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1 Inlei ding 

1.1 Achtergronden van het onderzoek 

In 1988 heeft een breed onderzoek plaatsgevonden onder groepscommandanten 
bij de Rijkspolitie naar de werldnhoud en naar de beleving van hun werk. In 
het rapport dat daarover verschenen is (Van Emmerik, 1989) zijn ook gegevens 
over stress bij groepscommandanten besproken. Die weergave is gebaseerd op 
gegevens, verlcregen uit mondelinge ondervraging. Het voorliggende rapport 
beoogt een aanvulling te geven op het eerder gepubliceerde en behandelt uitslui-
tend het aspect stress op het werk bij groepscommandanten van de Rijkspolitie. 

Groepscommandanten zijn functionarissen werlczaam op middenkaderniveau. 
Dit niveau !can vanwege de plants in de organisatie gemaldcelijk tussen twee 
vuren komen te zitten. Naar het niveau erboven, de leiding, moeten de relaties 
goed gehouden worden, maar naar het uitvoerend niveau beneden eveneens. Dit 
is met altijd haalbaar. Middenlcaderfuncties brengen daarom vaak stress met 
zich mee. Of dit bij de groepscommandanten ook het geval is, is de vraag die 
centraal staat in dit onderzoek. 

1.2 Beschrijving van de onderzochte groep 

Van de circa 250 groepscommandanten die Nederland rijk is, hebben er 113 
deelgenomen aan het onderzoek. Er is dus spralce van een steelcproef. Bij de 
samenstelling van de steelcproef is ernaar gestreefd uit alle districten (toen 17) 
een gelijk aantal respondenten te verlcrijgen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de 
kleine groepen enigszins oververtegenwoordigd zijn. Alle ondervraagde groeps-
commandanten zijn van het mannelijk geslacht. Geen van alien hebben hun 
medewerking geweigerd; er is derhalve een respons van 100%. De verzameling 
van gegevens heeft plaatsgevonden in 1988. 

De desbetreffende gegevens zijn verzameld met behulp van de zogenaamde 
Vragenlijst Organisatie Stress (VOS; Reiche en Van Dijkhuizen, 1980). Dit is 
een bewerking van een Amerilcaanse vragenlijst (Caplan e.a., 1975). 

Deze vragenlijst is schriftelijk afgenomen; zij is achtergelatenbij de geinter-
viewde groepscommandant met het verzoek deze ingevuld te retourneren. Deze 
werkwijze heeft een volledige respons opgeleverd. 
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Figuur 1: Het Michiganmodel 
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1.3 Het Michiganmodel 

In het stressmodel dat ten grondslag ligt aan de VOS-vragenlijst, het Michigan-
model, wordt een aantal factoren van belang geacht bij het ontstaan van stress. 

Er is een groep stressveroorzakers, de stressoren, die kunnen leiden tot stress 
wellce zich uit in stressreacties, de zogenaamde strains. Be nadruk most hierbij 
gelegd worden op het woord tunnen'. Of de stressoren tot stress leiden, hangt 
namelijk af van intermedierende variabelen. Het gaat hier om persoonlijkheids-
kenmerken en om steun uit de omgeving. Behoort iemand niet tot een stressge-
voelig persoonlijkheidstype, of krijgt hij voldoende steun van vrienden, partner 
en collega's, dan is de kans dat hij stressreacties ontwilckelt klein, zelfs wanneer 
er stressbronnen aanwezig zijn (figuur 1). 

In het Michiganmodel worden de volgende elementen geacht een rol te spe-
len bij het ontstaansproces van stress: de objectieve omgeving, de subjectieve 
omgeving, de persoonlijkheid, steun van mensen uit de omgeving, de reacties 
op spanning, en gezondheid of ziekte. 

Bij stressbronnen in de objectieve omgeving kan men bijvoorbeeld denken aan 
de grootte van het bedrijf, de functie-omschrijving, lawaai op het werk, de 
organisatiestructuur en dergelijke; kortom: feitelijke zaken. 

Dit in tegenstelling tot de subjectieve omgeving, waarmee wordt aangeduid 
hoe iemand objectieve feiten beleeft. Eon voorbeeld: er is lawaai in een 
fabriekshal; dit is objectief vast te stellen met bijvoorbeeld een decibelmeter. 
Persoon 1 en persoon 2 verschillen echter in hun subjectieve waardering van 
dat lawaai: persoon 1 vindt dat lawaai wel prettig, persoon 2 wordt er gek van. 

Onder bronnen van stress in de subjectieve omgeving worden in het model 
zaken verstaan Ms ervaren overbelasting of onderbelasting, rolonduidelijkheid 



(onduidelijkheid over wat er van je verwacht wordt), rolconflict (de verschil-
lende rollen of taken die iemand moet vervullen, botsen met ellcaar), te veel of 
te weinig verantwoordelijkheid. Let wel: telkens gaat het om de beleving van 
de respondent. 

Zowel in de objectieve als in de subjectieve omgeving worden factoren die 
stress kunnen veroorzaken, stressoren genoemd. 

Bij persoonlijkheid spelen in het model twee factoren een rol. Ten eerste 
iemands rigiditeit, waarmee bedoeld wordt de mate waarin iemand dogmatisch 
en ordelijk is. Ten tweede jets dat door persoonlijkheidspsychologen wordt 
aangeduid als `type-A-persoonlijIcheid'. Dit uit zich in een opeenstapeling van 
gedragingen, zoals ambitieus gedrag, vasthoudendheid, zichzelf beter vinden 
dan anderen, bovengemiddelde werkbetroldcenheid, gedrevenheid. 

De steun van mensen uit de omgeving wordt in het model aangegeven met: 
op mensen te kunnen rekenen, ermee kunnen praten, hun bereidheid om te 
luisteren, en om dingen te doen die het maldcelijker maken met problemen op 
het werk om te gaan. De mensen die tot de omgeving gerekend worden, zijn de 
directe chef, de directe collega's, de andere mensen op het werk, de partner en 
verwanten of vrienden. 

