16 3,28 3,02 3,10 

 
 
Bejegening van vreemdelingen 
De resultaten in tabel 43 laten zien dat de DTH’ers die werkzaam zijn in een HVB-
regime lager scoren dan het gemiddelde van alle DTH’ers op de schaal omgang met 
vreemdelingen. Deze groep heeft dus het idee dat zij minder steun en hulp aan 
vreemdelingen bieden. DTH’ers die werken in een EZA-regime geven aan relatief 
veel steun en hulp aan vreemdelingen te bieden. Er is sprake van een groot signi-
ficant verschil met het gemiddelde, namelijk 0,37. Tevens scoren EZA-medewerkers 
hoger op de schaal professionele motivatie. Deze groep DTH’ers zegt dus meer ple-
zier te ervaren in het werken met vreemdelingen dan het gemiddelde. 
 
Tabel 43  Gemiddelde score op bejegening van vreemdelingen naar 

regime afgezet tegen het gemiddelde (N=564) 

  HVB Art. 59 Art. 6 EZA Politiecel Gemiddelde 

Omgang met vreemdelingen 3,52* 3,70 3,68 4,08* 3,74 3,71 

Structuur bieden aan vreemdelingen 3,82 3,88 4,06 3,93 4,04 3,89 

Professionele motivatie 3,80 3,86 3,99 4,13* 3,79 3,88 

Betrokkenheid bij veemdelingen 3,55 3,70 3,78 3,81 3,41 3,69 

Relatie met vreemdelingen 3,81 3,89 3,91 3,90 3,66 3,88 

Begeleiding van vreemdelingen 3,45 3,36 3,35 3,63 3,46 3,40 

 
 
Integriteit en veiligheid 
De resultaten in tabel 44 laten zien dat 58% van de DTH’ers die werkzaam zijn in 
een Artikel 6-regime aangeeft geweld door vreemdelingen te hebben ervaren in het 
afgelopen jaar. Dit tegenover 80% gemiddeld voor alle DTH’ers. Er is dus sprake 
van een groot significant verschil (22%). DTH’ers in een EZA-regime oordelen posi-
tiever over de collegialiteit. 
 
Tabel 44  Gemiddelde score op integriteit en veiligheid naar regime 

afgezet tegen het gemiddelde (N=569) 

  HVB Art. 59 Art. 6 EZA Politiecel Gemiddelde 

Collegialiteit 3,77 3,86 4,02 4,14* 3,77 3,88 

Eerlijkheid 3,43 3,61 3,56 3,67 3,51 3,59 

Moreel bewust gedrag 3,31 3,42 3,39 3,52 3,35 3,41 

Veiligheid 3,45 3,44 3,65 3,63 3,53 3,47 

Ongewenste omgangsvormen 

meegemaakt 13% 18% 29% 16% 12% 18% 

Geweld door vreemdelingen 

meegemaakt 80% 82% 58%* 87% 71% 80% 
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Conclusie ten aanzien van regime 
Wanneer wordt gekeken naar de verschillen tussen de resultaten van de regimes, 
dan valt op dat DTH’ers die werkzaam zijn in een Artikel 6- of EZA-regime positiever 
oordelen dan het gemiddelde van alle DTH’ers over verschillende onderwerpen met 
betrekking tot de arbeidssituatie. DTH’ers in een Artikel 6-regime zijn positiever 
over de fysieke werkstress, het corrigerend leiderschap en het geweld door vreem-
delingen. DTH’ers in een EZA-regime zijn positiever over de omgang met vreemde-
lingen, de professionele motivatie en de collegialiteit. DTH’ers die werkzaam zijn in 
een HVB-regime zijn negatiever over de omgang met vreemdelingen dan het gemid-
delde. De overige regimes weken nergens af van het gemiddelde.  

7.2 De MTO-resultaten uitgesplitst naar enkel- en 
meerpersoonscelgebruik 

De cellen op verblijfsafdelingen kunnen geschikt zijn gemaakt voor één of meer 
personen. Dit kan een weerslag hebben op de arbeidsomstandigheden van perso-
neel. De categorisering die hier wordt gehanteerd, geeft aan welk percentage van 
de cellen op een afdeling door meerdere vreemdelingen wordt bezet (zie tabel 45). 
De indeling van respondenten (DTH’ers) is gemaakt op basis van de aanwezige 
verhouding van EPC’s en MPC’s. De percentages geven aan hoeveel procent van de 
afdelingscapaciteit meepersoonscellen betreft. Veel afdelingen kennen exact 50% of 
100% cellen die door meerdere personen kunnen worden bezet. 
 
Tabel 45  Aantal DTH’ers uitgesplitst naar MPC 

  0-30% MPC 50% MPC 100% MPC 

Aantal  60 130 381 

 
 
Inhoudelijke aspecten werk 
De resultaten in tabel 46 laten zien dat DTH’ers die werkzaam zijn op afdelingen 
waar de helft van de cellen een MPC is, negatiever oordelen over de informatie en 
communicatie dan het gemiddelde van alle DTH’ers. Verder verschillen de DTH’ers 
niet significant ten opzichte van het gemiddelde. 
 
Tabel 46  Gemiddelde score op inhoudelijke aspecten van het werk naar 

MPC afgezet tegen het gemiddelde (N=569) 

  0-30% MPC 50% MPC 100% MPC Gemiddelde 

Inhoud van het werk 3,59 3,51 3,53 3,53 

Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid 3,63 3,44 3,41 3,44 

Informatie en communicatie 3,47 3,19* 3,40 3,36 

Betrokkenheid 3,26 3,23 3,10 3,14 

Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden 2,72 2,85 2,78 2,79 

 
 
Werkdruk en de gevolgen 
De resultaten in tabel 47 laten zien dat DTH’ers die werkzaam zijn op afdelingen 
met verschillende EPC-MPC-verdelingen niet significant verschillen in de mate 
waarin zij werkdruk en de gevolgen daarvan ervaren. 
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Tabel 47  Gemiddelde score op werkdruk en de gevolgen naar MPC afgezet 
tegen het gemiddelde (N=568) 

  0-30% MPC 50% MPC 100% MPC Gemiddelde 

Hoeveelheid werk 2,17 2,33 2,20 2,22 

Gevolgen hoeveelheid werk 2,23 2,44 2,30 2,32 

Emotionele werkstress 3,38 3,37 3,33 3,34 

Uitputting 3,58 3,64 3,69 3,66 

 
 
Leiderschap 
De resultaten in tabel 48 laten zien dat DTH’ers die werkzaam zijn op afdelingen 
waar de helft van de cellen uit MPC’s bestaat, negatiever oordelen over de wijze 
waarop de organisatie wordt bestuurd dan het gemiddelde van alle DTH’ers. Op 
afdelingen die volledig uit MPC’s bestaan, zijn DTH’ers juist positiever over de wijze 
waarop de organisatie wordt bestuurd. Tevens geeft deze groep aan in sterkere 
mate corrigerend leiderschap te ervaren van hun direct leidinggevende in verge-
lijking met het gemiddelde. Deze verschillen zijn klein maar significant. 
 
Tabel 48  Gemiddelde score op leiderschap naar MPC afgezet tegen het 

gemiddelde (N=570) 

 0-30% MPC 50% MPC 100% MPC Gemiddelde 

Wijze besturen organisatie 2,99 2,88* 3,13* 3,06 

Sociaal-emotioneel leiderschap 3,63 3,49 3,51 3,52 

Corrigerend leiderschap 3,22 3,18 3,40* 3,33 

Stimulerend leiderschap 3,21 3,04 3,10 3,10 

 
 
Bejegening van vreemdelingen 
De resultaten in tabel 49 laten zien dat DTH’ers die werkzaam zijn op een afdeling 
die voor 0 tot 30% uit MPC’s bestaat, hoger scoren dan het gemiddelde van alle 
DTH’ers op de schalen professionele motivatie en begeleiding van vreemdelingen 
(de mate waarin medewerkers proberen vreemdelingen te stimuleren om deel te 
nemen aan activiteiten en zich voor te bereiden op de terugkeer naar hun land van 
herkomst). Ook scoort deze groep DTH’ers hoger op de schaal omgang met vreem-
delingen. Er is sprake van een groot significant verschil, namelijk 0,32. DTH’ers op 
afdelingen die voor de helft uit MPC’s bestaan, scoren lager dan het gemiddelde op 
de schaal omgang met vreemdelingen. De overige significante verschillen (met een 
*) zijn slechts klein. DTH’ers op afdelingen die volledig uit MPC’s bestaan, scoren 
lager op de schalen professionele motivatie en betrokkenheid bij vreemdelingen. 

