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VOORWOORD 

Haar aanleiding van de gemeentelijke herindeling van 
Zuld-Limburg per 1 januari 1982 en de gevolgen daarvan 
voor de organisatie van de politie in dit gebied heeft 
het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum 
(WODC) van het Mini stone van Justitie een onderzoek op-
gezet naar zowel de voorbereidingen van de veranderingen 
in de politie-organisatie als de ervaringen van de be-
trokken politiefunctionarissen in de boginperiode van de 
nieuwe organisatie. 
De resultaten van het onderzoek naar de voorbereidingen 
zijn beschreven in het WODC-rapport 'Gemeentelijke in-
deling an de organisatie van de politie: Zuid-Limburg' 
(1983). 
Het nu voorliggende rapport bevat de resultaton van het 
onderzoek naar de ervaringen van het betrokken Politie-
personeel met de nieuwe organisatie in de boginperiode 
van doze organisatie, dit voor zover het de ge-
Meentelijke politiekorpsen betreft die reeds vooraf aan 
de gemeentelijke herindeling bastonden. De opbouwfaso 
van eon nieuw gemeentelijk politiekorps in (eon) gemeen-
te(n) die vooraf aan de herindeling onder het 
bewakingsgebied van het korps rijkspolitie vielen, is 
afzonderlijk beschrevon in het WODC-rapport "Eon nieuw 
gemeentelijk politiekorPs: de gemoentepolitie 
Landgraaf" (1984). 
De voorbereidingen van de reorganisatie van de land-
groepen van het korps rijkspolitie in het district Maas-
tricht hebben vertragingen ondervonden; de reorganisatie 
(inclusief de personale invulling) is pas per januari 
1983 van kracht geworden. Over de ervaringen van het 
rijkspolitiepersoneel met de niouwe organisatie van 
landgroepen zal daarom in eon later stadium worden ge-
rapporteerd. 
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1 INLEIDING 

In het rapport, getiteld "Gemeentelijke indeling on de 
organisatie van de politie: Zuid Limburg" (1983), is 
uitgebreid weergegeven wat de probleemstelling on de op-
zet zijn geweest van het WODC-onderzoek near de gevolgen 
van de gemeentelijke herindeling voor de organisatie van 
de politie. 
Kort samengevat beoogde het onderzoek in twee fasen eon 
antwoord to geven op de vraag near: 

• de voorbereidingen van de veranderingen in de poll-
tie-organisotie, zowel wet betreft de gevolgde pro-
cedure els wot betreft de meningen van het betrokken 
politiepersoneel daarover: 

• de ervaringen van het betrokken politiepersoneel met 
de nieuwe organisatievorm en de nieuwe werksituatie. 

Het zwoartepunt van het onderzoek lag derhalve op de 29 -  
litie,dat  wit zeggen op de voorbereidingen binnen do po-
litie-organisatie zelf en vanuit de instonties en 
organen die direct daarmee zijn verbonden, zoals de mi-
-nisteries van Dinnenlandse Zaken on Justitie en de poli-
tievakorganisaties. Doze keuze hield in dat het oordeel 
over en de rol van bestuur on justitie in de voorbe-
reidingen buiten beschouwing is gebleven, alsmede de 
vraag of de bevolking lets van de voorbereidingen heeft 
gemerkt of rich in de voorbereidingsfase reeds eon oor-
deel heeft gevormd over de op handen zijnde 
veranderingen in de organisatie van de politie binnen 
hear gemeente. En eenzelfde beperking gold voor de twee-
de fase van het onderzoek, waarin alleen aan het 
betrokken politiepersoneel is gevraagd near hun er-
varingen met en oordeel over de nieuwe organisatie van 
hun korps, en niet eon de bevolking, het bestuur, de 
justitie of andere groeperingen of instanties die vanuit 
hun werkterrein regelmatig met de politie in contact 
treden. En voor mat de nieuwe organisatievorm van het 
politiekorps betreft, is ook goon aandacht besteed aan 
do wijze waarop de personale invulling van de nieuwe in-
terne structuur is verlopen, en evenmin aan de (andere) 
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beheersproblematick die eigen Is non eon grotere Oran-
nIsotie. 

Het onderzoek omvatte verschillende onderdelen. Under 
het botrokken politiepersoneel word tweemnal . nen 
schrIfEelijko enqate gehouden) de one voornf nen de do-
turn van ingeng von de gemeentelIjko herindeling welke 
was goricht or het vaststellen van do meninpan over do 
voorbereidingen van de nieuwo politie-organisatie) en de 
under° ongeveer eon jeer no de invoering van du nieuwe 
politie-orgnnisatIe (mike was gerIcht op het veststellen 
von de meningen over de beginperiode von doze nieuwe or-
gonisatie. Voorts zIjn interviews gehouden met personen 
die loknal) regiontall of landelijk eon belongrijke rol 

In de voorbereidingen hebben gespeald. En ook zlin deco-
menten) note's en verslagen die betrekkIng hadden op do 
govolvde voorbereidingsprocedures )  geannlvseerd. De re-
sultaten von de eersto fase van hat onderzoek near do 
voorbereidingen zijn gepublIceerd in het hierboven go-
noemde rapport. 

In dit rapport komen do rusulinten eon do Orde van do 
tweede Case van hot onderzoek near de ervarlenen 'Van het 
politiepersoneel not de worksituokle le het eernte jeer 

no de datum van Ingang van de gemeentelijke herirdhalia0. 
Oak nu wear is hot onderzoek beperkt tot de ãe -1  
meentelijko politlekorpsen (UP'.) yen Heerlen.- Kerkrade 
on SIttord. 
De enquete die cioartoe In februhrl 144i In Vehouden, be-
vette vragen over: 

• de verenderingen In do werkSItuntiai 

• het oordpel over doze veranderIngenI 

• do tevradenheid over de hieuvewerksittiatIi; 

• de verwachtingen over de Mollusc/ werksituatie in ea-
lath, tot do feiteliJko nieuwa situatIet 

• de tovredenhold achteraf over de gevolgde nborbe-
reidingen. 

In de volOonde hoofdstuhken Warden achtereenvolgens de 
resultaten veer de politiekorpsen von Heerlen) Kerkrade 
on Sittard beschreven. Dearbij wordt oak eon korte 
snmenvatting gegeven van de resulteten van de earsta fa-
se van het onderzoek over de voorbereitiingen van de ver-
anderingen vanwega de gemeentelijke herindeling on het 

()ordeal depraver. Dezo zlin uftvoerIg beschreven In hot 
rapport dot dearover reeds Is verschennn. 
Het rapport word% afgesloten mat non semenvotting en en-
kele conclusles. 



2 HET HUME POLITIEKORFS VAN HEERLEN 

2.1 Inleiding 
Per 7 januari 1982 zijn de twee "ouden politiekorpsen 
van Heerlen en Hoensbroek samengevoegd tot het 
politiekorps van de,nieuwe gemeente Heerlen. 
Ter voorbereiding van doze samenvoeging is eon uitvoe-
riga procedure opgezet en tot in detail gevolgd. 
Kenmerkend voor doze procedure waren dot: 

• de voorbereiding in handen was van eon stuurgroep en 
werkgroepen; 

• de'korpsleden van Heerlen en Hoensbroek gelijkelijk 
vertegenwoordigd waren in de stuur- en werkgroepen; 

• de informatie over de stand van de voorbereidingen 
zeer goad toegankelijk was voor ieder korpslid, door 
eon zeor brede verspreiding van nota's en 
informatiebulletins binnen de beide korpsen; 

• de korpsleden vroegtijdig bij de voorbereidingen be-
trokken waren, zodat individueel en in voorbe-
reidingsgroepen an dienstcommissie met hun inbreng 
rekening ken worden gehouden; 

• or eon open besluitvorming was; 

• or eon commissie van afhandeling was voor de contro-
le op de afhandeling van de genomen besluiten. 

De gevolgde voorbereidingsprocedure maakte het mogelijk 
dat vcgr 1 januari 1982 de samenvoeging van de twee 
politiekorpsen was geregeld, met name wet betreft het 
nieuwe organisatieschema, de functie-invulling en de 
huisvesting. Oak andere problemen die met de semen-
voeging waren verbonden, waren vooraf aan de datum van 
de herindeling (en dus de samenvoeging) opgelost. 

Het onderzoek van december 1981 onder de korpsleden near 
hun oordeel over de voorbereidingsprocedure heeft aange- 

3 



4 

toond dot zowel de lotion van het "nude" Heeriense 01, von 

hot "pude" Hoensbroekse kerns over het geheel genomen 

tevreden waren over de voorbernidlng von de 

somenvoeging, zools over de mote van Informatie over de 

stnnd van zaken van de voorberaidingen en over de keuze-

mogelijkbetion. do ruimtn veer het ulten von eon °igen 

miming on over de opzet yen de gavolgde procedure. liet 

oordeel von de laden van het Hoensbroekse harps Was 

vrijusel even gunstig ale dot van de leden von het Hear-

tense kerns. dit ondonks bun angst to worden flopgeslokt" 

door het grater.. Heertense korps. 

De gevolgen van de somenvoegIng zouden volgens de you-- 

wachtingen dnarover veer do loden van het Hoensbroekse 

kora, zelfs gunstiger zijn don your de laden van het 

Heartenso korpa. vooral mat betrekking tr.% de promotia-

mogelIjkhoden, de specIalisatiamogeliJkheden, de snort-
faciliteiten an do hoeveelheid work. 