Reacties op spanning (strains) kunnen zich op diverse manieren uiten. In het 
model worden gedragsmatige reacties (roken, drinken, verzuim), fysiologische 
reacties (hartslag, bloeddruk, cholesterolgehalte, vetgehalte) en psychologische 
reacties onderscheiden (depressie, irritatie, angst, overbezorgdheid, ontevreden-
heid). Fysiologische reacties zijn in dit onderzoek met gemeten. 

Gezondheid of ziekte kunnen zich in ongevallen, morbiditeit, en eventueel 
zelfs mortaliteit uiten. 

Zoals reeds aangestipt, fungeren persoonlijkheid en steun uit de omgeving als 
randvoorwaarden voor de relatie tussen stressoren en strains. Dit houdt in, dat 
iemand met of minder gevoelig is voor stress als de omgeving de voor hem of 
haar optimale steun biedt en/of ' die persoon zelf geen type-A- noch rigide per-
soonlijkheid bezit. 

Wanneer aan de randvoorwaarden voor stressgevoeligheid voldaan is, dan 
kan men zich het— cyclische— ontstaansproces van stress volgens het Michi-
ganmodel als volgt voorstellen: 
— Er is een objectieve omgevingsfactor in een bedrijf, bijvoorbeeld een strenge, 

hierarchische structuur. Persoon S (S van stressgevoelig) ervaart dit als strij-
dig met zijn aard en daarom als erg belastend. 

I  Over 'en' of 'of zijn de auteurs van het model niet duidelijk. 
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— Na kortere of langere tijd beginnen zich reacties op deze voortdurende span-
ning voor te doen: S blijkt een te hoge bloeddruk en te snelle hartslag te 
hebben, verzuimt regelmatig, en is snel geIrriteerd. 

— Bij dit alles speelt voortdurend zijn rigide persoonlijkheid mee: hij vindt dat 
er in een bedrijf geen hierarchische structuur hoop te heersen, en daarmee 
uit. flij is niet van plan zich aan te passen. 

— Chef en collega's vinden dit maar vreemd: zij voelen zich prima thuis in die 
structuur. Van hen moet S dan ook geen steun verwachten. Alleen bij vrien-
den kan hij af en toe zijn ei lcwijt, maar die wonen allemaal nog in zijn 
geboorteplaats 75 km verderop. 

— Weer enige jaren verder heeft S ten chronische harticwaal ontwildceld, die 
hem noopt te stoppen met werken. 

Dit is ruwweg het traject dat een stressgevoelig persoon kan afleggen wanneer 
hij onder stress staat en de ontwikkeling zo ongunstig mogelijk is. flier eindigt 
het traject overigens niet noodzakelijk. 

Zoals reeds vermeld, is het model cyclisch. Dit houdt in dat het proces niet 
meteen van 'begin' tot 'eind' 2  afgelegd hoeft te worden, maar dat bij iemand 
ten bepaalde fase uit het proces enige tijd herhaald kan worden, waarbij de 
spanning alsmaar hoger oploopt. Bij een zeker spanningsniveau schiet men als 
het ware door naar de volgende fase in het model. Zo kan het bijvoorbeeld 
gebeuren dat een stressbron pas na jaren voortdurende aanwezigheid bij iemand 
stressreacties veroorzaakt. 

1.4 De Vragenlijst Organisatie Stress (VOS) 

In de VOS zun uit het Michiganmodel de elementen stressoren, strains, sociale-
steunvariabelen, en persoonlijkheidskenmerken opgenomen. 

De stressoren worden gevormd door de volgende schalen: 
— waargenomen rolonduidelijkheid; 
— waargenomen verantwoordelijkheid voor anderen; 
— waargenomen werkbelasting; 
— onvoldoende gebruik van kennis en vaardigheden; 
— geprilckeldheid in de relatie tot de chef; 
— geprilckeldheid in de relatie tot ondergeschikten; 
— spanningen met andere afdelingen; 
— participatiegebrek; 
— rolconflict; 

2  Met de aanhalingstekens wordt aangegeven dat Cr geen edit begin en einde is van dit 
prates. 
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— gewenste rolonduidelijkheid; 
— gewenste verantwoordelijkheid voor anderen; 
— gewenste werkbelasting; 
— toekomstonzekerheid. 

De strains bestaan uit de schalen: 
— werkontevredenheid; 
— psychosomatische klachten: 

— gezondheid in het algemeen; 
— hartklachten; 

— psychische klachten: 
— angst; 
— depressie; 
— irritatie; 

— verlies van zelfwaardering; 
— bezorgdheid over het eigen functioneren. 

De sociale-steunschalen zijn: 
— gebrek aan steun van de chef; 
— gebrek aan steun van directe collega's; 
— gebrek aan steun van anderen op het werk; 
— gebrek aan steun van de partner. 
In dit onderzoek is daar de volgende schaal aan toegevoegd: 
— gebrek aan steun van vrienden of verwanten. 

De persoonlijkheidskenmerken zijn uitgesplitst in de schalen: 
— rigiditeit: 

— dogmatisme; 
— ordelijkheid; 

— A/B-typologie. 

1.5 Opzet van het onderzoek 

De antwoorden van de vragenlijst zijn eerst gebruikt om de vragenlijst te vali-
deren. Naast het nagaan van de betrouwbaarheid is er gecontroleerd of de items 
waaruit de schalen zijn opgebouwd, bij de groepscommandanten tot dezelfde 
schalen horen. Daarnaast is gecontroleerd of bij onze dataset dezelfde schalen 
gevormd worden wanneer de opgelegde structUur van de vragenlijst losgelaten 
wordt. Een beschrijving van de bevindingen wordt gegeven in hoofdstuk 2. 