 
Tabel 49  Gemiddelde score op bejegening van vreemdelingen naar MPC 

afgezet tegen het gemiddelde (N=564) 

  0-30% MPC 50% MPC 100% MPC Gemiddelde 

Omgang met vreemdelingen 4,03* 3,61* 3,69 3,71 

Structuur bieden aan 

vreemdelingen 3,95 3,80 3,92 3,89 

Professionele motivatie 4,08* 3,96 3,82* 3,88 

Betrokkenheid bij veemdelingen 3,79 3,80 3,64* 3,69 

Relatie met vreemdelingen 3,92 3,92 3,85 3,88 

Begeleiding van vreemdelingen 3,58* 3,36 3,38 3,40 
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Integriteit en veiligheid 
De resultaten in tabel 50 laten zien dat DTH’ers die werkzaam zijn op een afdeling 
die voor 0 tot 30% uit MPC’s bestaat, positiever oordelen over de collegialiteit en 
het moreel bewuste gedrag dan het gemiddelde van alle DTH’ers. DTH’ers op afde-
lingen die voor de helft uit MPC’s bestaan, oordelen negatiever over de veiligheid op 
de werkvloer. Van de DTH’ers op afdelingen die volledig uit MPC’s bestaan, geeft 
77% aan agressie en geweld door vreemdelingen te hebben ervaren in de afgelopen 
twaalf maanden tegenover 80% gemiddeld. De overige significante verschillen (met 
een *) zijn slechts klein. DTH’ers op afdelingen die voor de helft uit MPC’s bestaan, 
oordelen negatiever over de collegialiteit en het moreel bewuste gedrag dan het 
gemiddelde van alle DTH’ers. Ook DTH’ers op afdelingen die volledig uit MPC’s 
bestaan oordelen negatiever over de collegialiteit. 
 
Tabel 50  Gemiddelde score op integriteit en veiligheid naar MPC afgezet 

tegen het gemiddelde (N=569) 

  0-30% MPC 50% MPC 100% MPC Gemiddelde 

Collegialiteit 4,16* 3,81* 3,86* 3,88 

Eerlijkheid 3,68 3,51 3,60 3,59 

Moreel bewust gedrag 3,57* 3,33* 3,42 3,41 

Veiligheid 3,57 3,26* 3,53 3,47 

Ongewenste omgangsvormen meegemaakt 12% 19% 18% 18% 

Geweld door vreemdelingen meegemaakt 88% 85% 77%* 80% 

 
 
Conclusie ten aanzien van MPC 
Wanneer wordt gekeken naar de verschillen tussen de afdelingen op basis van de 
verdeling EPC-MPC, dan valt op dat DTH’ers op afdelingen die voor 0 tot 30% uit 
MPC’s bestaan, positiever oordelen dan het gemiddelde van alle DTH’ers over om-
gang met en de begeleiding van vreemdelingen, de professionele motivatie, de 
collegialiteit en het moreel bewuste gedrag. Op afdelingen die volledig uit MPC’s 
bestaan, geven minder DTH’ers aan geweld door vreemdelingen te ervaren. DTH’ers 
die werken op afdelingen die voor de helft uit MPC’s bestaan, oordelen negatiever 
over het bestuur van de organisatie, de omgang met vreemdelingen en de veilig-
heid. 

7.3 De MTO-resultaten uitgesplitst naar bezettingspercentage 

In deze paragraaf gaat het om het percentage cellen dat bezet was in het eerste 
kwartaal van 2012. De indeling van respondenten (DTH’ers) in categorieën is als 
volgt vastgesteld (tabel 51). 
 
Tabel 51  Aantal DTH’ers uitgesplitst naar bezettingspercentage 

  0-50% 51-74% 75-89% 90-100% 

Aantal  93 147 172 159 

 
 
Inhoudelijke aspecten werk 
De resultaten in tabel 52 laten zien dat DTH’ers die werkzaam zijn op afdelingen 
met een bezetting van 0-50% positiever oordelen over de inhoud van het werk en 
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de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden dan het gemiddelde van alle DTH’ers. 
Verder verschillen de DTH’ers niet significant ten opzichte van het gemiddelde. 
 
Tabel 52  Gemiddelde score op inhoudelijke aspecten van het werk naar 

bezettingspercentage afgezet tegen het gemiddelde (N=569) 

  0-50% 51-74% 75-89% 90-100% Gemiddelde 

Inhoud van het werk 3,69* 3,44 3,50 3,55 3,53 

Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid 3,56 3,42 3,36 3,49 3,44 

Informatie en communicatie 3,40 3,34 3,45 3,26 3,36 

Betrokkenheid 3,17 3,09 3,18 3,14 3,14 

Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden 3,14* 2,71 2,68 2,78 2,79 

 
 
Werkdruk en de gevolgen 
De resultaten in tabel 53 laten zien dat DTH’ers die werkzaam zijn op afdelingen 
met verschillende bezettingspercentages niet significant verschillen in de mate 
waarin zij werkdruk en de gevolgen daarvan ervaren. 
 
Tabel 53  Gemiddelde score op werkdruk en de gevolgen naar bezettings-

percentage afgezet tegen het gemiddelde (N=568) 

  0-50% 51-74% 75-89% 90-100% Gemiddelde 

Hoeveelheid werk 2,13 2,23 2,24 2,26 2,22 

Gevolgen hoeveelheid werk 2,23 2,35 2,24 2,45 2,32 

Emotionele werkstress 3,34 3,38 3,25 3,42 3,34 

Uitputting 3,83 3,63 3,59 3,67 3,66 

 
 
Leiderschap 
De resultaten in tabel 54 laten zien dat DTH’ers die werkzaam zijn op afdelingen 
met een bezetting van 0-50% positiever oordelen over de wijze waarop de organi-
satie wordt bestuurd dan het gemiddelde van alle DTH’ers. Tevens geeft deze groep 
aan in sterkere mate corrigerend leiderschap te ervaren van hun direct leidingge-
vende. Op afdelingen met een bezettingspercentage van 51-74% zijn DTH’ers nega-
tiever over de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd.  
 
Tabel 54  Gemiddelde score op leiderschap naar bezettingspercentage 

afgezet tegen het gemiddelde (N=570) 

  0-50% 51-74% 75-89% 90-100% Gemiddelde 

Wijze besturen organisatie 3,26* 2,96* 3,12 2,97 3,06 

Sociaal-emotioneel leiderschap 3,53 3,51 3,52 3,51 3,52 

Corrigerend leiderschap 3,51* 3,31 3,29 3,30 3,33 

Stimulerend leiderschap 3,20 3,03 3,11 3,09 3,10 

 
 
Bejegening van vreemdelingen 
De resultaten in tabel 55 laten zien dat DTH’ers die werkzaam zijn op afdelingen 
met een bezetting van 51-74% lager scoren op de schaal betrokkenheid bij vreem-
delingen dan het gemiddelde van alle DTH’ers. DTH’ers op afdelingen met een be-
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zetting van 95-100% geven aan zich meer betrokken te voelen bij vreemdelingen. 
Verder verschillen de DTH’ers niet significant ten opzichte van het gemiddelde. 
 