Anderzijds budder' de op honden zijnde samenvoeging in do 

voorbereidIngen doartoe volgens de korpsledon on 

Hoensbroek een negetievare Invioed OP het merit. Op da 

omgang not collega's on OP de Steer in de green don vol-

gene de leden yen het Heerlense korps. BegrijpeliJk was 

dit vanuit do angst tot "onstokkine door het Heartens° 

harps. Ook legden de voorbereidingen nen zware last OP 

de taokuitoefening door het Hoensbrookse korpn. 

Met ingang von Januar' 1982 had het n'euwe poliliakorpi 

von Heerlen eon toegestane orgonieke Sterkto Ven hi 

man' eon ultbroiding met 37 man vanwego do samenvoeging 

not Hoensbroek. Het toepassen van de Ivercinalileutell 

zou uitkomen op eon orgenieko sterkte van 173 Man. De 

drip man extra diehde in do eerstvolgeride loran le 
worden afgebouwd. Hot extra contingent van ld man Sat 
eon het 'pude' politiekorps von Heerlen was toegnwezen 

on dot no de somenvoeging moest wordan PingoloPan'ibete-

kende in feita eon verlins van 7 man personeel no de 

somenvoeging. Hot teveet eon kaderpersendel tint door de 

somenvoeging ontstond (4 man in totaol) kon al in do jeep 

van 1983 worden bijgesteld. 

Do interne structuur van het politiekorps Ward nti de 

samenvoeging gewilzIgd. Zo kwom or eon °inhale meldka- 

mer, 	eon 	hendenbrigade, 	eon 	criminate 

inlichtingendienst, eon ultbrniding van de 

narcoticogroen. En oak waren or in voormalig Hoensbroak 

wfjkogenten gekomen. De invulling van de functiel go-

schiedde door eon soort sollieltatieprecedure (voor 

bepaaido categorIeEn personael). Het personeet van het 

voormalfge kerns van Hoensbroek word op basis van 

ancianniteIt ingepast. Ook menden mellow, ovoroenlontst 

hear andera efdolingeni in aeon onkel gavel gebeurda dit 

lessen de zin van de betrokkenen in. 



In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de resultaten 
van de enquate die in februari 1983 onder het personeel 
Is gehouden. 

2.2 Resultaten van het onderzaek 

.2.1 ResPonse 
Van de 196 personen non wie (op het prive-adres) eon vra- 
genlijst is toegezonden hebben 93 de vragenlijst inge- 

• vuld en geretourneerd. Daarvan waren or 6 zeer 
onvolledig ingevuld; daze warden buiten het onderzoek 
gelaten. Daarmee bedroeg de response 44%. 

Onderverdeeld near rang was het beeld alsvolgt. 

A 
enquete korps 	response 

agent 	 11 	28 	39% 

hoofdagent 	 34 	83 	41% 

brigadier 	 15 	29 	52% 

adjudant 	 3 	11 	27% 

inspecteur of hoger 	 6 	6 	100% 

anders(adm. en techn.ambt. 
parkeercontroleur) 	 18 	39 	46% 

De tabel lent zien dat het percentage adjudanten dot aan, 
het onderzoek heeft deelgenomen lager is en het percen-
tage brigadiers, inspecteurs of hoger in rang hoger is 
dan van de overige rangen on van het niet-executieve 
personae!. Doze laatsten verschillen onderling nauwe-
lijks. De kens op vertekening in de antwoorden door de 
oververtegenwoordiging van bepaalde rangen is evenwel 
gering aangezien met name het aantal inspecteurs of ho-
ger in rang goring is. Onder de 87 respondenten bevonden 
zich voor zover bekend 12 leden van het voormalige 
Hoensbroekse korps$ moor dan de helft van hen waren 
hoofdagenten. In totaal omvatte het voormalige 
Hoensbroekse korps eon orgonieke sterkte van 37 man. On-
geveer eenderde van hen heeft dus aan het onderhavige 
(tweede) onderzoek deelgenomen. 

?.2.2 Veranderinnen In de werksituatie 
Haar analogie van de vraag uit de eerste enquate near 
veronderstelde veranderingen in de werksituatin is in de 
tweede enquate gevraagd near de daadwerkelijke veran-
deringen en near de coning over deze veranderingen. Bij 
de bespreking van de onderzoekresultaten worden alleen 
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nnntallon on goon percontages vermeld, omelet hot mom. cm 
(zeer) gerInge anntallon gnat. 

• a) de afdaling wear men werkt 

Van do respondenten zeggen or 26 no do samenvoeging 

van do beide korpson op pen andero afdelIng to 

werkon. Veer 15 van hen is doze vtrondorIng 

gunstig, veer 7 ongunstIg en 4 zion goon verschil Of 

meten het niet. Acht van do 26 zIjn afkomstig tilt 

Doensbrook, door 4 van hen word% de verendorIng els 

gunsti g erveran. 

b) bet snort wetk 
Voor 19 personen is Morin verandering ongotroden, 

zowel ton voordele els ton nedelai 5 von hen zibi af-

komstIg telt Doensbrook. Ten voordelo Norden genoemds 

de grotore zelfstandIgheid. moor verantwoording. 

moor facilIteiten, eon broder werktorreln, mem-

overzicht, moor richtiIjnen. 

Ten nadele warden genoemdt hot verlIes van een tank, 

to woinig zelfitondightild, to von! nehOnistratIef 

work. 

c) de honveelheid work 
Volgens 31 personen is de hoeveeihaId 

verandord. Voor 22 von do 31 Is het toogenomen, het-

goon moor den de holft (13) van ban els ongunstIg 

orvaort. Vooral de menSen ult Hoensbroak signoiarin 

eon toename van de hoeveeiheld work. 

d) los_irnc eelmati Ord dirankt•  a 

Voor 8 personen Is het Nark onregelMetigar gewordtin 

(wet men ovarwegend ali Ongunstie zlet) an viusi. 4 

porsonen is het work regelmatITior gaworden (wet ali 

gunstIg wordi eiveren). 

0 de moollIikholdsorend van hot work 
Volgens 8 personen Is het work moeilIjkor 146 volgens 

3 porsonen gemakkalIjkeP Uoworden. Enkelen be-. 

schouwen het alS eon gunstIge veranderInd dot hat 

work mooiliikor geworden fs. 

I) #_8-2(1 (1S31-1 L8 
Voor 17 porsonon Is de standplaats veranderdi bIj 12 
van hen is do reI st I jd Innger on hi j de Overige 5 Is 

de relstljd korter geworden. Vooral year de laden 

van het lioensbroekse• kerns Is do raIstljd 'junior go-

worden, heti/eon het merandeel als nadollg besehouset. 

I7) 01..Pol1ega's on dflidgAina  
8I3 22 personen is Merle varanderIng opgetradens 12 

Personen hebben moor eollego's op de ofdelIng ga- 

kregen, 5 personan dnerentegen minder college's. 



Voorts wordt eon geringere collegialiteit als veran-
daring genoemd. De afname van het aantal college's, 
de geringere collegialiteit, doch ook voor eon deel 
de toename van het aantal college's wordt ale ongun-
stig ervaren. 

h) 4e  di recta chef 
Voor 16 personen is or eon verandering gekomen in 
hun directe chef, 7 van hen (4 van de 7 uit 
Hoensbroek) vinden hun nieuwe chef minder prettig in 
de omgang, minder kordaat, conservatiever: de an-
deren verwijzen in hoofdzaak near de andere (hogere) 
rang van hun directe chef. 

i) de sportmoeeliikhedeg 
Volgens 18 personen zijn de sportmogelijkheden ver-
anderd. Volgens tweederde van hen is het beter go-
warden, met meer mogelijkheden tot sport en beter 
vanwege de aanwezigheid van een sportinstructeur. 
Voor de overigen is het ongunstiger geworden. 

J) de rang 
Twee personen zijn bevorderd, doch 7 anderen zijn 
near achteren geplaatst op de ranglijst door de 
samenvoeging van de beide korpsen. Doze laatsten 
zijn alien afkomstig uit het voormalige Heerlense 
korps. 

k) het salaris 
Voor de bevorderde personen is hut salons toegeno-
men. Enkele anderen noemen eon relatieva teruggang 
In salaris vanwege de toegenomen reiskosten. 

1) de toelaeen  
Bij 14 personen is or eon negatiave verandering in 
de toelagen, in die zin dot eon aantal toelagen 
reeds is vervallen of dreigt to vervallen. Voor het 
merendeel betreft dit de mensen uit het Hoensbroekse 
korps; de dear (vooraf eon de sameevoeging) geldende 
telefoonvergoeding wordt vaak genoemd als vergoeding 
die dreigt weg to zullen vallen. 

Daze uitkomsten komen in grote lijnen overeen met de 
verwachtingen die het personeel had vciOr de semen-
voeging. Dit geldt vooral voor de toename van de sport-
en promotiemogelijkheden voor de leden van het 
Hoensbroekse korps. Aan de andere kant is wellicht de 
(niet zozeer verwachte) toename in de hoeveelheid work 
hen en ook de ex-Heerlenaren wet tegengevallen, gezien 
oak het "verlies" van 7 man personae!. 

Over het totaal van de bovenstaande veranderingen is on 
score gemaakt voor de aard van de veranderingen: ziet 
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men doze over het geheel genomen als gunstlger of ongun-
stiger ten opzichte van vOtir do snmenvoegine of is or 
goon verschll. Dan blijkt dot 18% de nieuwo situatin nis 
gunstiger ervaort. 25t als ongunstiger en 57% zlet goon 
verschil. Haar rang zijn do verschIllen goring; 
brigadiers on agenten hobbon rilatief lets moor nego-
Hove veranderIngen ondervonden don hoofdegenton of 
porsonen In de rang von ndjudant of holler. 