Uiteraard is er ook interesse in de vraag of de groepscommandanten last 
hebben van stress. In hoofdstuk 3 worden daarom de gemiddelden en medianen 
van de antwoorden van de groepscommandantenbesproken. Bovendien worden 
deze vergeleken met de gemiddelden en medianen van andere Rijkspolitiefunc- 
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tionarissen, van zowel hogere als lagere rang. Tijdens de dataverzameling is 
namelijk ook aan andere leden van het Rijkspolitiepersoneel gevraagd de VOS 
in te vullen. 

Naast dez,e vergelijlcing tussen verschillende niveaus binnen dezelfde organi-
satie, vindt ook vergelijlcing pleats met personeel van gelijk niveau in andere 
organisaties. Uit eerder onderzoek waarbij de VOS gebruikt is, zijn gegevens 
bekend uit diverse beroepstakken. De groepscommandantenzijn vergeleken met 
militairen op middenkademiveau en met hoofdverpleegkundigen, eveneens een 
middenkaderfunctie. Hiermee wordt beoogd zowel de hierarchische structuur 
van de politie-organisatie als het dienstverlenende aspect van het politiewerk te 
bestrij ken. 

In dit rapport wordt dus niet alleen verslag gedaan van uitkomsten, behaald 
met de VOS, maar ook op de betrouwbaarheid en de geldigheid van dit instru-
ment voor groepscommandanten, en op de vraag of groepscommandanten last 
hebben van stress. Constructvalidering van het Michiganmodel heeft echter 
geen aparte aandacht gekregen. 
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2 Toetsen op validiteit en betrouwbaarheid 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de uitgevoerde controles op 
de validiteit en de betrouwbaarheid van de vragenlijst. Er bestaan diverse typen 
validiteit, bijvoorbeeld construct-, inhouds-, en predictieve validiteit, waar-
van diverse definities in omloop zijn. Wij houden hier de omschrijvingen van 
Meerling (1981) aan. 

De controles die hier hebben plaatsgevonden, zijn: item-resttotaalcorrelaties, 
betrouwbaarheid van de schalen, controle op unidimensionaliteit van de schalen, 
en controle van de schalenstructuur. 

In paragraaf 2.1 wordt verslag gedaan van item-resttotaalcorrelaties. Deze 
zijn bedoeld om per schaal te ldjken of alle items waaruit de schaal volgens de 
normering hoort te bestaan, ook bij deze dataset een schaal vormen. Het is 
denkbaar dat groepscommandanten een afwijkende populatie vormen, bijvoor-
beeld omdat de werkomstandigheden anders zijn dan bij middenlcaderpersoneel 
uit andere bedrijfstaldcen, waar de normering op gebaseerd is. In dat geval 
zouden de vragen anders beantwoord worden. Dit zou ertoe kunnen leiden dat 
een bepaald item met als behorend bij de bedoelde schaal wordt opgevat. 

Om dit te controleren worden er telkens correlaties berekend tussen elk item 
en de rest van de (norm)schaal. Bij dit alles wordt steeds de 'opgelegde' norm-
structuur als uitgangspunt genomen, en wordt er gecontroleerd of de nieuwe 
data ook in die structuur passen. 

Betrouwbaarheid zegt jets over de nauwkeurigheid van het meetinstrument, 
hier de vragenlijst. Metingen zijn nooit 100% nauwkeurig, er worden altijd fou-
ten gemaakt bij het vaststellen van iemands score. De mate van betrouwbaar-
heid wordt gewoonlijk vastgesteld met Cronbach's alpha. Ook hier is gebruik 
gemaakt van deze maat. De resultaten staan beschreven in paragraaf 2.2. 

In paragraaf 2.3 wordt gecontroleerd of er per schaal met meer dan een 
begrip gemeten wordt. Deze zogenaamde controle op unidimensionaliteit vindt 
plaats met behulp van principale-componentenanalyse. 

De controles in de paragrafen 2.1 tot en met 2.3 gaan ervan uit dat de be-
staande normstructuur goed is, en dat deze structuur al dan met bevestigd moet 
worden door de nieuwe data. Dit is derhalve een confirmatieve benadering. 

Daarnaast is ook een exploratieve benadering gehanteerd. Deze houdt in dat 
de normstructuur geheel genegeerd wordt. Dit betekent dus dat je doet alsof de 
normschalen met van toepassing zijn. De losse items worden met behulp van 
een exploratieve factoranalyse tot een nieuwe schalenstructuur gerangschikt, 
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waar de nieuw verzamelde gegevens het best in passen. The uitkomst hiervan 
staat in paragraaf 2.4 beschreven. Ms die nieuwe schalen veel verschillen van 
de normschalen, is de bestaande schalenstructuur dus niet van toepassing op de 
onderzochte groep, in dit geval de groepscommandanten. Zijn er nauwelijks 
verschillen tussen de normschalenstructuur en de nieuwe schalenstructuur, dan 
wordt de bestaande schalenstructuur bevestigd en wordt het toepassingsgebied 
van de vragenlijst weer lets verder uitgebreid. 

Of de vragenlijst inderdaad stress meet, is een vraag near de constructvali-
diteit. Constructvalidering is een controle van de inbedding van het construct 
(hier: stress) in de onderliggende theorie. Deze controle vindt pleats door toets-
bare uitspralcen uit de theorie af te leiden (een model bijvoorbeeld) en te toet-
sen. Ben dergelijke toetsing is in dit onderzoek thet uitgevoerd. 

De VOS-vragenlijst is, behalve door 113 groepscommandanten,00k ingevuld 
door ander Rijkspolitiepersoneel, zowel hoger als lager in rang. In totaal zijn er 
gegevens van 643 personen. Ook met deze gegevens zijn item-resttotaalcorrela-
ties (zie paragraaf 2.1) en betrouwbaarheidsscores berekend (paragraaf 2.2). 