Tabel 55  Gemiddelde score op bejegening van vreemdelingen naar 

bezettingspercentage afgezet tegen het gemiddelde (N=564) 

  0-50% 51-74% 75-89% 90-100% Gemiddelde 

Omgang met vreemdelingen 3,72 3,65 3,79 3,68 3,71 

Structuur bieden aan vreemdelingen 4,01 3,91 3,86 3,85 3,89 

Professionele motivatie 3,91 3,83 3,92 3,86 3,88 

Betrokkenheid bij veemdelingen 3,64 3,54* 3,75 3,80* 3,69 

Relatie met vreemdelingen 3,83 3,84 3,92 3,88 3,88 

Begeleiding van vreemdelingen 3,49 3,33 3,42 3,38 3,40 

 
 
Integriteit en veiligheid 
De resultaten in tabel 56 laten zien dat DTH’ers die werkzaam zijn op afdelingen 
met een bezetting van 0-50% positiever oordelen over de veiligheid dan het 
gemiddelde van alle DTH’ers. Tevens geeft 62% van deze groep aan agressie en 
geweld door vreemdelingen te hebben ervaren tegenover 80% gemiddeld. Met 85% 
geven meer DTH’ers op afdelingen met een bezetting tussen de 75 en de 100% aan 
geweld door vreemdelingen te hebben ervaren. 
 
Tabel 56  Gemiddelde score op integriteit en veiligheid naar bezettings-

percentage afgezet tegen het gemiddelde (N=569) 

  0-50% 51-74% 75-89% 90-100% Gemiddelde 

Collegialiteit 3,92 3,88 3,85 3,88 3,88 

Eerlijkheid 3,55 3,53 3,63 3,63 3,59 

Moreel bewust gedrag 3,44 3,41 3,40 3,42 3,41 

Veiligheid 3,66* 3,47 3,45 3,38 3,47 

Onderlinge agressie en geweld meegemaakt 17% 15% 15% 23% 18% 

Geweld door vreemdelingen meegemaakt 62%* 80% 85%* 85%* 80% 

 
 
Conclusie ten aanzien van bezettingspercentage 
Wanneer wordt gekeken naar de verschillen tussen de afdelingen op basis van het 
bezettingspercentage, dan valt op dat DTH’ers op afdelingen met een bezetting van 
0-50% positiever oordelen over de inhoud van het werk, de loopbaanontwikkelings-
mogelijkheden, het bestuur van de organisatie, het corrigerend leiderschap, de 
veiligheid en geweld door vreemdelingen. Ten aanzien van de afdelingen met 
hogere bezettingspercentages zijn er slechts enkele significante afwijkingen ten 
opzichte van het gemiddelde. Op afdelingen met een bezetting van 51-74% zijn 
DTH’ers negatiever over hun betrokkenheid bij vreemdelingen terwijl DTH’ers op 
afdelingen met een bezetting van 95-100% hier positiever over oordelen. Tot slot 
geven DTH’ers op afdelingen met een bezetting van 75% of meer relatief vaak aan 
geweld door vreemdelingen te ervaren.  
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7.4 De MTO-resultaten uitgesplitst naar celcapaciteit 

In deze paragraaf gaat het om het aantal beschikbare celplaatsen per afdeling. De 
indeling van de respondenten (DTH’ers) in categorieën is als volgt vastgesteld (tabel 
57).  
 
Tabel 57  Aantal DTH’ers uitgesplitst naar celcapaciteit 

  

0-25 cellen 25-50 cellen 51-75 cellen 75 cellen of 

meer 

Aantal  65 134 299 73 

 
 
Inhoudelijke aspecten werk 
De resultaten in tabel 58 laten zien dat er kleine, significante verschillen zijn met 
betrekking tot de inhoudelijke aspecten van het werk. DTH’ers die werkzaam zijn op 
afdelingen met 51-75 cellen, oordelen negatiever over de mate waarin zij zelfstan-
dig hun werk kunnen doen en hun betrokkenheid bij de organisatie dan het gemid-
delde van alle DTH’ers. Wel is deze groep positiever over de informatie en commu-
nicatie. De verschillen met het gemiddelde zijn klein. 
 
Tabel 58  Gemiddelde score op inhoudelijke aspecten van het werk naar 

celcapaciteit afgezet tegen het gemiddelde (N=569) 

  

0-25 cellen 26-50 cellen 51-75 cellen 76 of meer 

cellen 

Gemiddelde 

Inhoud van het werk 3,65 3,47 3,52 3,58 3,53 

Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid 3,63 3,52 3,37* 3,43 3,44 

Informatie en communicatie 3,37 3,22 3,45* 3,22 3,36 

Betrokkenheid 3,31 3,10 3,08* 3,33 3,14 

Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden 3,00 2,86 2,70 2,86 2,79 

 
 
Werkdruk en de gevolgen 
De resultaten in tabel 59 laten zien dat DTH’ers die werkzaam zijn op afdelingen 
met verschillende celcapaciteit niet significant verschillen van het gemiddelde in de 
mate waarin zij werkdruk en de gevolgen daarvan ervaren. 
 
Tabel 59  Gemiddelde score op werkdruk en de gevolgen naar celcapa-

citeit afgezet tegen het gemiddelde (N=568) 

  

0-25 cellen 26-50 cellen 51-75cellen 76 of meer 

cellen 

Gemiddelde 

Hoeveelheid werk 2,25 2,22 2,19 2,34 2,22 

Gevolgen hoeveelheid werk 2,31 2,25 2,34 2,41 2,32 

Emotionele werkstress 3,34 3,41 3,29 3,43 3,34 

Uitputting 3,85 3,68 3,60 3,74 3,66 

 
 
Leiderschap 
De resultaten in tabel 60 laten zien dat DTH’ers die werkzaam zijn op afdelingen 
met verschillende celcapaciteit niet significant verschillen van het gemiddelde in hun 
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oordeel over de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd en de diverse leider-
schapstijlen van hun direct leidinggevende. 
 
Tabel 60  Gemiddelde score op leiderschap naar celcapaciteit afgezet 

tegen het gemiddelde (N=570) 

  

0-25 cellen 26-50 cellen 51-75 cellen 76 of meer 

cellen 

Gemiddelde 

Wijze besturen organisatie 3,22 3,00 3,06 3,00 3,06 

Sociaal-emotioneel leiderschap 3,59 3,56 3,51 3,41 3,52 

Corrigerend leiderschap 3,44 3,21 3,39 3,21 3,33 

Stimulerend leiderschap 3,16 3,06 3,12 3,04 3,10 

 
 
Bejegening van vreemdelingen 
De resultaten in tabel 84 laten zien dat DTH’ers die werkzaam zijn op afdelingen 
met 0-25 cellen hoger scoren op de schalen omgang met vreemdelingen en struc-
tuur bieden aan vreemdelingen dan het gemiddelde van alle DTH’ers. Op afdelingen 
met 76 cellen of meer scoren DTH’ers hoger op de schaal betrokkenheid bij vreem-
delingen. DTH’ers op afdelingen met 26-50 cellen geven aan zich minder betrokken 
te voelen bij vreemdelingen dan het gemiddelde. Op afdelingen met 51-75 cellen 
scoren DTH’ers lager op de schaal professionele motivatie. Dit verschil is klein maar 
significant. 
 
Tabel 61  Gemiddelde score op bejegening van vreemdelingen naar 

celcapaciteit afgezet tegen het gemiddelde (N=564) 

  

0-25 cellen 26-50 cellen 51-75 cellen 76 of meer 

cellen 

Gemiddelde 

Omgang met vreemdelingen 3,86* 3,62 3,73 3,67 3,71 

Structuur bieden aan 

vreemdelingen 4,09* 3,87 3,90 3,76 3,89 

Professionele motivatie 4,07 3,87 3,81* 4,03 3,88 

Betrokkenheid bij veemdelingen 3,82 3,57* 3,66 3,93* 3,69 

Relatie met vreemdelingen 3,87 3,82 3,88 3,97 3,88 

Begeleiding van vreemdelingen 3,45 3,40 3,39 3,38 3,40 

 
 
Integriteit en veiligheid 
De resultaten in tabel 62 laten zien dat DTH’ers die werkzaam zijn op afdelingen 
met 0-25 cellen positiever oordelen dan het gemiddelde van alle DTH’ers over de 
collegialiteit. Op afdelingen met 26-50 cellen oordelen DTH’ers negatiever over het 
moreel bewuste gedrag. Verder verschillen de DTH’ers niet significant ten opzichte 
van het gemiddelde. 
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Tabel 62  Gemiddelde score op integriteit en veiligheid naar celcapaciteit 
afgezet tegen het gemiddelde (N=569) 