Ook wijzun de uitkomsten erop dat de laden van hot voor-
malige Hoonsbroehsekorps relatief moor new:Hove varon-
deringen ondervInden don de leden van het voormniige 
Heerlense kerns. Dit"concentreert zich. zoals hierboven 
I, vermold, op do labgere reistijd near hot bureau, do 
toonnme von do hoeveelheId work on het vervalien van 
vergoodingen (reiskosten. telefoon). 

Eon mental respondenten noemk niet elleen veranderlbgen 
In de werksituotie pear ook In de privisltuatlei 
spennIngen in hot gezin (door de groteri worklast). min-
der vrijo %lid en moor roiskostan. 

7.7.3 Tevradonhnid not do_niefiwe werksituatie 
Ann de respondenten is gevraagd of %II tavreden Of ante-
vreden waren not do nieuwe werksItuntle. iweederdo (878) 
not tevreden to zije, twoovlifdo (20%) IS noch tevreden 
mock ontevreden on de resterende 13% is ontevreden. 
Under do respondonten Van het voormallee Hoensbroakse 
korps Is de ontevredenheid wet grater den ender do 
respondenten von het voormolige Heerlense harps. 
Redone', tot tevredenhold zijn IC afnomende vOlgorde 

• epode contectan met college's, pooch; iniveno, geode 
semenwerking; 

4 	grotere vrilheid, grotere zelfstendigholtl. miler oar- 
antwoordeli3kheid; 

• worksItuatie in zljn Dehael °gnomon; 

• dezelfde functie behouden; 

• 'seer mogelijkheden door moor personae': batire ee-
commodatle; 

• effIcianter werken, geringere werkdruk; 

• goede werksfeor, betere ontploolingsmogeliJkbeden, 
baker* carriOremogelljklieden. 



De oud-Hoensbroekenaren noemen de gehele werksituatie en 
de grotere mogelijkheden vanwege moor 
personeel/accommodatie relatief lets vaker als radon tot 
tevredenheid. 

Redenen tot ontevredenheid zijn in afnemende volgorde: 

• geen goad werkoverleg, weinig ruimte voor eigen in-
breng, gebrekkige informatie, onpersoonlijke bena-
daring, mede vanwege de grootte van het korps: 

• to groot werkaanbod, onderbezetting: 

• nadelen vanwege samenvoeging zoals vertraagde buyer-
dering, geen reiskostenvergoeding: 

• gebrek aan semenwerking tussen de afdelingen, gebrek 
aan discipline: 

• to veal administratief work. 

Voor de oud-Hoensbroekenaren overheerst het eerstge-
noemde punt. Verondersteld mag worden dot dit vooral 
wordt veroorzaakt door de overgang van eon klein near 
een groter politiekorps, o.a. met minder informeel over-
log, moor hiararchische niveaus en eon grotere afstand 
tot de korpsleiding. 

Haar rang zijn or weinig verschillen in de tevredenheid 
over de werksituatie. Alleen de agenten zijn mat onte-
vredener. 

Gevraagd is voorts near suggesties voor de wijze waarop 
de werksituatie kan worden verbeterd. lets minder dan de 
helft van de respondenten heeft daze vraag beantwoord. 
Veal genoemde verbeteringen zijn volgens hen: 

• moor discipline, eon grotere motivatie, eon andere 
mentaliteit, moor onderling begrip: 

hater° werkverdeling, betere taakafbakening: 

• het regelen van zaken die eon gevolg zijn van de 
samenvoeging (telefoon, reiskosten e.d.): 

• moor personae': 

• meer overleg, meer openheid, minder afstand tot de 
biding, meer aandacht voor de basis. 
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2.2.4 Verwachting on praktilk 
Aan de rpspondenten is pelt govrnagd of do Mem.* works,- 
tuatie beantwoordt nan het beeld dot men van to yoren 
had, of tint de werksituatia beter of slechter is don men 
had yerwacht. 

Eanderde (35%) zagt dot het beter is den veruncbt; voor 
bijna de helft (45)) is hot %culls verwacht en voor de 
ovarigen (20)) is het slechter dun yerHocht. tinder de 
respendenten von hat vpprmalige lioensbroekse korps Ii de 
nieuwn werksituntie wet betar don verwacht en ander de 
• espondenten van het voormalige Operlense kerns wet 
slechter don verwncht. Wanrschijnlijk knot dit °whit 
ender de ex-Hoensbroekennren vooraf, negatiever word cm-
oordeeld over de werksItuatie no de samenvoeging. 

Bater don vprwacht zijn 0.0.: 

• allerlei zaken In de organisation diet samenbangon Mat 
pen panda tankuitaefening (meldcentruni, orPanilitini 
von de administratie. technische middefori)i 

• de integratii van de beide korpsen an do encierlIngo 
owning vein de collega'Si 

• do nraktijk von het werken in pen Prater gabloti. 

Under de ex -Hoensbreekenaren veldt het Persia euet Wet 
%faker an ander do ex-Operlennren bet hied& pint. 

Olachter don verwacht ziln o.n.i 

• moor Hark verrichten met minder perloneel; 

• rechtspositie. mindar Oromotiemogolijkhade6) 

• (underling° communicutie. Mptivatia. batrokkeUbdith 

• interesse van de /eliding Vuor..6fstand tot ai boSISt 

• gavolgan van de kWare 'Jerkiest (mIndei. Conieciee, 
moor onregelmatigheid, minder verlofmogilIjkhaden. 
dienstrposter)i 

• faciliteiten zoals huisvosting, samPriVeagini nonin 44 
administraties. 

Hoer rang onderscheiden I. hot vpor do igenten On bpoici-
agenten relatIef 1)AScinder good don vartnicht. 



2.2.5 Tevredenheid acilteraf  over d 
Aan de respondenten is gevraagd of ze achteraf bezien 
tevreden of ontevreden waren over de gevolgde procedure 
voor de samenvoeging van de twee politiekorpsen, en om 
welke reden(en) zij tevreden of ontevreden waren. 

Tweederde (66%) zegt tevreden to zijn over de voorbe-
raiding, d4nvijfde (21%) is noch tevreden noch ontevre-

.den en het resterende deal (13%) is ontevreden. Onder de 
respondenten van het voormalige Hoensbroekse 
politiekorps is de tevredenheid iets groter don ender de 
respondenten van het voormalige Heerlense korps. 

Redenen tot tevredenheid zijn o.a.: 

de hoeveelheid informatie, de mate van openheid en 
over leg; 

de algehele opzet; 

• de inspraak en participatie. 

Tussen de respondenten van het voormalige Hoensbroekse 
an Heerlense politiekorps bestaan goon verschillen in de 
soort redenen. 

Redenen tot ontevredenheid zijn o.a.: 

• de geringe informatie/inspraak; 

• het ging to anal, en zonder hulp van externe deskun-
digen; 

• nadelen van de samenvoeging (geringere promotie-
kansen, slechte huisvesting, financifile regaling van 
vergoedingen, indeling van de ofdelingen); 

• weinig voortvarendheid in de besluitvorming. 

Haar rang onderscheiden zijn personen in de rang van 
brigadier of hoger tevredener dan agenten of hoofd-

- 
agenten. 

Ala suggesties voor verbetering van de voorbereidings-
procedure Norden o.a. genoemd: 

• langere voorbereidingstijd met eon voorbereidings-
groep von bredere samenstelling an de deelname van 
moor personeel; 

• snellere informatie-overdracht; 

• hulp van externe deskundigen; 

oorbereidi 
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• sneer openheid en inspreak( 

• miler informrtIe over het nieuwe werkveld an nen-
shifting blj de bestuurliike procedure. 

2.2.6 Relatie not de moningen voorni 
De opzet van het onderznek was zedanig (int lion warden na-
gegean of men ook eon de enchate hod deelgenomen die ih 
december 1981 was gehouden. Den lantstgenoemde enguGEn 
betrof 0.0. de meningen over do voorbereidingen van de 
somenvoeging van de twee politiakorpsen en over da opzet 
van de nleuwe orgenisatle en de verwachtingen van de 
voranderIngen veer de betrokkonon zelf. 

Van de 87 horsemen van hot huidige ilearlonse 

holltiekorps die hebben dealt:enema° ean de enquete die 
In de voorginfride paragrafen is beset-61(0n. hebben 68 Per-
sonen (het panel) oak in december 1981 de vragentijit 
ingevuldf 59 yen het voormelige Reef-lenge heiltiokorifs 
on 9 von het voormelige Dpensbrookso politiakernS. Veer 
doze 68 personen is nehegaan of er eon samehhehh bestent 
tussen hun meningen in de eerste on in de tweeda ante/Rte. 
Vaoral is gelet op de somenheng tusSent 

• het °ordeal over de voorberoidingsprocodure tIjdehS 
de voorbereidingen (In december 1081) an ifehteref 
bezien (in februar1 1983)1 

• hot eerdeel Over de voorhereIdinosprOcednrh tIldeni 
de veorbereidingen en de actIevh deelhame &Sarin an 
de tevrodenhoid aver de nieuwilferksituatief 

• het oordoel over do Opzetynn do Manua orgehleeile 
vooraf hazien on de tevradenheid met de nieuWe hark-
'flunkies 

• hat corded over do vderbereidingSprocOdOre tijdone 
de voorbereidingen en do ehereenstamming tuiSen de 
verhochting on teen Over de Mamie Werksituatio eh 
de nieuwowerksituatie ochteref bezien; 

• de verwachtingen over de harsoonliike Veranderihgeh 
vooraf bezIen en de dandmarkelfjka eernhderingen ne 
de samenvoegingf 

• de mete van valdeening in het Mork. de Mate hen fir 
formatio an overleg en hot wirdeel over do contacten 
op het work vooref eon en he de samenvoegInh van do 
twee politfekerpsen. 