2.1 Item-resttotaalcorrelaties 

Me schalen die in de VOS-vragenlijst voorkomen zijn— voor zover ze tat 
meer dan Len item bestaan— geanalyseerd met behulp van item-resttotaalcorre-
laties. Hierbij wordt voor ieder item dat bij een schaal howl, onderzocht of het 
inderdaad met de overige items van die Bohai correleert. Dit gebeurt op zo'n 
manier dat het item dat onderzocht wordt, buiten de schaal wordt gehouden, 
tenvijI de overige items samen worden opgevat Ms den schaal. Dit wordt voor 
elk item van de schaal herhaald. Voor elk item wordt bovendien berekend wat 
de verbetering in betrouwbaarheid van de schaal zou zijn, als het item weg-
gelaten zou worden. 

Eta zeer lage correlatie duidt crop dat het item weinig met de schaal te 
maken heeft; bij een zeer hoge correlatie voegt het item kennelijk niets nieuws 
aan de schaal toe, mar meet exact hetzelfde als de overige items. Dat ene item 
is dan dus overbodig. Wenselijk zijn dug correlaties die noch extreem hoog, 
noch extreem laag zijn. Wij hebben de grenzen voor de item-resttotaalcorrela-
ties gelegd bij r4,20 en r--0,80, dat wil zeggen dat de correlatie van een item 
zich tussen 0,20 en 0,80 moet bevinden om het te handhaven in de desbetref-
fende schaal. 

Voor bet grootste deel komen onze bevindingen overeen met die van de 
normering. Items met een te hoge item-resttotaalcorrelatie zijn er niet. Slechts 
de volgende items hebben een te lage correlatie: 
— bij de schaal 'verantwoordelijkheid voor anderen' het item 'verantwoorde-

lijIcheid voor het arbeidsklimaar; 
— bij de schaal `gewenste werkbelasting' de items 'hoeveelheid gewenste tijd 

om werk te overdenken' en 'Hoe vaak zou u kalmer aan willen doen'; 
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Tabel 1: Item-resttotaalcorrelaties na verwijdering van items met een te lage correlatie 
(alleen gecorrigeerde schalen). Cursief staan de correlaties v6Or verwijdering 
vermeld. 

dimensies 
item nummer: 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	89 

verantwoordel ijkheid 	0,40 0,58 0,47 
(gepercipieerd) 	0,37 0,53 0,54 0,18 

werkbelasting 	 0,54 0,33 0,57 	0,53 0,51 0,53 
(gewenst) 	 0,07 0,53 0,32 0,56 01$  0,48 0,45 0,45 

werkontevredenheid 	 0,59 0,59 
0,04 0,48 0,56 

verlies van zelfwaardering 	0,37 0,37 
0,42 0,33 0,14 

gez,ondheid van het hart 	0,65 0,65 
0,25 0,64 0,54 

werkbetroldcenheid 	 0,49 0,38 0,50 0,37 0,55 0,47 0,50 0,29 
(A/B-typologie) 	0,19 0,47 0,40 0,48 0,35 0,53 0,51 0,50 0,31 

- bij de schaal `werkontevredenheid' het item `Mijn werk is saai en eentonig'; 
bij de schaal `verlies van zelfwaardering' het item `Ik doe mijn best in mijn 
werk'; 
bij de schaal `A/B-typologie' het item `Ik heb een hekel aan opgeven voordat 
ik zeker weet dat ik verslagen ben'. 

Bij de schaal `hartIdachten' viel e6n item ('kortademigheid terwijl u geen bij-
zondere inspanning verrichtte') nog net binnen de door ons gestelde grenzen. 
Voor een volledig overzicht van cijfers verwijzen wij naar de bijlagen. 

Op basis van de bevindingen zijn de bovengenoemde zes items verworpen 
(inclusief de schaal `harticlachten), en de schaallcaralcteristieken opnieuw be-
rekend. Deze bijgestelde schalen gelden dus uitsluitend voor de onderzochte 
groep. 

Hoewel de item-resttotaalcorrelaties van alle items van de schaal `gezond-
heid van het hart' binnen de door ons gestelde grenzen lagen, is toch een item 
dat aan de lage kant scoorde, verwijderd. 

Bij de schaal `A/B-typologie' is er een lichte verslechtering van de item-rest-
totaalcorrelaties van sommige items van die schaal te zien na verwijdering van 
het slechte item. Bovendien wordt in paragraaf 2.2 gewag gemaakt van een 
zeer geringe toename van betrouwbaarheid bij die schaal na correctie. 

Als verldaring denken wij aan de multidimensionaliteit van de schaal, waar 
in de normering ook al op gewezen wordt (zie Van Bastelaer en Van Beers, 
1980, pp. 28-29). Een verslechtering kan resulteren wanneer het verwijderde 
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item met verschillende dimensies tegelijk samenhangt; voor de ene dimensie 
was het bewuste item bijvoorbeeld een storing, voor de andere onmisbaar. De 
items die met deze laatstgenoemde dimensie samenhangen, kunnen in correlatie 
achteruitgaan na verwijdering van dat onmisbare item. 

Ter verdere controle zijn er bovendien item-resttotaalcorrelatiesberekend uit 
de antwoorden van ander Rijkspolitiepersoneel waarvan de gegevens beschik-
baar waren (zie ook paragraaf 3.3). Door het grote aantal personen waaruit 
deze groep bestaat (643) bleken de item-resttotaalcorrelaties enorm hoog uit te 
vallen (de meeste 0,90 of hoger). Met deze getallen is geen onderscheid tussen 
goed en slecht passende items te maken (zie bijlagen). Deze groep is zesmaal 
zo groot als die van de onderzochte groepscommandanten. De vergelijking gaat 
daarom mank. 

Met de bijgestelde schalen zullen in het volgende hoofdstuk de gegevens van 
de groepscommandanten opnieuw geanalyseerd worden, om te zien of dit aan-
leiding geeft tot verschil in resultaten wat betreft het bestaan van stress bij de 
groep. 