  

0-25 cellen 26-50 cellen 51-75 cellen 76 of meer 

cellen 

Gemiddelde 

Collegialiteit 4,10* 3,83 3,86 3,86 3,88 

Eerlijkheid 3,63 3,46 3,65 3,55 3,59 

Moreel bewust gedrag 3,52 3,30* 3,45 3,37 3,41 

Veiligheid 3,60 3,44 3,50 3,29 3,47 

Onderlinge agressie en  

geweld meegemaakt 19% 19% 16% 19% 18% 

Geweld door vreemdelingen 

meegemaakt 72% 79% 81% 84% 80% 

 
 
Conclusie ten aanzien van celcapaciteit 
Wanneer wordt gekeken naar de verschillen in celcapaciteit van de afdelingen, dan 
valt op dat DTH’ers die werken op afdelingen met 0-25 cellen positiever oordelen 
dan het gemiddelde over de collegialiteit, de omgang met vreemdelingen en het 
structuur bieden aan vreemdelingen. DTH’ers op afdelingen met 26-50 cellen zijn 
negatiever over hun betrokkenheid bij vreemdelingen en het moreel bewuste ge-
drag. DTH’ers op afdelingen met 76 cellen of meer zijn juist positiever over hun 
betrokkenheid bij vreemdelingen. 

7.5 De MTO-resultaten uitgesplitst naar personele bezetting 

De personele bezetting is berekend door het aantal DTH’ers te delen door het  
aantal bezette cellen. De uitkomst laat zien hoeveel personeel beschikbaar is per 
vreemdeling. Personele bezetting van de afdeling verwijst naar het aantal DTH’ers 
op de formatie. Omdat DTH’ers werken in ploegendiensten, zijn zij niet allen tegelijk 
aanwezig. Dit betekent in de praktijk dat er niet 1 personeelslid op 4 vreemdelingen 
beschikbaar is, maar bijvoorbeeld 1 personeelslid op 24 vreemdelingen. Wel toont 
de hier gehanteerde maat hoeveel DTH’ers er op de formatie per vreemdeling be-
schikbaar zijn. De indeling van de respondenten (DTH’ers) in categorieën is als volgt 
vastgesteld (tabel 63). 
 
Tabel 63  Aantal DTH’ers uitgesplitst naar personele bezetting 

  1 op 3 1 op 2 1 op 1 >1 op 1 

Aantal 188 164 95 124 

 
 
Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid en stimulerend leiderschap 
De analyses met betrekking tot de personele bezetting toonden vrijwel geen signi-
ficante verschillen in vergelijking met het gemiddelde. Slechts bij twee onderwerpen 
was wel sprake van significante en relevante verschillen. Er is daarom gekozen om 
alleen deze verschillen weer te geven in tabel 64. 
 
De resultaten in tabel 64 laten zien dat op een afdeling waar de verhouding perso-
neelvreemdeling 1 op 2 is, DTH’ers negatiever oordelen dan het gemiddelde van alle 
DTH’ers over de mate waarin zij zelfstandig hun werk kunnen doen. Tevens geeft 
deze groep aan in mindere mate stimulerend leiderschap te ervaren van hun direct 
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leidinggevende. DTH’ers op afdelingen met een personeel-vreemdelingverhouding 
van 1 op 1 geven aan in sterkere mate stimulerend leiderschap te ervaren. 
 
Tabel 64  Gemiddelde score op zelfstandigheid/verantwoordelijkheid en 

stimulerend leiderschap naar personele bezetting afgezet tegen 
het gemiddelde (N=569 en N=570) 

  1 op 3 1 op 2 1 op 1 >1 op 1 Gemiddelde 

Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid 3,47 3,31* 3,47 3,55 3,44 

Stimulerend leiderschap 3,12 2,99* 3,27* 3,08 3,10 

 
 
Conclusie ten aanzien van de personele bezetting 
Ten aanzien van de personele bezetting werden vrijwel geen significante verschillen 
gevonden met betrekking tot de verschillende onderwerpen. DTH’ers die werken  
op een afdeling met een personeel-vreemdelingverhouding van 1 op 2 zijn negatie-
ver over de zelfstandigheid/verantwoordelijkheid en het stimulerend leiderschap. 
DTH’ers op een afdeling met een personeel-vreemdelingverhouding van 1 op 1 
ervaren in sterkere mate stimulerend leiderschap. 



Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2012-7  |  71 

8 Slot 

Deze rapportage is een verdieping op basis van in de informatie die voortkomt uit 
een vragenlijstonderzoek over de arbeidssituatie van personeel in de Nederlandse 
vreemdelingenbewaring. De arbeidssituatie wordt niet alleen van belang geacht 
vanwege de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet, de aangetoonde samenhang 
tussen de arbeidssituatie en de missie van de Dienst Justitiële Inrichtingen maakt 
het onderwerp relevant. Wanneer de arbeidssituatie hoger wordt gewaardeerd, blijkt 
inrichtingspersoneel beter in staat de ingeslotenen te begeleiden (Molleman & 
Leeuw, 2012; Eichelsheim & Van der Laan, 2012; Molleman & Van der Broek, in 
voorbereiding). Ook is bekend dat agressie en geweld minder vaak wordt ervaren  
bij gunstiger arbeidsomstandigheden (Molleman, 2011; Bogaerts & Den Hartogh, 
2008). Deze kennis is niet specifiek voor de Nederlandse vreemdelingenbewaring. 
Daarom wil deze sector weten of er kenmerken van medewerkers zijn die samen-
hangen met het ervaren van gunstiger en minder gunstige waardering van de 
arbeidssituatie. Daarnaast bestaat de wens in beeld te brengen hoe de medewerker-
tevredenheid zich heeft ontwikkeld sinds de laatste vragenlijstafname in 2007. De 
onderzoeksvraag die in deze rapportage is beantwoord luidt: Wat is de stand van 
zaken met betrekking tot de medewerkertevredenheid bij DBV en welke verschillen 
zijn er ten aanzien van personele en inrichtingspecifieke achtergrondkenmerken? 
 
De conclusie bestaat uit drie delen. Ten eerste sommen we de hoofdbevindingen ten 
aanzien van ongewenste omgangsvormen, agressie en geweld op. Ten tweede wor-
den de resultaten over verschillende aspecten van de arbeidssituatie bekeken op 
verschillen in personeels- en afdelingskenmerken. Tot slot worden de beperkingen 
van dit onderzoek en enkele aanbevelingen geformuleerd. 
 