Elk van doze relaties word% efzonderlfjk bosprokeh. Ult- 
splItsIngen near rang of functie zijn daarblj filet 96- 



maakt vanwege de (soms) geringe aantallen waarom het 
gang. 

a) oordeel over de voorbereidingser ocedure 

Het oordeel over de toen nog lopende voorbereidingspro-
cedure was in de aerate enquate gemeten aan het oordeel 
over de mate van informatie en overleg an aan het oordeel 
over de procedure in het algemeen. Voor beide aspecten 
wijst het onderzoek uit dat een gunstig oordeel daarover 
oak samengaat met eon gunstig oordeel achteraf bezien. 
Van de personen die reeds in 1981 tevreden waren over de 
mote van informatie over de voorbereidingen is 57% ook 
achteraf bezien in 1983 tevreden. Voor het (ger'inge) 
aantal in 1981 ontevreden personen bedraagt dit 29%. Het 
totaalpercentage voor het panel is 50% (inclusief weet 
niet/geen antwoord). Van de personen die in 1981 over 
het algemeen tevreden waren over de voorbereidingen, is 
in 1983 724 oak achterpf bezien tevreden; voor de onte-
vreden personen is dit 57%. Of men wel of niet actief 
had deelgenomen aan de voorbereidingen blijkt geen ver-
schil te geven in het oordeel over de 
voorbereidingsprocedure achteraf bezien. 

b) igvredenheid nieuwe werksituntie 

De tevredenheid over de nieuwe werksituatie is in de 
tweede enquate lets grater onder degenen van het panel 
die in de aerate enquete tevreden waren over de mate van 
informatie tijdens de voorbereidingen van de semen-
voeging van de korpsen van Heerlen en Hoensbroek; nl. 
69% tegenover 63% voor het gehele panel. Oak is de te-
vredenheid over de nieuwe werksituatie in 1983 lets 
grater ender degenen die in 1981 tevreden waren over de 
voorbereidingsprocedure in het algemeen; 72% tegenover 
63% voor het gehele panel. Voorts zijn degenen die in 
1981 actief aan de voorbereidingen hebben deelgenomen in 
1983 tevredener over de nieuwe werksituatie dan degenen 
die niet actief hebben deelgenomen; 79% respectievelijk 
56% was tevreden over de nieuwe werksituatie. Degenen 
die in 1981 zeiden tevreden te zijn over de opzet van de 
nieuwe organisatie van het korps zijn in 1983 tevredener 
over de nieuwe werksituatie dan degenen die in 1981 niet 
tevreden waren, 80% tegenover 45%. 

Het is denkbaar dat de tevredenheid met de nieuwe werk-
situatie samenhangt met het aantal veranderingen in het 
work ten voordele en ten nadele. Om dit te onderzoeken 
Is met betrekking tot het aantal veranderingen in de 
werksituatie en de aard van doze veranderingen can score 
gemaakt over aspecten zoals hoeveelheid work, onregelma-
tigheid van work, promotie- en sportmogelijkheden en 
toelagen. Het wet of niet act ief deelnemen aan de voor- 
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beraidingen von de semenvoeging blijkt niet semen to 
hangen not doze score. Wel Is het zo dat personen die 
floor bun waning In 1981 tijdens de voorbereidingen niet 
voldoende op de hoogto zijn gehouden van de stand von zee-
ken, relotief moor nodelen ondervinden in de huidige 
nieuwe werksituatio; 22% van de tovreden personen tegen-
over 41% van de ontevreden personen ondervindt In 1983 
nodelen In de huldIge niouwe werksituatie ten opzichte 

van voorheen. Ditzelfde geldt voor het cordatel over do 
voorbereidingen van de nieuwe orgeniSotiovorM in het ol-
gemeen on voor hat oordeel over de opzet von de niouwe 
organinotie. Ontevredenheid donrover blijkt semen to 
goon met het ondervinden von nodelen In de niouWe mark-
situatie ten opzichto van veer do reorannisotie. 
Wellicht Is het oordeel over de vourbereldingsproCedure 
mede beponld door de to verwochten an oak dandworkelijka 
negatinve voronderingeh in do 'Ileum° werksituntie. 

ci verwochting en merkellike sitOntie 

Binnen do ponelgroop blijkt eon duidalijite iimienbong Ie 
bestnon tussen do actieve tieelnome ash de votirbe-
reidingen in 1981 in het beald dot men had van cie ninume 
situntie. Von degenen die aatief bij do Oborboreidingen 
moron botrokken, Is In 1983 bij tweederdo het beeld ro-
tas men dot vooraf hod In ovoreenstemmihg mat di 
werkelijkheld. BIj degenen diet hiet octief nein di imior-
bereldingen hadden deelgenomene heldt dit veer anderdei 
door is onk veer an derdo do nieuwe worksituniiii 
slecilter den verwocht. 

Ten nonzihn van hot cordatel ovor do maie von ihformatii 
tijdenS de voorberaidingah bitjht dot degenen die dater-

over In 1981 tevreden Marge: zich volgeni de ithtWoOrderi 
uik de enguDte in 1983 vaker von de nieuwe werkiituotio 
eon beeld hebben gevormd dot overeenkomt Met do 
werkelijkhoid. En dit geldt oak voor a0 menhir! Over de 
voorbereidingen In het algameen on over de bhzet van de 
nieuwe organisatievorm. Wei beeld blijki voter degenen 
die daartiver in 1981 tevreden waren, voker In Over-Oen-
stemming to zijn Mat de MerkelIjkhdide Of do nieume 
werksituntio Is on better dan varwacht. De virkraheti 
Informatio tijdens de voorbereidingsproceduri Over do 
samenvoeging lijki voldoenda te zijn geweest one ziCh aeh 
good beeld to itunnah vormen vire de toekomstIge hieuhe 
werksituatio. 

d) %wanderingvon werkohstandigheden 

In do enquate In 1981 is voor eon nantai workomstan-
digheden non do reSpondenten gevrongd of tinarIn volgens, 
hem voor henzelf near vermachting veranderingen zouclan 



optreden. In de enwAte in 1983 is doze vrang herhaald, 

mint- don mbar de feitplijke veranderingen. 

In hat panel blijkt het niet mogelijk, vanwege het ge-
ringe nantal personen voor wie de vraag van toepassing 

is of die de vrang hebben beantwoord, am op elle werkom-
standigheden men vergelijking tussen beide enquGtes, on 
duo tussen verwnchting on werkelijkheid, to maken. Waar 

het wel kan, blijkt long niet altijd overeenstemming to 

bestaan. Zo zijn bij 2 van de 5 personen die verwachtten 
dot de sportmogelijkheden grater zouden worden, deze 

jUiSt omlang gegnan. Ten aanzien van de handhaving van 

de (dienst-) telefoonvergoeding is or een snortgelijk 
beeld; ondonks andere verwochtingen goat doze vervallen. 

Redelijke overeenstemming is or met betrekking tot de 
onregelmatigheid van on de hoeveelheid work. Verwachtte 
men een grotere onregelmaat of een tOename, don is dit 

ook deadwerkelijk het geval geworden. 

e) Veranderinq von werkaspecten 

In de eerste enqate waren uitspraken opgenomen die no 
on factoranalvse drie dimensies bleken to omvatten, nl. 
de voldoening in het work; informatie, overleg on 

zeggenschap; on contacten met collego'n an chef. In de 

tweede enqudte zijn dezn uitspraken wederom clan de 

respondenten voorgelegd. 

beordend near de drie dimensies zijn verschilscores ge-

maakt. Dan blijkt dot ten nanzien van de Perste 

dimynsie, de voldoeninq in het  werk L  bij amderde deel 
van de panelgrotp goon verschil bestaat tussPn 1981 on 

1983. 813 tweevijfde deel is de score in de eerste 

enqate lager don in de tweede enqutIte on is de vol-

doening in hat work duo toegenomen." En bij eenkwart is 
de voldoening in het work geringer geworden. Dij de 

tweede dimensie, de mate van informatie on zeggrnschaP,  
is bij driekwart van het panel de score in de eerste 

enqate hoger den in de tweede ennate on is dus de mote 
van inforMatie afgenomen. Rij 14X is doze gelijk geble-

von en bij 12X tongenomen. De vrnag blijft hierbij of 

het oordeel over do mate van informatie on overleg in de 

tweede enquete niet ongunstig is beinvloed door het feit 
dot men eon jaar daarvoor tijdens de voorbereiding von 
de samenvoeging moor ruim is gefnformeerd. Ten aanzien 

van de derde dimensie, de contacten  met directe  chef on  

college's op . het work,  blijkt de score bij co. 6Inderde 

°I Een loge score wijst respectievelijk op een geringe 
voldoening, geringe informatie on minder goede con-

tacten. 
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deal omleag gegoan to zijn, bij ca. aZnderde deol omhoog 
on bij ca. anderde deal gelijk to ziJn gebleven. 