2.2 De betrouwbaarheid van de schalen 

De betrouwbaarheid van de schalen, ook wel de interne consistentie genoemd, 
is op enkele uitzonderingen na hoog (Cronbach's alpha tussen 0,70 en 0,80). 
Een enkele keer valt Cronbach's alpha zelfs hoger uit dan de normering. Dit is 
het geval bij de schalen 'rolconflict', 'rolonduidelijkheicr, 'algemene gezond-
heidsklachten', en 'ordelijkheid'. 

Er zijn ook schalen die een lagere betrouwbaarheid hebben dart het norme-
ringsonderzoek aangeeft. Dit zijn de schalen Everantwoordelfilcheid voor ande-
ren', 'werkbelasting', 'werkontevredenheid', 'angst', 'depressie', 
'verlies van zelfwaardering', en (net onder de norm) 'dogmatisme'. 

In tabel 2 worden de gevonden waarden vergeleken met de norm. Hierin 
zijn bovendien de waarden opgenomen die ontstaan na correctie van de schalen 
voor items met een (te) lage item-resttotaalcorrelatie. Op basis van de bevin-
dingen van een analyse op basis van item-resttotaalcorrelaties (zie paragraaf 
2.1) zijn de schalen namelijk opnieuw geconstrueerd, en de schaalkaralcteris-
tieken opnieuw berekend. De aldus ontstane schalen zijn dus specifiek voor de 
onderzochte groep. Voor zes schalen hield dit een wijziging in. Dit zijn de 
schalen waarvoor in de kolom `na correctie' een waarde staat vermeld. 

De betrouwbaarheid van de zes herberekende schalen blijkt bij alle te zijn 
toegenomen. Bij sommige schalen is dew toename zelfs aanzienlijk (bijvoor-
beeld de schaal werkontevredenheid), bij andere slechts gering (A/B-typologie, 
gepercipieerde verantwoordelijlcheid). 

Hoewel de item-resttotaalcorrelaties van alle items van de schwa `gezond-
heid van het hart' binnen de door ons gestelde grenzen lagen, is toch een item 
dat aan de lage kant scoorde, venvijderd. Dit blijkt een forse wing in betrouw- 

10 



label 2: Betrouwbaarheid van de schalen voor en na correctie voor slechte items 

normgebied 	Cronbach's alpha 
dimensies 	 voor correctie na correctie 

rolonduidelijkheid (gepercipieerd) 	0,72-0,85 	0,78 
rolonduidelijkheid (gewenst) 	 0,69-0,78 	0,79 
verantwoordelijkheid (gepercipieerd) 	0,66-0,74 	0,61 	0,66 
verantwoordelijkheid (gewenst) 	0,67-0,75 	0,73 
werkbelasting (gepercipieerd) 	0,75-0,91 	0,84 
werkbelasting (gewenst) 	 0,47-0,72 	0,65 	0,75 
niet gebruiken bekwaamheclen 	0,55-0,72 	0,63 
participatiegebrek 	 0,70-0,84 	0,75 
rolconflict 	 0,66-0,78 	0,81 
toekomstonzekerheid 	 0,70-0,75 	0,67 
gebrek aan steun van chef 	 0,85-0,88 	0,86 
gebrek aan steun van collega's 	0,77-0,82 	0,72 
gebrek steun anderen op het werk 	0,72-0,83 	0,71 
gebrek aan steun van partner 	0,70-0,83 	0,78 
gebrek steun vrienden/kennissen 	0,70-0,83 	0,70 
werkontevredenheid 	 0,52-0,71 	0,53 	0,74 
verlies van zelfwaardering 	 0,64-0,73 	0,45 	0,53 
bezorgdheid over eigen functioneren 	0,61-0,74 	0,71 
angst (anxiety) 	 0,80-0,87 	0,74 
depressie 	 0,70-0,86 	0,66 
irritatie 	 0,77-0,82 	0,68 
algemene gezondheid 	 0,66-0,77 	0,79 
gezondheid van het hart 	 0,65-0,74 	0,65 	0,78 
dogmatisme 	 0,68-0,72 	0,75 
ordelijkheid 	 0,76-0,82 	0,75 
werkbetroldcenheid (A/B-typologie) 	0,73-0,79 	0,73 	0,74 

baarheid op te leveren. Hierbij moet worden aangetekend dat er nu slechts twee 
items overblijven in die schaal, die bovendien vrijwel hetzelfde geformuleerd 
zijn. Een hoge betrouwbaarheid is dan niet verwonderlijk. Verder zijn de item-
resttotaalcorrelaties van de twee overgebleven items identiek (zie paragraaf 
2.1). Beide feiten in aanmerking nemend, zou er hoogstwaarschijnlijk met een 
item volstaan kunnen worden. 

De betrouwbaarheid van de schaal `gepercipieerde verantwoordelijkheid voor 
anderen' is na correctie zodanig gestegen dat de norm net gehaald wordt. De 
betrouwbaarheid van `gewenste werkbelasting' komt zelfs jets boven de norm 
te liggen, evenals `werkontevredenheid', waarvan de betrouwbaarheid eerst net 
onder de norm lag. 

De betrouwbaarheid van de schaal `verlies van zelfwaardering' blijft ondanks 
een verbetering ver onder de norm liggen. Aangezien de schaal `verlies van 
zelfwaardering' een lage betrouwbaarheid blijft houden, lijkt het beter deze 
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schaal als onbruikbaar voor groepscommandanten te bestempelen. In het ver-
volg van dit rapport blijft deze scha.al gehandhaafd, om te zien of er bij andere 
analyses bevestiging voor deze conclusie gevonden kan worden. 

Be toename in betrouwbaarheid van de schaal shartIdachten' is zo fors, dat 
deze nu iets boven de norm uitkomt. Be betrouwbaarheid van de schaal 'AIB-
typologiet verandert nauwelijks en blijft bituien de norm liggen. 