Fysieke agressie dat personeel ervoer door toedoen van vreemdelingen wordt in 
2012 vaker gemeld dan in 2007 (stijging van 29,4% naar 35,3%). Het percentage 
medewerkers dat fysieke agressie door collega’s ervoer bleef nagenoeg gelijk. Het 
percentage medewerkers dat seksuele intimidatie en intimidatie/bedreiging door 
vreemdelingen ervoer daalde tussen 2007 en 2012. Dat geldt ook voor seksuele 
intimidatie en intimidatie/bedreiging door collega’s. Alle drie vormen van ongewenst 
gedrag door leidinggevenden worden in 2012 minder gerapporteerd dan in 2007. 
Verbale agressie en discriminatie werden in 2012 voor het eerst gemeten. Van de 
1.018 medewerkers meldt 65,3% verbale agressie van vreemdelingen te hebben 
ervaren. Verbale agressie door collega’s en leidinggevenden wordt door respectie-
velijk 7,6% en 5,5% van de medewerkers gemeld. Verder zegt 22,9% van de me-
dewerkers gediscrimineerd te zijn door vreemdelingen. Discriminatie door collega’s 
en leidinggevenden wordt door respectievelijk 6,9% en 2,1% van de medewerkers 
gemeld. De waargenomen afname van intimidatie/bedreiging in 2012 wordt moge-
lijk deels verklaard doordat respondenten verbale agressie en discriminatie voor-
heen onder de categorie intimidatie schaarden.  
Om meer inzicht te hebben in wat de aard is van dergelijke voorvallen tussen perso-
neel, zijn open vragen gesteld. Een deel van de respondenten vulde deze vraag in. 
Het beeld dat uit de open vragen naar voren komt, is dat wanneer ongewenste om-
gangsvormen door collega’s of leidinggevenden worden ervaren het voornamelijk 
gaat om voorvallen van verbaal geweld, boosheid, negativiteit en onenigheid (vaak 
over verlof en verzuim). Het lijkt soms te schorten aan inlevingsvermogen als wordt 
gemeld dat medewerkers worden afgevallen in het bijzijn van collega’s of zelfs in 
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het bijzijn van ingeslotenen. Ook komt discriminatie voor dat in een organisatiecul-
tuur is opgenomen onder het mom van ‘een geintje moet kunnen’. 
Aan de respondenten is tevens gevraagd welke oplossingen zij zien om de onge-
wenste omgangsvormen tussen personeel in de toekomst tegen te gaan. De res-
pondenten zien vooral oplossingen in acties en maatregelen in de teams en specifiek 
gericht beleid voor leidinggevenden. Teamgenoten zouden beter moeten commu-
niceren, het werkoverleg en functioneringsgesprek zijn daarbij passende contact-
momenten. De bekendheid over vertrouwenspersonen en meldprocedures wordt  
ook te beperkt bevonden. Een andere mogelijkheid om ongewenste omgangsvormen 
te voorkomen is voorbeeldgedrag en aanspreekbaarheid van collega’s, maar vooral 
ook van leidinggevenden. Soms worden leiderschapskwaliteiten gemist waardoor de 
bespreekbaarheid van morele kwesties tekortschiet, bij incidenten niet ingegrepen 
wordt en niet teruggekoppeld is aan betrokkenen hoe de afhandeling van een voor-
val is geweest. De zichtbaarheid op de werkvloer van leidinggevenden wordt een 
aantal keren als beperkt gekwalificeerd.  
Tot slot is er een aantal medewerkers bij DBV dat aangeeft de oplossing te zien in 
hun eigen handelen. Zij zeggen zelf aan te moeten geven waar hun grenzen liggen 
en ook zelf het goede voorbeeld te moeten geven. Zij zouden wel meer willen leren 
hoe je een gesprek aan moet gaan over ongewenste omgangsvormen zonder dat 
deze ontaardt in beledigingen en onenigheid. Soortgelijke resultaten werden in het 
gevangeniswezen gevonden (Molleman, 2011). 
 
Het tweede deel van de onderzoeksbevindingen betreft de arbeidssituatie. Tussen 
2007 en 2012 zijn verbeteringen waarneembaar, te weten op het gebied van de 
waardering van de medewerkers voor de informatie en communicatie, collegialiteit, 
leiderschap van het afdelinghoofd primair proces (enig voorbehoud moet worden 
gemaakt met betrekking tot leiderschap omdat er in 2012 sprake is van duaal 
leiderschap) en de omgang met vreemdelingen. Men geeft daarentegen wel aan 
minder tijd te hebben voor de taken die men moet verrichten.  
 
Op verschillende personeelskenmerken is geanalyseerd of verschillen in waardering 
voor de arbeidssituatie voorkomen. Zo blijkt dat oudere medewerkers over de 
meeste aspecten van het werk meer tevreden zijn dan jongere medewerkers en  
dat vrouwen de hoeveelheid werk minder waarderen dan mannen. Mannen zeggen 
vaker in aanraking te komen met geweld door vreemdelingen; vrouwelijke mede-
werkers voelen zich veiliger. Ervaren medewerkers zijn ten opzichte van minder 
ervaren medewerkers positiever over hun arbeidsomstandigheden. Opvallend is 
daarbij het hoge percentage jongere medewerkers dat jaarlijks in aanraking komt 
met geweld door vreemdelingen (bijna drie kwart) tegen iets meer dan de helft van 
de 50-plussers. Personeel dat bij DJI in dienst is, is op verscheidene thema’s van de 
arbeidssituatie meer tevreden dan het personeel dat in dienst is van G4S die ook in 
de detentiecentra werken. De waardering voor de inhoud van het werk, het leider-
schap en de hoeveelheid werk worden positiever gewaardeerd door DJI-personeel. 
Ten aanzien van de mate waarin bejegeningstijlen worden gehanteerd, de beleefde 
veiligheid en integriteit zijn geen relevante verschillen gevonden tussen personeel 
van DBV en G4S. 
Op verscheidene achtergrondkenmerken van de leefafdelingen is gekeken of er 
verschillen zijn in de waardering voor de arbeidssituatie van het personeel in de 
vreemdelingenbewaring. Medewerkers op afdelingen voor ‘Artikel 6-plaatsing’ zijn 
positiever over de fysieke werkstress, het corrigerend leiderschap van het afde-
lingshoofd en het geweld door vreemdelingen (dat ervaren zij minder vaak). Mede-
werkers in een EZA-regime zijn positiever over de omgang met vreemdelingen, de 
professionele motivatie en de collegialiteit. DTH’ers die werkzaam zijn in een HVB-
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regime zijn negatiever over de omgang met vreemdelingen dan het gemiddelde. 
Medewerkers op afdelingen met weinig meerpersoonscellen zijn positiever over hun 
arbeidssituatie dan medewerkers op afdelingen waar relatief veel cellen worden 
bezet door meerdere vreemdelingen. Ook zijn medewerkers op afdelingen die niet 
volledig bezet zijn, positiever over hun arbeidsomstandigheden dan medewerkers op 
afdelingen met hoge bezettingspercentages. Dit geldt ook voor kleine afdelingen 
waar de arbeidssituatie hoger wordt gewaardeerd dan op grotere afdelingen. 
 
De onderzoeksresultaten moeten worden gezien in het licht van enkele beperkingen. 
Allereerst is het vragenlijstonderzoek cross sectioneel waardoor geen uitspraken 
kunnen worden gedaan in termen van oorzaak en gevolg. Ten tweede is het res-
ponspercentage 63% en representeren de respondenten de medewerkerpopulatie. 
Dit geeft echter geen volledige garantie dat de resultaten de beleving van alle 
medewerkers vertegenwoordigen. Tot slot willen we benadrukken dat de vragen 
over ongewenste omgangsvormen in enige mate verschillen tussen 2007 en 2012 
waardoor in de metingen sprake is van een trendbreuk, die bemoeilijkt de vergelijk-
baarheid van de afnamejaren. De gewijzigde meetmethode veroorzaakt het risico 
dat de gevonden verschillen tussen 2007 en 2012 het gevolg zijn van de veranderde 
vraagstelling. Wanneer men in de toekomst trends wil meten, is het aan te bevelen 
dezelfde meetmethode te blijven hanteren. 
 
Dit rapport is beschrijvend van aard. De verklaring van verschillen is buiten be-
schouwing gelaten. In het Nederlandse gevangeniswezen is onderzoek gedaan naar 
de samenhang tussen de arbeidssituatie, agressie en geweld en ook de ervaren 
detentieomstandigheden van ingeslotenen. Recent onderzoek laat zien dat bejege-
ningstijlen (machtsrelaties, structuur bieden, respect en hulpvaardigheid) van 
personeel van invloed is op het voorkomen van geweld door ingeslotenen en hun 
detentieomstandigheden. Aanbevolen wordt dergelijk onderzoek ook in de vreem-
delingenbewaring te verrichten zodat het (personeels)beleid gerichter kan worden 
ingezet.  
De hier gepresenteerde onderzoeksresultaten kunnen nu al van betekenis zijn voor 
de sector. De significante en relevante verschillen laten zien welke categorieën me-
dewerkers positiever zijn over hun arbeidsomstandigheden en welke vaker in aan-
raking komen met ongewenste omgangsvormen door collega’s en agressie en ge-
weld door ingeslotenen. Hiermee kunnen risicogroepen worden gevonden waarvoor 
mogelijk specifiek personeelsbeleid nodig is om hen te beschermen tegen agressie 
en geweld en hun waardering voor de arbeidssituatie te verbeteren. De informatie 
verkregen uit de open vragen kan daarbij een waardevolle aanvulling zijn.  
Tot slot wordt aanbevolen binnen (tussen de inrichtingen en afdelingen van DBV)  
en buiten de sector DBV (bijvoorbeeld de sector gevangeniswezen) op zoek te gaan 
naar bestaande acties en maatregelen die effectief zijn gebleken in de praktijk. Zo-
doende kan worden geleerd van elkaar en de arbeidssituatie worden verbeterd. 
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Summary 