De toenome van de voldoening in het mark is mallicht to 
verklaren vanuit de nieuwe functiotoodeling en de pro-
tore mogelijkhnden binnen het grotere Heerlense 
politiekorps. De afname van de informotie en zeggenschap 
vloelt waarschijnlijk eveneens voort uit het grotere 
politiekorps mat minder informala wegen an "grotera" af-
standen. 

2.2.7 Samenvattinq 
In 1983 heeft al. vervolg op eon enquiate uit 1981 moderom 
eon end:mate plamtsgehad under het personae) von hot 
Heerlense (inclusiof het voormalige Hoensbroekse) 
politiekorps, dit in het kador van eon onderzook near de 
voorbereidingen von de veranderingen in de 
politio-organisatie in Zuid Limburg els gevolg van de 
gemeentelijko herindeling per 1 januari 1982. en de or-
varingon met de nieuwe organisatie. 

Samengovat blijkt uit het onderzoek near de ervaringen 
met do nieuwe organisatie van hut Heerlonse politiekorps 
(response 448) dot: 

• ongeveor de helft van de respondenten zegt :Lin of 
:neer verandaringen in de eigen werksituatio to 
hebben ondervonden tengevolgo van do samenvoeging 
van de politiekorpsen van Heerlen on Heensbroek. 
Your do ex-Hoensbroekenaron zijn daze veranderingen 
rolatiaf vakor negatief (hoeveelhaid work. var-
dwijnen 	van 	vergoodingen) 	alhoewel 	or 	ook 
veranderingen ten gunste zijn (m.n. promotiemoge-
liJkheden): 

• tweederde von de respondenten tovreden is met de 
nieuwe werksituatio, mensen uit het voormalige Hoer-
lense {corps moor dan mensen uit het voormalige 
Hoensbroekse kerns. Year de tevreden mensen spolen 
de grotero zelfstandigheid. facilitaiten en moge-
lijkheden en de onderlinge contacten an opvang eon 
rot. Your de ontevredon personen, en dan vooral oak 
voor de ex-Hoonsbrookenaren, spelen de grootte van 
het politiekorps an de nadelen daarvan zoals de pro-
tore "afstanden" eon rot; 

• eenderde van do respondenten vindt dat de nieuwe 
werksituatie beter is dan men had verwacht, ander 
ex-Hoensbroekanaren meer dan ender ex-Heerlenaren. 
anvijfda vindt dat do (werkelijke) situatie 
slechter is dan verwacht. Minder geed to spreken is 
men over do teename van de hoeveelheid work, de go- 



ringe promotiemngelijkheden on ever de geringe 

interesse van on de grote afstand tot de biding. 
Tevreden is men over orgonisatorische aspecten an 
Over de integratie van de leden van de twee korpsen; 

• tweederde van de respondenten is achterof bezien te-
vreden over de gevolgde voorbereidingsproceduret 

ex-floensbroekenaren moor don ex-ileerlenaren. Re-

denen tot tevredenhnid zijn de grote hoeveelheid In-

formatie, de mate van overleg an openheid in de 
procedure. Ontevreden is men vanwege de grote 
snelheid van de procedure en de gpbrekkige informa-

tie; 

• In de panelgroep (die can beide enquiltes heeft deel-
genomen) blijkt dot tevredenheid over de voorbe-

reidingsProcedure 	tijdens 	de 	voorbereidingen 
samengaat met tevredenheid met de nieuwe werksituo-
tie on met relatief minder negatieve veranderingen 

In de werkomstandigheden. Ook oordeelt men don 
achteraf bezien gunstig over de gevelgde procedure. 

Voorts hebben doze personen een beter beeld gekregen 
van de komende veranderingen: de werkelijke nieuwe 

werksituatie stemt overman met het benld dot men 
zich daarvan had gevormd. Oak volt het bij eon eon-

tat beter wit don verwacht. De drip dimensies in het 
work die zijn onderscheiden vertonen tussen de twee 

enealtes verschillen. De toename van de voldoening 
In het work is to verklaren uit het grotere korps met 

zijn grotere mogelljkheden; doch dit leatste kan to-
vans oak de verkloring zijn voor de geringn 
informatie en zeggenschap. 

Ter afslUiting van dit hoofdstuk zijn nog enkele op-

merkingen van belong. 

• vooral bij de vreag near de mening over de voorbe-
reidingsprocedure achtnraf bezien zijn zich tegen-
sprekende antwoorden gegeven bij de redenen tot 

tevredenheid of ontevredenheid. Zo zijn sommigen on-
tevreden omdat het to snel ging on andernn nntevre-
den omdat de besluitvorming to langzaam ging. 

Anderen zijn juist weer tevreden omdot het snel 
ging. Eon factor in onderzoek near meningen is al-
tijd de impliciete an veer de onderzoeker onbukendo 

maatstaf waaraan ledere respondent zijn mening of-

meet; 

• In de suggesties voor verbetering van de Procedure 

Warden zaken genoemd waaruit blijkt dot men ondanks 
de grate hoeveelheid informatie niet van vales even 

good op de hoogte is geweest/heeft willen zijn, zo-

als het felt dot de procedure bij de politie wel was 
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afgestemd op de bestuurlIjkla procedure on het felt 
dat eon gratere deelname van het personnel in de 
voorbereidingsgroupen onhaalbaor Was omdat dit te-
veel problemen opleverde voor de "normale" dien-
stuitvoering; 

• 	niet altijd map warden geconcludeard dot de veran- 
deringon in de werksituatie eon gevolg zijn van de 
gemeentelijke herindaling en van de samenvoogIng van 
Heerlen en Doensbroek. Eon voorbeeld daarvan zijn de 
personen die de obJectief verbeterde sportmoge-
lijkhoden at, ongunstiger ten opzichte van voorheen 
waorderen. Zo zal oak de grater° organiaatie van 
invloed kunnen zijn op de mate van informatie en de 
reletie tussen top on basis in de organIsatle. Hear 
het zal niet de Goias oorzaak aim. In het algemeen 
lijkt de motivatie, gefolteresseerdheid on betrok-
kenheid bij het korps ook at to nemen door allerlei 
externe factoren (bezuinigIngen). 



HET NIEUNE POLITIEKORPS VAN KERKRADE 

3.1 ItilOding 
Per 1 januari 1982 word het gemeentelijke politiekorps 
(GP) van Kerkrade orgnniek van 85 (inclusief 4 man extra 
vanWege non teruglopende bevolking) nonr 93 mon uit6e-
braid, in verbond met de somenvoeging von de voormalige 
gemeenten Eljgelshoven an Kerkrade tot de nieuute gemeen-
ie Kerkrade. VcfOr die tijd viol Eijgelshoven qua poll-
tiezorg onder de landgroep Hieuwenhagen van het korps 
Rijkspoliiie (RP). Doordat de 4 man extra (zoals ook bij 
de GP van Heerlen en Sittard) moest worden ingelopen, 
was or goon prake van non uitbreiding van de organieke 
sterkte Met 12 man. moor met 8 man personeel. Deze uit-
braiding van het korps kreeg in 1982 nog goon gestalte. 
Entrzijds hod het RP-personeel Von de post Eijgelshoven 
or de voorknur non gegeven bij het korps RP to blijven on 
niet over to goon floor de GP Kerkrade, onderzijds hadden 
In de loot, van 1982 enkele korpsleden non dienstverbond 
gezocht bij man ender GP-korps (o.a. de GP-Landgreaf). 
Do uitbreiding Van het korps van Kerkrade word vooral 
gevOnden in de Nerving von ospiranten. In totool zijn in 
1982 4 aspiranten met de primaire politie-oploiding go-
start. Pas per 1 oktober 1983 troden de eersten von hen 
als agent in dienst van het Kerkraadse korps. In 1982 is 
derholve noch de organisatie noch de feitelijke sterkte 
van het Kerkraadse politiekorps veranderd, wel is het 
inwOnertal en.het beWakingsgebied groter geworden. 

Het onderzoek van december 1981 onder de korpsleden floor 
hun oordeel over de voorbereidingsprocedure hod uitge-
wezen dot men binnen hat korps behoefte had non informa-
tie over de gevolgen van de gemeentelijke herindeling 
voor het eigen korps, ook ten aanzien van de to ver-
wachten werklast vonuit Eijgelshoven.°I Men was nogal 
ontevreden over de hoeveelheid informatie die men had 

" Initiotieven Van de korpsleiding on vroegtijdige in-
formatle over Eijgelshoven to verkrijgen strandden in 
zoverre dot pas begin 1982 de odministratin van de 
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gekregen. Directo gevolgen voor de eigen warksituatIo 
verwachtte men (nog) Mat. De gebrekkige informatie. In 
relatia tot de tameliik ingrijpende veranderingen in om-
Iiilgende GP-korpsen on in de landgroepen von het kerns 
RP, had in do periode tot eon de gemeentelijka herin-
doling volgens de leden van het Korkraadse korpswel eon 
negatiava invloed op de omgang met collega's on de steer 
in do surveillancebrigades. 

Paragraaf 3.2 beschrijft het beeld no eon jeer warken in 
de nieuwe situatie. 