Waarom de betrouwbaarheid van de schaal `A/13-typologie' zo weinig ver-
betert na venvijdering van het slechte item, is onduidelijk. Er is bovendien een 
verslechtering van de item-resttotaalcorrelaties van sommige items van die 
schaal te zien (zie paragraaf 2.1). Be meest waarschijnlijke verklaring voor 
deze beide verschijnselen is de al eerder genoemde multidimensionaliteit van de 
schaal. Verwijdering van een item hoeft dan niet noodzakelijk een verbetering 
van de betrouwbaarheid in te houden. 

Een verslechtering kan het gevolg zijn wanneer het verwilderde item met 
verschillende dimensies tegelijk samenhangt; voor de ene dimensie is het be-
wuste item bijvoorbeeld een storing, voor de andere onmisbaar. Venvijdering 
geeft dus op de ene dimensie een verbetering, op de andere een verslechtering. 
Het netto resultant voor de betrouwbaarheid kan zijn dat er geen toename of 
zelfs een afname van betrouwbaarheid is. 

In paragraaf 2.3 blijkt bij principale-componentenanalysedat de schaal `A/13- 
typologie t  inderdaad uit twee dimensies bestaat, die in paragraaf 2.4 benoemd 
worden als 'werkbetrokIcenheid' en `ambitie'. 

Overige RP 
Met de gegevens van de overige Rijkspolitiefunctionarissen zijn eveneens be-
trouwbaarheidsscores berekend. Hier doet zich hetzelfde euvel voor als be-
schreven in paragraaf 2.1: de groep is dermate groot dat deze scores vanzelf 
zeer hoog uitvalt (de meeste hoger dan 0,95!). Mn deze uitkomst kan helaas 
weinig waarde gehecht worden. 

Grosso modo kan geconcludeerd worden, dat bij het onderzoeken van groeps-
commandanten dezelfde betrouwbaarheidsscores voor de schalen gehaald wor-
den als bij ander middenkaderpersoneel. Dit betekent dat de VOS-vragenlijst 
vanuit dat gezichtspunt ook als een goed instrument gezien kan worden voor 
het onderzoeken van stress bij het middenkader van de politie. 

2.3 Unidimensionaliteit van de schalen 

Om na te gaan of elke schaal ien dimensie meet, is er per schaal een prin-
cipale-componentenanalyse uitgevoerd. Vrijwel alle schalen bleken inderdaad 
unidimensioneel. Enkele schalen bleken echter meer dimensies te bevatten. 
Bit zijn de schalen: 
— gepercipieerde verantwoordelijlcheid (2 dimensies); 
— gepercipieerde werkbelasting (2); 
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— gewenste werkbelasting (2); 
— werkontevredenheid (2); 
— depressie (2); 
— A/B-typologie (3). 

Sommige van deze schalen bleken bij het berekenen van item-resttotaalcorrela-
ties (zie paragraaf 2.1) items met een te lage correlatie te bevatten. Verwijde-
ring van deze items leverde unidimensionaliteit op bij de schalen `verantwoor-
delijIcheid voor anderen', `gewenste werkdruk', en `werkontevredenheid'. De 
schaal `A/B-typologie' werd van 3 naar 2 dimensies teruggebracht door verwij-
dering van het item met te lage item-resttotaalcorrelatie. 

De schalen `depressie' en `werkbelasting' bestonden uiteraard nog steeds uit 
twee dimensies; uit deze schalen zijn immers geen items verwijderd, aangezien 
de item-resttotaalcorrelaties alle hoog genoeg waren. 

2.4 Controle van de schalenstructuur 

Op itemniveau is een factoranalyse uitgevoerd, om te zien of hier dezelfde 
schaaldimensies naar voren zouden komen als in het oorspronkelijke norme-
ringsonderzoek. Omdat het analyseren van alle items tegelijk op capaciteits-
problemen van de beschikbare computer stuit, zijn de items in vijf clusters 
gegroepeerd, te weten: 
— beschrijvende stressoren; 
— gewenste stressoren; 
— persoonlijkheidsvariabelen; 
— sociale-steunvariabelen; 
— strains. 

Deze indeling in clusters is gebaseerd op het Michiganmodel, waarvan deze 
groepen variabelen de elementen vormen. Alleen worden de stressoren daar 
met onderscheiden in beschrijvende en gewenste. In de VOS-lijst is dit echter 
wel het geval. De hier gehanteerde indeling lijkt ons daarom te verdedigen. 

De gebruikte extractiemethode is principale-componentenanalyse, de rotatie-
procedure oblimin, behalve bij analyse van de strains, waar oblimin zelfs na 
50 iteraties met convergeert; de varimaxmethode bleek bij dit cluster wel tot 
een oplossing te kunnen leiden. Voor het vaststellen van het aantal te trekken 
factoren is steeds het criterium gehanteerd, dat de eigenwaarde groter dan 1 

- moest zijn. 
Principale-componentenanalyse is als extractiemethode verkozen omdat dit 

de methode is waarmee de meeste variantie verklaard kan worden. De oblimin-
rotatie geniet de voorkeur omdat hiermee de interpretatie van de gevonden 
factorstructuur het meest vereenvoudigd wordt. Dit brengt echter wel met zich 
mee dat de factoren gecorreleerd kunnen zijn. Zo dit het geval was, is er bier-
voor een verklaring gezocht. 
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In de volgende paragrafen worden de resultaten weergegeven van de factorana-
lyse. De clusters waarin zich slechtpassende items bevonden 3  volgens de item-
resttotaalcorrelatieberekening (zie paragraaf 2.1), zijn tweemaal aan een factor-
analyse onderworpen, eenmaal met alle items in de analyse, en eenmaal na ver-
wijdering van de slechtpassende items. In het algemeen geeft de laatste analyse 
een lets beter resultaat, dat wil zeggen de interpretatie van de dimensies is 
malckelijker, omdat er minder of geen 4storende' items in terechtkomen, of 
omdat er minder of geen lastig te interpreteren restfactoren voorkomen. Bij de 
beschrijvende stressoren blijkt bovendien dat na verwijdering van slecht passen-
de items de rotatieprocedure oblimin wel tot een oplossing komt binnen 50 
iteraties, terwijI dit niet het geval is als alle items in de analyse worden opge-
nomen. Onderstaand wordt dan ook telkens alleen de situatie beschreven waarin 
de slecht passende items niet in de analyse zijn opgenomen. 