Staff members of Dutch Immigration Detention Centres: 
working conditions, aggression and violence 
 
The present report is about the working conditions of staff members who work at 
the detention centres for foreigners in The Netherlands. In the beginning of 2012 
the detention centres conducted a prison staff satisfaction survey (PSSS). The 
measurement instrument used for the PSSS is the Internetspiegel questionnaire. 
Satisfaction was also measured in 2007, with a PSSS called BASAM-DJI. The aim of 
the PSSS is to assess staff members’ opinion on their working conditions and which 
problems these conditions may cause. The focus is on learning and improving but 
explicitly not on judging or sanctioning managers and line staff when negative re-
sults occur. The basic Internetspiegel questionnaire, which is used by several organ-
izations in the Dutch public sector, contains topics concerning job content, work-
place stress, the relationship with colleagues, and leadership. Additional questions 
have been formulated by the Dutch Custodial Institutions Agency about staff safety 
and aggression and violence committed by detained foreigners and inappropriate 
behaviour by colleagues (as perceived by staff members). Also additional questions 
were added measuring the treatment orientation of staff. 
The detention centres and their living units received reports with their results of the 
PSSS to make comparisons, benchmarks, and plans for improvement. In order to 
create a better understanding of the development of staff satisfaction, this study 
provides a comparison between the survey years of 2007 and 2012. Furthermore, 
this report shows differences concerning several context characteristics of staff 
members and specific aspects of the detention centres. The significance of staff’s 
working conditions is not only a result of the Dutch Working Conditions Act, also the 
empirical evidence on the relation with the mission statement of the prison system 
makes that the conditions are a major subject. When the working conditions are 
more appreciated, staff members report having better possibilities to supervise and 
treat inmates (Molleman & Van der Broek, forthcoming). Furthermore, it is known 
that perceived aggression and violence decrease in situations wherein the working 
conditions are more favourable. Those research findings come from Dutch standard 
prisons and may not be simply generalized to the detention centres for foreigners. 
Therefore, the management of the centres for foreigners wants to know whether 
there are staff members characteristics connected to more and less favourable as-
sessments of the working conditions. 
 
The response of the PSSS in 2012 is 63%. The analysis of representativeness shows 
that, based on the sample in this study, there are no serious drawbacks in formula-
ting conclusions for the total population of staff of the detention centres. As far as 
the subjects in the questionnaire were measured in exactly the same way, compar-
isons are presented between the survey results of 2007 and 2012. In sum, compari-
sons could be made for ten subjects for these years. Moreover, we looked at back-
ground characteristics of staff and aspects of the detention centres’ significance. 
Each characteristic (e.g. age or regime) is divided into categories. In the present 
analyses, the mean score of each category is tested against the mean of all respon-
dents using multivariate analysis of variance. 
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First, the most significant results of the analysis on inappropriate behaviour will be 
discussed. In 2007, 55.6% of the staff members experienced violence committed by 
foreigners. This percentage increased in 2012 to 67.8%. The percentage of staff 
members who reported to be treated in an improper manner by colleagues or supe-
riors is 19.2% in 2012 against 31% in 2007. It is difficult to determine whether 
there is an actual in- or decrease of inappropriate behaviour. In 2012, besides inti-
midation, sexual intimidation and physical violence, we also measure verbal aggres-
sion and discrimination. Furthermore, in contrast to 2007, their manners are defined 
in the 2012 questionnaire. Therefore, a different measurement tendency might 
trouble a comparison of the results of inappropriate behaviour. When inappropriate 
behaviour is divided into intimidation, sexual intimidation and physical violence, 
comparisons are more sound. Physical violence (as perceived by staff) committed by 
foreigners is reported more often in 2012 than in 2007 (an increase from 29.4% to 
35.3%). The percentage of staff members, who reported inappropriate behaviour by 
colleagues, remains nearly the same. The percentage of staff members that report 
sexual intimidation and intimidation by foreigners, decreased between 2007 and 
2012. That also goes for sexual intimidation and intimidation by colleagues. All three 
forms of inappropriate behaviour by superiors (as perceived by staff) decreased 
between 2007 and 2012. Verbal aggression and discrimination are measured for  
the first time in 2012. Of the 1,018 respondents 65.3% experienced verbal aggres-
sion by foreigners. Verbal aggression by colleagues and superiors is reported by 
respectively 7.6% and 5.5% of the responding staff members. Furthermore, 22.9% 
of the staff members report being discriminated by foreigners. Discrimination by 
colleagues and superiors is reported by respectively 6.9% and 2.1% of the staff 
members. The observed decrease of intimidation between 2007 and 2012 might be 
explained by differences in phrasing of the questions, as was argued above. 
 
In order to enable a more qualitative and subject-driven interpretation of the issue 
of inappropriate behaviour among staff, the survey respondents were also given two 
open ended questions. In these questions, respondents are asked to describe the in-
appropriate behaviour by colleagues and superiors and what can be done in the fu-
ture to prevent these incidents. Part of the respondents filled out these questions. 
The answers to the open ended questions indicate that experienced incidents are 
mainly the less serious forms of inappropriate behaviour, such as verbal aggression, 
anger, negativity, and conflicts (often about absence due to holiday or illness). It 
seems that staff lacks empathy since they also report that they sometimes do not 
stand by each other or even let each other down in presence of colleagues and de-
tained foreigners. Moreover, staff reports that they experience discrimination by 
verbal remarks under the guise of a joke. 
 
The second open ended question aimed to identify ideas of the respondents about 
effective preventive measures they, or the management could undertake to de-
crease the problem of inappropriate behaviour. Respondents think that inappro-
priate behaviour could be solved by activities and measures aimed at the staff 
teams and their superiors. For example, colleagues should improve communication. 
Therefore respondents recommend that staff discusses how things are going and 
have periodical performance interviews. The familiarity with confidants (independent 
officials to discuss matters of confidence with) and complaint procedures are also 
assessed as being improvable. Other possible solutions given by the staff for the 
problem of inappropriate behaviour are setting a good example and keeping ap-
proachability low of colleagues and superiors in particular. Moral issues are not 
always discussed because of a lack of leadership skills. When incidents occur, ac-
cording to the respondents, superiors do not intervene or they forget to give feed-
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back on how a complaint is dealt with. In addition, respondents mention that su-
periors should be more present at the working floor. In conclusion, a couple of staff 
members of the detention centres for foreigners think that a solution for inappro-
priate behaviour is found in their own conduct. They say they have to indicate their 
own boundaries and give a good example to others. These respondents report they 
want to learn more about communication on inappropriate behaviour. Research in 
Dutch regular prisons showed similar findings (Molleman, 2011). 
 
The second part of the findings in the present study concerns the working condi-
tions. Between 2007 and 2012 several improvements are found, in particular on 
appreciation of subjects such as information and communication, collegiality, leader-
ship of the direct superior, and the way staff interacts with foreigners. However, re-
spondents report to have less time for the tasks they must perform. 
 