3.2 Resultaten van het onderzoek 

3.2.1 ResponoC 
Aan 88 personeA 1s eon vregenlijst toegazonden. 36 van 
hen hebben doze ingavuld en teruggezondan. Oa verwij-
daring van 5 nodii"envollitlig Ingavulde Iiisten. res-
tearde eon response van 35% 

Haar rang Is de response alsvolgt vordeold. 

enquate 	kerns 	response 

agent 	 5 	 20 	 25% 
hoofdagent 	 13 	 33 	 45X 
brigadier 	 5 	 14 	 36% 
adjudant 	 2 	 6 	 33X 
inspecteur of hoger 	3 	 3 	 100% 
ander, 	 3 	 12 	 25% 

Uit doze tabel blijkt dot de agenten on hat 
niet-executieve personae' lets ondervertegenwoordigti 
zijn. • 

3.2.2 Veranderinonn lode werkcituntin 
Voor eon greet aontal aspecten van de werksituatle is 
aan de respondenten gevraagd of daarin veranderingen 
zijn gekomen per januari 1982. In aansluiting op hatgeen 
hierboven is gezegd over het ontbreken van feitelijko 
veranderingen voor/in hot Kerkraadse politiekorps. los 
van de ultbraiding van hot bewakingsgebIed en hat aantal 

post Eljgelshoven eon de GP-Kerkrade word overge-
dragon. 



inwoners, worden in de encluclte zeer weinig veranderingen 
genoemd. 
In totaal zijn bij 5 van de 31 respondenten e"4:1 of moor 
veranderingen van toepassing. De uitbreiding met 
Eijgelshoven heeft voor daze 5 personen :neer work tot 
gevolg gohad, een grotere onregelmatigheid in het work 
of het werken op een andere afdeling. Op een enkel geval 
no warden al deze veranderingen els nadelig gezien. !let 
aantel personen year wie or veranderingen zijn opge-
treden, is to goring om to bezien of or near rang 
verschillen bestaan. 

3.2.3 Tevredenheid met de nieuwe werksituatie 
Op de vreag of men tevreden of ontevreden is met de 
nieuwe werksituatie zegt 44% tevreden to zijn, 44% is 
tevreden noch ontevreden an 12% is ontevreden. In de ho-
gore rangen is men tevredener dan in de legere rangen. 

Redenen tot tevredenheid zijn: 

• de gehele werksituatie; 

• de onderlinge contacten on samenwerking; 

do toename van mogelijkheden met (in de toekamst) 
moor personeel. 

Redenen tot entevredenheid zijn: 

• to Oroot werkaanbod, onderbezetting; 

• to veal onregelmatigheid, het "puntensvsteem" (elke 
deg een pv.), technische onduidelijkheden; 

• to veel administratief work. 

Verbetering van de werksituatie ziet men realiseerboar 
door: 

• moor personeel; 

meer . OVerleg, minder autoritaire biding, :neer 
aiiepheid: 

• betere taakafbakening. 

' 3.2.4 Verwachtinq on praktijk 
In de organisatie van het Kerkraadse politiekorps was 
Per i januari 1982 nog niets veranderd, wel was or een 
uitbreiding van het werkgebied. Oak dit zal op zichzelf 
genomen el on verandering van de werksituatie tot De - 

21 



22 

volg kunnen hebben. Goon van de respondenion refit dot de 

nieuwe werksituatie baker is don de verwachting daarover 

vooraf; eon greet deel meent dot doze benntwoordt ace. de 

verwachtingen; voor sammigen is het slochter don ver-

Hecht. De nieuwo werksituatie is slochter don verwacht 

vanwege het tekort aan mensen (met hetzelfde eantal 

mensen meet moor work warden godson), de (near hun 

mening) to kleina surveillancebrigades an de slechto ad-

ministratie van Eijgolshoven. 

3.2.5 Tevredenheid achteraf over de voarbereidinq 
Ruim anderde zeot achteraf bezien tevreden to zijn over 

de gotroffen vaorbereidingen van de ultbreiding van het 
korps; denderde is ontevreden on lots minder don (An-

derde is tevreden noch ontevreden. De tevreden 

korpsleden noemen als radon de algehele opzet. de ruimte 

voor eigen initiotief en do goede informal° contacten. 

De ontevredon korpsleden noemen de mote van informotie 

over hat nieuwe gebied en het ontbrekon van eon voorbe-

reidingsprocedure. Mogelijkheden tot verbetering van de 

voorbereidingsprocedure ziet men in 1983, dus achteraf. 

in het tijdig verkrijgen van informatie over het work-

veld en over de to volgen voorbereldingsprocedure on in 

het tiJdig oantrekken van nieuw porsoneel. Ook in de 

°erste enquete kwam dit near voren. 

2 . 	to a 	 gel' 	 a 

Evonals bij het Heerlense politiekorps kennen van Glen 

Dental respondenten de meningen on verwachtingen in de 

aerate enquilte in december 1981, vooraf eon de (eventu-

al()) veranderingen in hot harps. warden vergeleken met 

die in do tweede enqutte in februari 1983. Eon 

panelgroep van 27 personen heeft aan beide onqates 

deelgenomen. Door dit geringe canto/ ken slochts beperkt 

eon vergeliJking warden gemaakt. 

De ponelgroop bovat veal moose,' die in de eerste °Juniata 

in 1981 ontevreden waren over do mate van informatie 

over de voorbereidingen, over du voarbereidingsprocedure 

In het algemeen on over de opzet von de (nieuwa) ergo-

nisotie van het politiekorps. Doze ontavreden personen 

zijn in de tweede onqute achteraf bezien in gelijke ma-

te tevreden alsook ontevraden Over de 

voorbereidingsproceduro. Achteraf gozien uns men dila 
minder ontevroden den tijdens de voorbereidingen. 

Binnen de ponelgroep is in 1983 de tovredenhoid over de 

nieuwe werksiteatie grater ale man in 1981 tevreden was 

over de toen nog lopende voorbereidingen. Het is niet 

zinval to bekijken of or eon samenhang is met de veron-

deringen in de nieuwa werksituatio; voor het merendeel 



van de 27 personen is or namelijk filets veranderd in de 

werkomstandigheden. 

In de panelgroep is eon groat nantal personen vertegen-

woordigd dot in 1981 ontevreden was over de voorbe-

reidingen. Eon groot deel van hen heefk zich desondanks 

volgens hun antwoorden in de tweede encluSte eon goad 

beeld kunnen vormen van de nieuwe werksituatie. 

Voor mat betreft de drie in het onderzoek opgenomen di-

mensies van het work (voldoening, informatie an zeggen-

schop, sociale contacten) blijkt dat in de panelgroep de 

voldoening in het work in gelijke mate (steeds eenderde) 

omlaag of omhoog is gegaan of gelijk is gebleven. De mate 

van informatie en zeggenschap is volgens 40 a 45• omhoog 

on volgens eenzelfde percentage omlaag gegaan; volgens 

ca. 15 )o 20% is het gelijk gebleven. De sociale con-

tecten zijn volgens de helft beter geworden, en volgens 

eenvijfde slechter geworden; volgens de overigen zijn.de 

contacten gelljk gebleven.Over het geheel genomen loin 

doze werkaspecten duo weinig veranderd; wel zijn or in-

dividuele verschillen. 

3.2,7 Samenvatting 
Uit het onderzoek naar de ervaringen van de leden van het 

Kerkreadse politiekorps (response 35%) met de nieuwe(na 

de uitbreiding met Eijgelshoven)situatie blijkt dot: 

slechts voor eon enkeling (tot dan toe) veran-

deringen zijn opgetreden in de werksituatie; 

■ 	tweevijfde van de respondenten tevreden is over de 

nieuwe werksituatie an ‘4ntiende ontevreden. Re-

dentin tot ontevredenheid zijn o.a. het tnveel arm 

work, de onregelmatigheld von het work, het teveel 

pan administratief work; 

eenzesde deel van de respondenten vindt dot het 

beeld dot men zich van de nieume werksituatie heeft 

gevormd beter is dan de werkelijke situatie; de ove-

rigen zeggen dot de nieuwe werksituatie non het 

beeid beantwoordt. Redenen tot ontevredenheid zijn 

het tekort atm personae!, de to kleine 

surveiilancebrigades an de slechte administratieve 

dienst van Eijgelshoven; 

■ 	e4nderde van de respondenten achterof bezien tevre- 

den is over de (summiere) voorbereidingsprocedure; 

eveneons amderde is ontevreden. Ontevreden is men 

o.a. vanwege het gebrek can informatie over het 

nieuwe bewakingsgebied, vanwege de voorbereidings-

procedure en vanwege het feit dot men van mening is 
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dat to lent nieuw personeel is aangezocht voor de 
uitbreiding van hat korps; zia ook de opmerkingen 
hi eronder ; 

in do panolgroop din ook aan de enemata in 1981 heeft 
deelgenomen goldt dat do tevredenheId over de nieuwe 
werksituatie no do uitbrelding met Eljgolshoven 
groter is bij personen die ook in de aerate ;meat° 
over de voorbereidingen tevreden waren. In de 
onderscheiden workomstandigheden, do voldoening in 
hot work, do mate van informatie on overleg on de so-
chile contacten op hot work, is tussen do eersto on 
de tweede enquate weinig verandard. 

Enkele opmerkingen tot slot. 

• Sommige respondonten blijven ook in do tweeds 
enquate, duo achteraf bezien, ontevroden over hat 
ontbreken van eon voorbereidingsprocedure. Door hen 
worth els het ware voorbijgogaan nn hot fait dot or 
nog goon vantomliinde procedure nodig was omdat or 
per 1 januari 1982 in do organisatie van het 
Korkraadso politiekorps nog niets zou verandoren. 