In de laatste paragraaf worden de gevonden schaaldimensies vergeleken met 
de in he oorspronkelijke normeringsonderzoek gevonden dimensies. 

2.4.1 Stressoren 

De stressoren zijn bier gesplitst in beschrijvende variabelen en wensvariabelen. 
De beschrijvende variabelen geven in een aantal aspecten de situatie op het 
werk weer zoals de ondervraagde groepscommandant die nu ervaart; de wens-
variabelen geven op dezelfde aspecten aan, wat de groepscommandant wense-
lijk vindt. 

Beschnfvende variabelen 
Er zijn 10 factoren te onderscheiden op basis van het criterium dat de eigen-
waarde groter dan 1 moet zijn. Deze factoren verklaren samen 67,0% van de 
variantie. Van deze factoren zijn er 9 duidelijk te interpreteren (1 t/m 9). De 
factoren kunnen als volgt benoemd worden: 

1. werkdruk 1 (m.n. tijd); 
2. rolonduidelijkheid; 
3. rolconflict; 
4. participatiegebrek in beslissingen over het eigen werk; 
5. verantwoordelijkheid voor anderen; 
6. onvoldoende gebruik kennis en vaardigheden; 
7. geprikkeldheid in relatie tot de chef; 
8. gepriklceldheid in relatie tot ondergeschilcten; 
9. werkdruk 2 (m.n. hoeveelheid); 

10. werkdruk 3. 

3  Dit zijn alle clusters behalve die van de sociale -steunvariabelen. 
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Tabel 3: Beschrijvende stressoren: correlaties tussen de factoren x 100 

factoren 	 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 

2 	 4 
3 	 -8 	0 
4 	 8 	14 	-4 
5 	 2 	-5 	4 	1 
6 	 -3 	25 	-5 	10 	-11 
7 	 4 	6 	-11 	12 	-3 	9 
8 	 0 	-1 	-7 	1 	3 	1 	4 
9 	 25 	-2 	-8 	0 	-1 	-1 	4 	-7 
10 	 -21 	-5 	17 	-11 	3 	2 	-10 	0 	-19 

Vrijwel alle dimensies uit de VOS-normering komen hier naar voren, meestal 
met exact dezelfde items per schaal. Alleen de dimensie `spanningen met andere 
afdelingen' is in de groepscommandanten-dataset niet als aparte dimensie te 
herkennen. Deze blijkt in de dimensie `onvoldoende gebruik van kennis en 
vaardigheden' te zijn opgenomen. 

Verder valt op dat de schaal `werkbelasting' hier is opgesplitst in minstens 
twee dimensies, die overigens wel met ellcaar correleren, en een derde dimensie 
die negatief correleert met de andere twee. Dit zou kunnen betekenen dat hier-
mee juist een lage werkdruk aangegeven wordt. 

In de vorige paragraaf hebben we geconstateerd, dat de schaal `werkbelas-
ting' unidimensioneel wordt als alleen de goed passende items in de analyse 
betrokken worden. Hoewel bier ook alleen de goed passende items geanaly-
seerd zijn, wordt toch een meerdimensionale oplossing gevonden. Het verschil 
tussen de beide factoranalyses, is dat bier alle items die bij de beschrijvende 
stressorschalen horen, in een analyse meedoen, terwijl in de vorige paragraaf 
alleen de items van een schaal tegelijk geanalyseerd zijn. 

De naamgeving van de factoren 7 en 8 vinden we overigens met gelulckig 
gekozen, maar is toch overgenomen van de VOS-normering omdat de factoren 
exact dezelfde items bevatten. De items luiden `Wijst uw chef meer op de din-
gen die fout zijn gegaan in uw werk, of prijst hij meer de dingen die u goed 
doet?' en `Wat bent u meer gewend te doen: uw medewerkers prijzen voor de 
dingen die ze goed doen, of lcritiek hebben op de dingen die ze font doen?' De 
naam `leiderschapsstij1 van de chef respectievelijk 'van de respondent zelf zou 
wellicht de lading beter deklcen. 

Factor 1 is relatief sterk gerelateerd aan de negende en de tiende factor. De 
verklaring ligt voor de hand: alle drie de dimensies drulcken diverse aspecten 
van werkbelasting uit. Ook de factoren 9 en 10 zijn onderling gerelateerd, 
uiteraard weer omdat beide met werkdruk te malcen hebben. 

Tussen factor 2 en factor 6 bestaat een samenhang. Wat de verbindende 
schakel tussen deze dimensies zou kunnen zijn, is ons met duidelijk. 
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Tana 4: Wensvariabelen: correlaties tussen de factoren x 100 

factoren 	 1 	2 	3 

2 	 -10 
3 	 13 	12 
4 	 19 	-3 	10 

Ten slotte bestaat er tussen de factoren 3 (rolconflict) en 10 (werkbelasting) een 
zwakke samenhang. Blijkbaar worden het moeten vervullen van tegenstrijdige 
rollen of opdrachten (rolconflict) als werkdruk ervaren. Er komen in de werk-
drukschalen items voor zoals 'Hoeveel verschillende taken tegelijk heeft u/zou 
u willen hebben?' Deze items zouden de verbindende schakels kunnen zijn 
tussen de dimensies `rolconflice en 'werkbelastings. Hoewel de genoemde items 
in de werkdrulcschalen niet expliciet over tegenstrijdige taken gaan, zijn deze 
door een deel van de groepscommandanten kennelijk wel zo opgevat. Dit deel 
veroorzaakt waarschijnlijk de genoemde samenhang. 