It is analyzed whether there are differences in the appreciation of the working con-
ditions stemming from background characteristics of staff. Older staff members 
seem to be more satisfied with the working conditions than younger staff. Female 
staff members are less positive about the amount of work than their male col-
leagues. Male staff report more violent behaviour by foreigners while female work-
ers often feel more unsafe. Experienced staff members are more satisfied with the 
working conditions than their less experienced colleagues. Furthermore, relatively 
young staff faces more violence by foreigners (almost three-quarters) than their 
older colleagues (about fifty percent). In the detention centres for foreigners, there 
are public (civil servant) and private (G4S) employed staff. Civil servants are more 
positive about different subjects of the working conditions than their G4S col-
leagues. The appreciation of the work, the leadership of the direct superior, and the 
amount of work is more positive for civil servants. No differences were found con-
cerning the way staff treats foreigners, the experience of safety and integrity.  
Furthermore, analyses were executed to find differences in perceived working condi-
tions stemming from variations in characteristics of the living units in the detention 
centres. Staff members on living units for ‘article 6’ placement (regime for foreign-
ers who are rejected at the border) are relatively positive about physical work 
stress, directive leadership, and violence by foreigners (they experience violence 
less often). Staff on ‘extra care units’ are more positive about the interaction with 
foreigners, professional motivation, and collegiality. Staff members in a remand 
prison for foreigners are relatively negative about the interaction with foreigners. 
Staff members, who are employed on units with relatively little use of cell sharing, 
are more positive about the working conditions than staff in units where cell sharing 
is common practice. In units which are not fully occupied, staff is more positive 
about the working conditions than staff in units where (almost) every cell is occu-
pied. Staff members working on small units, also better appreciate the working 
conditions than staff working on bigger units.  
The findings of the present study give insight in which categories of staff members 
are more positive about the working conditions and which categories get in touch 
with inappropriate behaviour, aggression, and violence. With these findings, staff 
groups at risk can be assessed and special human resource policy can be developed 
to improve the working conditions and to prevent staff from inappropriate behav-
iour. The information obtained with the open ended questions can be of supplemen-
tary value. 
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Bijlage 2 MTO-schalen 

Thema inhoudelijke aspecten van het werk 
• Inhoud van het werk 

In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers hun werk als uitdagend 
en zinvol ervaren. 
Hierbij wordt onder andere gevraagd in hoeverre de medewerker zijn/haar werk 
leuk en maatschappelijk nuttig vindt en in hoeverre zijn/haar capaciteiten tot hun 
recht komen in de betreffende functie.  

• Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid 
In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers zelfstandig hun werk 
kunnen uitvoeren.  
Hier wordt gevraagd in hoeverre medewerkers zelf kunnen bepalen hoe, in welk 
tempo en in welke volgorde zij hun werkzaamheden uitvoeren en organiseren.  

• Informatie en communicatie 
In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers vinden dat de commu-
nicatie tussen hen en de verschillende onderdelen van de organisatie goed ver-
loopt. 
Er wordt onder andere gevraagd of de communicatie tussen afdelingen goed ver-
loopt, of de medewerker tijdig en voldoende wordt geïnformeerd over belangrijke 
zaken en of er voldoende overleg plaatsvindt.  

• Betrokkenheid 
In deze schaal gaat het om de mate waarin de medewerker zich verbonden voelt 
met de organisatie. 
Er wordt onder andere gevraagd in hoeverre iemand zich thuis voelt in de organi-
satie, zich emotioneel hecht aan de organisatie en problemen binnen de organisa-
tie als zijn/haar eigen problemen ervaart.  

• Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden 
In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers de gelegenheid hebben 
om zich verder te ontwikkelen.  
Er wordt onder andere gevraagd naar de mate van tevredenheid over de loop-
baanperspectieven en de opleidingen en trainingen.  

 
Thema werkdruk en de gevolgen 
• Hoeveelheid werk 

In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers werkdruk ervaren door 
de inhoud, hoeveelheid van het werk en/of de tijdspanne waarin werk gedaan 
dient te worden.  
Er wordt onder andere gevraagd naar de mate waarin de medewerker problemen 
ervaart met het combineren van taken en of de medewerker moet overwerken 
om zijn/haar werk af te krijgen. 

• Gevolgen hoeveelheid werk 
In deze schaal gaat het om de mate waarin de hoeveelheid werk invloed heeft op 
de keuzes met betrekking tot werk en vrije tijd die de medewerker moet maken. 
Er wordt gevraagd in hoeverre de medewerker het moeilijk vindt om overwerk te 
weigeren of vakantie op te nemen, omwille van de hoeveelheid werk.  

• Werkstress (emotioneel) 
In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers emotionele stress erva-
ren door hun werk.  
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Er wordt onder andere gevraagd naar de mate waarin de medewerker het gevoel 
heeft emotioneel harder te zijn geworden door zijn/haar werk en in emotioneel 
lastige situaties te worden gebracht.  
 

Werkstress (uitputting) 
In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers zich uitgeput voelen 
door het werk dat zij verrichten.  
Er wordt onder andere gevraagd naar emotionele uitputting, de mate waarin 
iemand het gevoel heeft ‘op’ te zijn en de mate van vermoeidheid voor het begin 
van de werkdag.  

 
Thema leiderschap 
• Wijze waarop deze organisatie wordt bestuurd 

In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers vinden dat het directie-
team de organisatie goed bestuurt.  
Er worden onder andere vragen gesteld over de transparantie van de besluitvor-
ming, de betrokkenheid van het directieteam bij de medewerkers en de juistheid 
van de genomen beslissingen. 

• Sociaal-emotioneel leiderschap 
In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers vinden dat hun direct 
leidinggevende* hen sociaal-emotioneel ondersteunt.  
Hier wordt gevraagd naar de mate waarin de leidinggevende de medewerker 
respecteert en helpt als er zich problemen voordoen. 

• Corrigerend leiderschap  
In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers vinden dat hun direct 
leidinggevende* hen controleert en reageert op slechte prestaties. 
Hier wordt gevraagd naar de mate waarin de leidinggevende zorgt dat het werk 
op tijd af is en kritiek levert als het werk niet goed is uitgevoerd.  

• Stimulerend leiderschap  
In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers vinden dat hun direct 
leidinggevende* hen stimuleert om mee te denken over de uitvoering van het 
werk.  
Hier wordt gevraagd naar de mate waarin de leidinggevende samen met de werk-
nemers overlegt en ideeën van werknemers gewaardeerd worden. 

 
* Met direct leidinggevende wordt het afdelingshoofd Primair Proces, het afdelingshoofd HR / de functiebegeleider 

bedoeld of de operationeel manager bij G4S-personeel. 

 
Thema bejegening van vreemdelingen 
• Omgang met vreemdelingen 

In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers het idee hebben dat er 
steun en hulp aan vreemdelingen wordt geboden.  
Hier wordt gevraagd in hoeverre medewerkers vreemdelingen respecteren en 
hulp bieden als dat nodig is.  

• Structuur bieden aan vreemdelingen 
In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers het idee hebben dat 
vreemdelingen een duidelijke structuur wordt geboden.  
Hier wordt gevraagd naar de mate waarin het vreemdelingen duidelijk is wat de 
leefregels zijn, wanneer deze veranderd worden en in hoeverre vreemdelingen op 
de hoogte zijn wat zij van medewerkers mogen verwachten en wat van hen wordt 
verwacht.  

• Professionele motivatie 
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In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers plezier ervaren in de 
omgang met vreemdelingen tijdens hun werk.  
Er wordt gevraagd in hoeverre medewerkers het leuk vinden om vreemdelingen 
te helpen en contact met hen te hebben.  

• Betrokkenheid bij vreemdelingen 
In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers zich betrokken voelen 
bij de vreemdelingen en bij hun problemen en belangen.  
Er wordt onder andere gevraagd naar de mate van betrokkenheid bij belangen en 
problemen van vreemdelingen en in hoeverre medewerkers een vertrouwensband 
met de vreemdelingen proberen op te bouwen.  

• Relatie met vreemdelingen 
In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers denken dat vreemde-
lingen hen waarderen en vertrouwen. 
Er wordt onder andere gevraagd naar de mate waarin medewerkers denken dat 
vreemdelingen hen vertrouwen, waarderen en hun problemen bij hen neerleggen.  

• Begeleiding vreemdelingen 
In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers proberen vreemdelin-
gen te stimuleren om deel te nemen aan activiteiten en zich voor te bereiden op 
de terugkeer naar hun land van herkomst. 
Hier wordt onder andere gevraagd naar de mate waarin medewerkers vreemde-
lingen stimuleren om deel te nemen aan activiteiten, helpen met plannen maken 
voor na hun tijd na terugkeer in het land van herkomst en proberen hen een 
spiegel voorhouden.  