• Mon is niet good op de hoogte geweest van eon anntal 
zaken. Deere' blijkt dit bij do opmerkingen over hot 
niet tijdig nantrokken van nieuw personeel. Von de 
zijdo van het Ministerie van Binnenlandse Zaken was 
bepaald dat pas per 1 jonuari 1982 mocht Norden ge-
start met de werving van nieuw personeel, nadat het 
oak onderwerp von bespreking Was geweest in de 
politiele begoloidingscommissies 

• Hint elle opmerkingen van de respondenten zullon to 
oaken hebben met de gemeentelijka herindeling. Zo 
was or in het Kerkraadse kerns per 1 januarl 1982 
niets veronderd in de organisatie of In de diarist-
roosters. Daarmee worth het niet zo waarschijnlijk 
dot de onregolmatigheid in het work is toegoment wel 
de landelijke wijzigingon In de toeslag onregelma-
tige dionsten. 



HET NIEUWE POLITIEKORPS VAN SITTARD 

. 	. 
4.1 Inleiding 	 . 

Ho de gemeentelijke herindeling, maarbij Sittard, 
Munstargeleen an Limbricht warden samengevoegd, had het 
gemeentelijke politiekorps van Sittard eon organieke 
sterkie van 75 man (tegenover eon oude sterkte van 58 
Man, exclusief eon extra contingent van 6 man). 
Munstergeleen en Limbricht vielen vooraf can de herin-
deling qua politiezoi-g onder de landgroepen van respec-
tinvelijk Beek en Born. 

De gemeentelijice herindeling had gevolgen veer de in-
terne OrganiOatie van het korps. Per 1 januari 1981 
werkt het politiekorps von Sittord volgens het model von 
wijkteams. Daartoe is de gemeente ingPdeeld in wijken 
die elk can zelfstandig opererend politinteam hebben dot 
is gevestigd in de Wijk. Veer de herindeling ging het um 
drib Wijkteams. De oonvonkelijke opzet om ook no de her-
indeling de drie wijkteams to handhaven (en van twee 
Orvon het gabled to vergroten) word doorkruist door po-
litieke druk ten tijde van de verkiezingen voor de 
nieuwo gemeenteraad. Bestuurlijke ofsproken noopten tot 
het instellen van eon vierde wijkteam. flit vierde team 
Wend enigszins overhaast samengesteld an in can Wijkbu-
reau gehuisvest. Bovendien was het korps pas per 1 april 
1982 op hoar nieuwe sterkte, on draaiden de teams begin 
1982 met eon sterke onderbezetting. Van meet of can is 
door de korpsleiding benodrukt dat de sterkte van het 
korps niet toernikend Was om vier teams goad to bemannen 
on optimaal to laten functioneren. Het ninleveren" van 
het extra contingent: de bezuinigingen on andere redenen 
hebben ee tenslotte toe geleid dat het oantal wijkteams 
In de loop van 1983 is teruggebracht tot twee. 

Het aerate onderzoek (in december 1981) onder het perso-
neel van het politiekorps van Sittard wees uit dat het 
overgrote deel gernformeerd was over de op handen zijnde 
veranderingen binnen het korps on dat de helft van hen 
ook tevreden was over de mate van informatie. Men was to 
spreken over de mogelijkheden die waren gnboden em eigen 
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voorkeuren kenbaar to woken. Over de voorbereidingspro-
cedar° was eveneens de helft tevrnden. De antevradenhaid 
vloeide niet zozeer voort uit eon slechte opzet, doch 
sneer uit het fait dat allerlei zaken nog niet waren gore-
geld. vooral ook met betrekking tot het vierde team. 

Directe gevolgen van de herindeling veer de eigen work-
situatie zag men vooral in eon toename van de heir 
veelheid werk, in eon grotere onregelmatigheid, in het 
werken in eon grater team an in eon afnamn van de promo-
tiemogelijkheden. 

Paragraaf 4.2 beschrijft de resultnten van het tweed° 
onderzoek, eon jaar na de start van het nieuwe 
Politiekorps. 

4.2 Resultaten van het anderzoek 

4.7.1 Response 
De orogen' jst is atm 83 personen toegezonden: 32 van 
hen hebben doze ingevuld teruggezenden, eon response van 
39%. 

Haar rang is de verdeling als volat. 

enquilte kerns response 

agent 	 a 	16 	SOX 
hoofdagent 	 10 	27 	37% 
brigadier 	 5 	13 	39X 
adjudant 	 2 	6 	33% 
inspecteur of hoger 	2 	 3 	67% 
andere, (adm., parkeer- 
contr., Wv61, huish. 
dienst) 	 5 	20 	25% 

Dan blijkt dat van het administratieve en huishoudellike 
personeel slechts eon kwart eon bet enderzoek beeft 
deelgenomon. Poor het executieve personnel lint hat per-
centage honer, ook al blijft het dan meestal ook nog near 
eenderde doe!. Agenten en personen in de rang van in-
specteur of honer zijn lets vakar vertegenwoordigd. In 
het laatste geval gnat het echter em zeer perinea aan-
tallen. 



4.2.2 Veranderingen in de werksituntie 
De helft (16 van de 32) van de respondenten zegt ccr2n of 
moor vranderingen to ondervinden in de werksituatie, 
Doze verenderingen betreffen o.a. 

• ioennme van de hoeveelheid work; 

• andere afdeling/team; 

• grotere onregelmatigheid; 

• moeilijker work; 

tonname of afname van het aantal collega's op de ei-
gen afdeling/team; 

• zelfstandiger work met breder terrein on moor foci-
1iteiten; 

• minder sportfaciliteiten. 

DI t beeld verteont overeenkomst met de eerste 
Verwacht Word toendertijd 0.0. een toename van het work 
on een grotere onregnlmatigheid. Sommigen zien doze 
veranderingen els positief, zooms het zelfstandiger 
work, de andere afdeling, de tnename van het aental col-
lege's. Eon groter deel, vooral agenten on hoefdagenten, 
ziet doze veranderingen a1s negatief. 

i.2.3 Tevredenheid met de nieuwe werksituatie 
E4nderde is tevreden over de nieuwe merksituatie, non 
kmart is ontevreden on de overigen zijn noch tevreden 
noch ontevreden. De lagere rengen zijn ontevredener den 
de hogere rengen. 

Redenen,tot tevredenheid zijn: 

• het snort work; 
• behoud van de eigen functie; 
• zelfstandigheid; 
• Ontplooiingsmogelijkheden. 

Redenen tot nntevredenheid zijn: 

• goon geed werkoverleg, gebrek aan informatie, goon 
goede biding, onpersoonlijke benadering; 

• to veel werkaanbod, onderbezetting; 
• to weinig collegialiteit; 
• to weinig recherche. 

Verbetering van de nieuwe werksituatie ken velgens de 
respondenten worden verkregen door: 
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• moor overleg, moor openheid. moor aandacht voor do 
be 

• moor personeel( 
• endure prioriteIteni 
• aparte rechorche-afdeling. 

4.2.4 Verlinchtino on Proktiih 
Goon van de respondenten is van cloning dat do nieuwe 
werksituatie baker is den verwacht. your tweederde is 
doze zoals verwacht on voor (anderdo slochter dan man 
van to voren had ~Hecht. Slechter don verwocht zijn do 
grotere onregelmatigheid, de grotero worklast, de gerin-
gore verlofmogelijkheden an de mord van do underling° 
communIcatio. motivatie en onderlinge botrokkenheid. 
Voor de lagere rangon is de praktijk in vergolijking tot 
de verwachtingen vooraf rolatiof negatiever uitgevallen 
dan voor de hogere rangen. 

Drievijfde IS achteraf bezien tevreden over de govolgde 
voorboreidingen van do uitbroiding van hot korps on de 
veranderingon In do interne organisaticm oilnvijfde is 
ontevreden on olinvIjfde is noch tevreden moth 
ontevreden. Tevredon is men over de mate van 
informotie. overleg. oponheid, over do algehele opzet an 
over de Inspraok on participatio. Ontevreden is men 
vooral over do uitbreiding met het vierde team (inclu-
slat do huisvosting van dit team) on over do hoevoelhaid 
informatio. Da lager° range!) zijn ontevredener don de 
hogere cartoon. Zools dat roods bij do resultaton met be-
trekking tot do gemeentepolitie Heerlen is vermeld, moot 
men ook hier bedacht zijn op hot felt dot men onvoldoendo 
geInteresseerd Is geweest om do vrij grate hoeveolheid 
schriftelijko informatie to lezen. 
Mogelijkheden tot verbetering ziet men achteraf bezion 
in moor openhoid on inspraak on in eon ureter() voorbe-
reidingstijd met eon brodero voorbereidingsgroop. 

4.2.6 Samenvottin4 
Voor de respondenten van het Sittardso politiekorps was 
het niet mogelijk om eon vergelijking to oaken tussen de 
vitkomsten van de eersto en do tweed° enqufite. Volstaan 
wordt not eon korte samenvatting van de resultaten van 
do tweede enputte (response is 39%) over de ervarIngen 
met de nieuwe werksituatie. Dan blijkt dot; 

• voor een aantal mensen veranderingen zijn opeetroden 
in do werksituatie. Doze liggen op het terrain van 
meer, onregelmatiger on moollijkor werki 	• 



• eenderde van de respondenten tevreden is met de 
nieume merksituatie an een kmart ontevreden. Tevre-
den is men vanmege het soort werk, het behoud van de 
functie, de zelfstandigheid an de ontPloefingnmoge -
lijkheden. Ontevreden is men vanmege het gebrek clan 
werkoverleg, het ter/eel aan werk, het ontbreken van 
collegioliteit an het ontbreken van can nparte 
recherche-afdeling; 

• volgens Oenderde van de respondentnn de nieuwe werk-
situatie slechter is clan het beeld dat men zich er-
van had gevormd. flit is o.a. gelegen in de grotern 
onregelmatigheid, de grotere merklast, de geringe 
communicatie an motivatie onder het personeel. 

drievijfde van de respondenten achteraf bezien te-
vreden is over de gevolgde voorbereidingsprocedure 
vonwege de hoeveelheid informatie, de mate van in-
spraak an overleg. E6nvijfde is ontevreden vanmego 
ó.a. het instellen van het vierde wijkteam; 

Ook met betrekking tot hot onderzoek in Sittard geldt 
dat men voorzichtig moat zijn met het leggen van ver-
bindingen tussen de gemeentelijke herindeling an veran-
deringen in de interne organisatie van het politiekorps 
an veranderingen in de werksituatie zoals deze door do 
respondenten zijn vermoord. Specifiek in Sittard heeft 
de mankrachtproblematiek els gevolg van de uitbreiding 
van het aantai mijkteams can belangrijke rol gespeeld. 