 
Thema integriteit en veiligheid 
• Collegialiteit 

In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers een goede relatie heb-
ben met hun collega’s.  
Hier wordt onder andere gevraagd in hoeverre collega’s hulp bieden bij het werk, 
hoe de samenwerking is en of collega’s elkaar erop aanspreken indien er fouten 
worden gemaakt.  

• Eerlijkheid 
In deze schaal gaat het om de mate waarin er sprake is van eerlijke behandeling 
van de medewerkers binnen de organisatie.  
Er wordt onder andere gevraagd in hoeverre medewerkers op een objectieve en 
redelijke wijze worden beoordeeld, leidinggevenden respectvol omgaan met 
medewerkers en signalen van ongewenst gedrag serieus worden genomen.  

• Moreel bewust gedrag 
In deze schaal gaat het om de mate waarin er sprake is van moreel bewust ge-
drag bij medewerkers in de organisatie. 
Er wordt onder andere gevraagd in hoeverre medewerkers in staat zijn de gevol-
gen van hun handelen te overzien, zij advies inwinnen over morele kwesties bij 
anderen binnen de organisatie en in hoeverre de medewerker op zijn/haar werk 
dezelfde morele overtuigingen kan behouden als in zijn/haar privéleven.  

• Ongewenste omgangsvormen 
Deze vragen meten of de medewerkers te maken hebben gehad met ongewenst 
gedrag in de afgelopen twaalf maanden.  
Er wordt gevraagd naar verschillende vormen van ongewenst gedrag, namelijk 
verbale agressie, bedreiging/intimidatie, seksuele intimidatie, discriminatie en 
fysieke agressie. Er is hierbij uitgegaan van drie mogelijke groepen daders, na-
melijk vreemdelingen, collega’s en leidinggevenden. 

• Veiligheid 
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In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers zich veilig voelen op de 
werkplek.  
Er wordt onder andere gevraagd in hoeverre medewerkers zich op hun gemak 
voelen in het gebouw en het gevoel hebben dat er alles aan gedaan wordt om de 
veiligheid te waarborgen.  
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Bijlage 3 Nieuw geconstrueerde MTO-schalen 

Hoeveelheid werk 
De schaal hoeveelheid werk (2012) is op onderdelen te vergelijken met de schaal 
‘kwantitatieve werkbelasting’ uit de BASAM-DJI 2007. De onderdelen die vergelijk-
baar zijn, handelen over het werken aan meerdere opdrachten, het werken onder 
tijdsdruk en de arbeidsdruk. 
 
Informatie en communicatie 
De schaal informatie en communicatie (2012) is op onderdelen te vergelijken met 
de schaal ‘informatie krijgen’ uit de BASAM-DJI 2007. De onderdelen die vergelijk-
baar zijn, handelen over het tijdig geïnformeerd worden over belangrijke zaken die 
met het werk hebben te maken, het in voldoende mate ontvangen van informatie 
om het werk te kunnen doen en de communicatie met het management. 
 
Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden 
De schaal loopbaanontwikkelingsmogelijkheden (2012) is op onderdelen te verge-
lijken met de schaal ‘aandacht voor persoonlijke ontwikkeling’ uit de BASAM-DJI 
2007. De onderdelen die vergelijkbaar zijn, handelen over het hebben van loop-
baanperspectieven, de ondersteuning door de werkgever van de loopbaanmogelijk-
heden en aansluiting van de cursussen en trainingen bij het loopbaanperspectief. 
 
Collegialiteit 
De schaal ‘collegialiteit’ (2012) is op onderdelen te vergelijken met de schaal ‘onder-
steuning collega’s’ uit de BASAM-DJI 2007. De onderdelen die vergelijkbaar zijn, 
handelen over of collega’s helpen het werk gedaan te krijgen, collega’s persoonlijke 
belangstelling hebben voor elkaar en of de samenwerking tussen collega’s goed is. 
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Bijlage 4 Representativiteit 

Representativiteit meting 2012 
Om te bepalen of de steekproef van het MTO 2012 representatief is voor de gehele 
populatie zijn chi-kwadraattoetsen uitgevoerd. Er is een vergelijking gemaakt tussen 
de steekproef en de populatie wat betreft de verdeling van geslacht, leeftijd, dienst-
jaren en aanstelling. Wanneer de verdelingen niet significant van elkaar afwijken, 
zijn er geen bezwaren om aan de hand van de steekproef conclusies te trekken over 
de gehele populatie. Omdat de steekproef aanzienlijk is, zijn kleine verschillen ge-
makkelijk significant. Bij significante afwijkingen wordt om die reden ook gekeken 
naar de effectgrootte die onafhankelijk is van de steekproefgrootte (Cohen, 1988). 
Een verschil in de verdelingen van de steekproef en de populatie wordt aangemerkt 
als praktisch relevant wanneer de effectgrootte een waarde van 0,1 overschrijdt. In 
figuren 1 tot en met 4 worden achtereenvolgens het geslacht, de leeftijd, de dienst-
jaren en de omvang van de aanstelling van het gevangenispersoneel geanalyseerd. 
 
Figuur b1  Verdelingen van geslacht in de populatie (N=1.570) en de 

steekproef (N=991) van de medewerkers in 2012  
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Het verschil tussen beide groepen (in percentages uitgedrukt in figuur 1) is niet 
significant (p=0,359). Daardoor kan worden gesproken van een representatieve 
steekproef waar het gaat om de verdeling van mannen en vrouwen.  
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Figuur b2  Verdeling van leeftijdscategorieën in de populatie (N=1.570) en 
de steekproef (N=987) van medewerkers in 2012 
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De verschillen tussen steekproef en populatie (in percentages uitgedrukt in figuur 2) 
wat betreft leeftijd zijn niet significant (p=0,404). Daardoor kan worden gesproken 
van een representatieve steekproef waar het gaat om de verdeling van verschillende 
leeftijdgroepen. 
 
Figuur b3  Verdeling van dienstjaren in de populatie (N=1.570) en de 

steekproef (N=981) van medewerkers in 2012 
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De verschillen tussen steekproef en populatie (in percentages uitgedrukt in figuur 3) 
wat betreft de verdeling in dienstjaren zijn significant (p=0,003). De effectgrootte is 
echter 0,1 waardoor er geen praktisch relevante verschillen bestaan tussen de 
steekproef en de populatie. Daardoor kan worden gesproken van een representa-
tieve steekproef waar het gaat om de verdeling van dienstjaren. 
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Figuur b4  Verdeling van aanstelling in de populatie (N=1.570) en de 
steekproef (N=971) van de medewerkers in 2012 
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Het verschil tussen beide groepen (in percentages uitgedrukt in figuur 4) is niet 
significant (p=0,058). Daardoor kan worden gesproken van een representatieve 
steekproef waar het gaat om de verdeling van medewerkers die fulltime en parttime 
in dienst zijn.  
 
De voorgaande toetsen laten zien dat er geen ernstige bezwaren zijn tegen het trek-
ken van conclusies over de gehele populatie op basis van de steekproef van het 
MTO 2012.  
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Bijlage 5 Cronbach’s Alpha 

Tabel b1 Cronbach’s Alpha’s per schaal 

Schaal Aantal stellingen α 

Inhoud van het werk 5 0,82 

Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid 3 0,82 

Informatie en communicatie 6 0,82 

Betrokkenheid 5 0,87 

Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden 3 0,88 

Hoeveelheid werk 6 0,83 

Gevolgen hoeveelheid werk 2 0,62 

Werkstress (emotioneel) 4 0,79 

Werkstress (uitputting) 5 0,92 

Wijze bestuur organisatie 6 0,89 

Sociaal-emotioneel leiderschap 6 0,93 

Corrigerend leiderschap 4 0,85 

Stimulerend leiderschap 5 0,91 

Omgang met vreemdelingen 4 0,83 

Structuur bieden aan vreemdelingen 4 0,92 

Professionele motivatie 4 0,85 

Betrokkenheid bij vreemdelingen 4 0,88 

Relatie met vreemdelingen 4 0,92 

Begeleiding van vreemdelingen 5 0,87 

Collegialiteit (relatie met collega’s) 6 0,82 

Eerlijkheid 6 0,82 

Moreel bewust gedrag 5 0,76 

Veiligheid 4 0,85 
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