29 



5 SAHEHVATTING EN CONCLUS/ES 

5.1 Snmenvatting 
Under het OP-personeel van de nieuwe politiekorpsen van 
Heerlen: Kerkrade en Sittard is in februari 1983 eon 
onderzoek gedeen neer hun erveringen met de nieuwe orga-
nisailevorm, eon jtinr no de gemeentelljke herindeling 
van 1 jenueri 1982. De response bedroeg over de drie 
Politiekorpsen teznmen 41X. Eon praktijkgegeven is dot 
een schriftelijke benedering meestal eon response geeft 
dip in doze orde ligt. Aan de ender@ kant lag de response 
In de enrste enguate (wear do respondenten oak 
schrifthlijk waren bennderd) hoger, 65%. Van invloed op 
het tech enigszins loge responsepercentage Icon geweest 
zijn: het fait dot het am eon tweede enquate (in Sittara, 
venWege eon ander onderzoek, een vierde enquate) goat 
(panel-ultvel); de enimo am mop to doen is wellicht wat 
weggebd nu de organisetie reeds enige tijd in hear 
'hieuwe vorm functioneert; en wellicht oak het felt dot 
de resultoten van de eerste enguate op dot moment nog 
niet zijn gepubliceerd. 

Uit het onderzoek komt near voren dot de feitelijke ver-
anderingen in de werksituntie in grate lijnen overeenko-
men met de verwachtingen daaromtrent vooraf. Eon 
belangrijk aspect daarin is in elle ondprzochte korpsen 
de toename van de hoeveelheid work en van de onregelma-
tigheld van work. De helft of meer van de ondervraagden 
zegt tevreden te zijn over de nleuwe werksituatie; in 
het dne korps is de score wat hoger don in het andere 
korps. Tevreden is men voorel over het onderlinge con-
tact, de mate van overleg, de grotere efficientie en de 
betere werkfeciliteiten (meterleel, huisvesting). Re-
denen tot ontevredenheid zijn anderzijds evenzeer het 
gebrek aen (werk)overleg, de geringe persoonlijke nen-
dacht, alsook het grote werkeenbod en het tekort pan 
Personeel. Aandacht wordt gevrangd voor eon verbetering 
von de motivntie van on de discipline ender hat perso-
neel, van de werkverdeling (meer personepl!) en van de 
relatie tussen top en basis van de organisatie. Doze 
kritiekpunten nemen niet weg dat voor pen groat deel van 
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de respondenten de nieuwe werksituatie overeenkomt not 
de verwachtingen daarover of zelfs hater was don ver-
wacht. 

Terugkijkand op de voorbereidingsprocedure die was ga-
veled veer de reorganisatia van het kerns per 1 januari 
1982. is ca. tweederde van de respondenten daarover te-
vreden. De mate van informatia, inspraak. ovarian an 
openheid spealde daarin eon belangrijko rot. Voor sommi-
gen is het echtor toch to snot gegaan. met een korte 
voorberaidingstijd. wainig informatie on zonder externe 
hulp. In Kerkrade ligt hat percentage tavreden 
respondenten lager. Dit vindt gozien de antwoorden your-
al zijn oorzaak in het ontbreken van eon 
voorbereidingsprocedure en het ontbreken van informant.. 
welke niet nodig waren aangezien or per 1 januari 1982 
met hat ingaan van de gemeentelijke harindaling nog 
niets zou veranderen. 

Over het geheel genomen kan worden gesteld dat het beeld 
van de nieuwo organisatie volgans het politiepersoneel 
or niet negatief uitzlet. oak el zijn er in eon startpe-
riode altijd allerlei imankementen'. Aangenoman map 
worden dat daarin nog verbetering zal korner., wanneer ie-
dereen moor igewendu is aan de nieuwe organisatievorm. 
de nieuwe college's. de (eventuate) nieuwo functiai 
kortom aan de nieuwewerksituatie. 

5.2 ConcluBien 
Het onderzoek is to beperkt van opzet geweest on alter-
lei conclusias to kunnen trekken. Van do bevolking is 
by. helemaal niet bakend wat zij van het niouwe 
politiekorps -en dan not name van het optroden van de 
politie an van de wijza van de taakuitoofening- vindt. 
Binnen de beperkte opzet banadrukken de onderzoehresul-
taken het belong van grate openheid on veal informatie 
tijdens de voorbereidingen. Op die manier ken man zich 
het baste eon (adoquaat) beeld van de ninuwa werksitua-
tie vormen. En dit voorkomt teleurstellingen wanneer het 
eonmaal zo von is. Do tevredenheid over do nieuwe werk-
situatin werdt volgens de onderzookresultaten bepaald 
door do mate van openheid, informatie an oyarleg. Ook 
speelt hat felt dot or voor de persoon in kwestin niet al 
to veal verandert. eon rel. Dit wordt bevestigd in do 
Panelanalyse. Daarbij zijn van de resPendenten die eon 
de enquates in december 1981 (over de voorberai di ngen 
van de veranderingen) on in februari 1983 (over de 
nieuwe werksituatie) hebben deelgenomen do antwoorden 
vergeleken. Tevredanhaid tijdens de voorberaidingen 
blijkt semen to goon met eon geed beeld van de to ver-
wachten nieuwo werksituatio an met tevredenheid over do 
nieuwe werksituatie. Ook is gebleken chit ondanks oen 



grote informatievoorziening eon eantn1 korpsleden nit 

voldoende op de hoogte is of op de hoogte wil zijn von de 
komendn veranderingen. Het is waorschijnlijk onmogelijk 

ledereen in voldoende mate to informeren. De beslissing 

van de korpschefs van voormalig Heerlen on voormalig 
Hoensbroek om de samenvoeging van Heerlen on Hoensbroek 

geheel los to koppelen (ook in de tijd bezien) van de 
nlannen tot interne reorganisatie lijkt, gezien de on-

derzoekresultaten, eon goede beslissing to zijn geweest. 
Eon samengaan van twee soorten verandering, nl. semen-
voeging en reorganisntie, zou o.a. problemen kunnen 

geven voor eon goede informatieyoorziening on tot grote 

verwarring kunnen leiden over de adequate informatie. 

Eon apart punt dot uit het onderzonk nnar voren komt in 
mile drie de politiekorpsen is het gebrek eon yoldoende 
mankracht on daardoor de (to) grote werkdruk els reden 

tot ontevredenheid met de huidige werksituatie. Alle 
drip de korpsen hebben personnel moeten inleveren vanwe-
ge het vervallen van het extra toegewezen personnel. 

Daarnaast heeft men tot 1 januari 1982 moeten wochten 

met de werving van nieuw personeel. Voorts block met na-
me het nieuwe gemeentelijke politiekorps van Landgroof 

eon annzuigende working to hebben op hot personeel in 
Heerlen, Kerkrade alsook Sittard. Pit alles heeft tot 
gevolg gnhad dot men zowel objectief als subjectief in 

de beleving van de respondenten to kampen had met eon te-

kort eon personeel on eon grate werkdruk. In het eerste 
interimrapport is gewezen op het belong von het voor-
komen van 'schokeffecten' door het pletseling afbouwen 

van extra toegewezen personeel. In hoeverre or in Zuid 
Limburg sprake is geweest von schokeffecten volt niet 
good pan to geven; or hebben zich peen echte problemen 
voorgednan. Doch wellicht verdient het in volgende si-
tuaties de voorkeur by. de werving al vroegtijdig to 

laten starten, waardoor het tekort atm personeel minder 

groat is/wordt. 

Ter afsluitingwordt gewezen op het felt dot in alle drie 
de onderzochte politiekorpsen het perseneel wijst op eon 

gebrek pan interesse von de korpsleiding voor on eon 
grote afstand tot het personeel, moor ook op eon geringe 

motivatie en on geringe onderlinge colleginliteit. 

Hiet bekend is hoe dit lag vooraf non de gemenntelijke 
herindeling. Met no te goon is of het heter of slechter 
is geworden, en of de geringere motivatie on collegin-
liteit eon gevolg zijn von de gemeentelijke herindeling 
(by. vanwege het werken in eon grotere organisatie of 

eon algemeen verschijnsel (non het worden) is. Dot 
neemi niet weg dot doze punten de nandacht verdienen. De 
verdere ontwikkeling on "groei" (niet in termen van 

organieke sterkte) van eon nieuwe organisatievorm worden 
vooral bepaald door de eerste pear jaren. Sfeer, mate 
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van samenwQrkng, collQgjaflt8jt n “korp5ge51” worden
dan gevormd en liggen voor langere tijd vaat.
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