Wensvariabelen 	 - 
Bij de variabelen die de toestand schetsen zoals de respondent die wenst, komen 
er na principale-componentenanalysevier duidelijke factoren naar voren. Samen 
verklaren zij 58,4% van de totale variantie. De factoren zijn Ms volgt benoemd: 
1. gewenste werkbelasting (qua extra pieken); 
2. gewenste rolonduidelijkheid; 
3. gewenste verantwoordelijkheid voor anderen; 
4. gewenste werkbelasting (continu). 

Er bestaat een niet erg sterke (positieve) correlatie tussen de factoren 1 en 4. 
flit is logisch: beide zijn dimensies die verschillende aspecten van werkbelas-
ting weergeven. De aspecten verschillen blijkbaar zodanig dat de correlatie 
zwak is. 

2.4.2 De interrnedierende variabelen: 
sociale steun en persoonlijkheidskenmerken 

Volgens het model, dat ten grondslag ligt aan de VOS-vragenlijst (het Michi-
garxmodel, zie paragraaf 1.3) zijn er twee soorten variabelen die een bemidde-
lende rol spelen tussen stressoren en strains. flit zijn de sociale-steunvariabelen 
en de persoonlijkheidskenmerken. De sociale-steunvariabelen beschrijven hoe-
veel steun een persoon krijgt van mensen uit de directe omgeving, zowel op het 
werk Ms thuis. De persoonlijkheidskemnerken beschruvert iemands karalcter-
trekken; in dit model gaat het om rigiditeit en om wat bekend staat Ms 'type-A-
kenmerken' (dit komt bier neer op werkbetrokkenheid en ambitie). 
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label 5: Sociale-steunvariabelen: correlaties tussen de factoren x 100 

factoren 	 1 	2 	3 	4 	5 	6 

2 	 3 
3 	 -6 	13 
4 	 -9 	-12 	-18 
5 	 -15 	-6 	-9 	12 
6 	 -20 	-19 	-12 	12 	17 
7 	 2 	3 	10 	-14 	3 	-5 

De rol van deze twee groepen variabelen is ten eerste die van randvoorwaarde: 
er volgen geen of geringere stressreacties (strains) als iemand geen type-A-per-
soonlijkheid heeft, en/of geen gebrek aan sociale steun, om het wat gechargeerd 
te zeggen. De tweede rol die deze variabelen spelen, is een bemiddelende: de 
verbanden tussen de elementen van het model worden op diverse plaatsen nog 
eens versterkt door de werking van sociale-steun- en persoonlijIcheidsvariabelen. 

Steun van mensen uit de omgeving (social support) 
Analyse van de items die sociale steun uitdruldcen, levert met een principale-
componententechniek zeven duidelijk interpreteerbare dimensies op, die 73,9% 
van de variantie verldaren. Deze factoren zijn: 
1. gebrek aan steun van anderen op het werk; 
2. gebrek aan steun van de chef; 
3. gebrek aan steun van de partner; 
4. gebrek aan steun van vrienden en familie; 
5. met maldcelijk praten met mensen op het werk en met vrienden; 
6. gebrek aan steun van directe collega's; 
7. het leven niet vergemaldcelijken. 

Er bestaat een zwaldce negatieve correlatie tussen de factoren 1 en 5. Factor 5 
slant zowel op anderen op het werk als op vrienden. Hier zien we dus het ver-
band van het `anderen op het werk'-gedeelte van factor 5 met de gelijknamige 
dimensie (factor 1). Het negatieve teken zou kunnen betekenen dat de groeps-
commandant wel steun krijgt van vrienden en van mensen op het werk, maar er 
met maldcelijk mee kan praten. Het omgekeerde is ook mogelijk: de groeps-
commandant praat makkelijk met anderen op het werk, en met vrienden, maar 
voelt zich weinig gesteund door hen. Wat de juiste interpretatie moet zijn, hangt 
af van wat de groepscommandanten onder `praten' hebben verstaan: babbelen 
of diepgaand praten over persoonlijke zaken. De vragenlijst laat helaas ruimte 
voor beide mogelijkheden. 

Verder is er tussen de factoren 1 en 6 een (negatieve) correlatie. Deze duidt 
erop dat er een onderscheid bestaat tussen (gebrek aan) steun van directe col-
lega's en (gebrek aan) steun van anderen op het werk. Beide vormen van steun 
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gaan kennelijk niet samen; er is bf steun van directe collega's of van anderen 
op het werk. 

Factor 2 heeft een negatieve samenhang met factor 6; dit zou betekenen, dat 
de groepscommandant vaak St van de chef en van directe collega's tegelijk 
steun ontvangt. Ofwel hij ondervindt een gebrek aan steun van de chef, maar 
niet van collega's, ofwel het is precies andersom. 

Er bestaat een negatief verband tussen de factoren 3 en 4. Dit zou betekenen 
dat steun van de partner vaak niet samengaat met steun van vrienden. 

Ten slotte blijkt factor 5 (niet malckelijk praten met anderen op het werk en 
met vrienden) enigszins met factor 6 (gebrek aan steun van directe collega's) 
samen te hangen. Dit komt door de comhinatie van het feit dat factor 5 met 
name op anderen op het werk en op vrienden slant, en dat er een negatief ver-
band blijkt te bestaan tussen collega's en anderen op het werk (factoren 1 en 
6). Omdat het verband tussen de maldcelijk-pratendimensie en de dimensie 
landeren op het werk' negatief is, moet het verband van de malckelijk-praten-
dimensie met de collegadimensie wel positief zijn. 

De interpretatie van dit verband zou kunnen zijn, dat de groepscommandan-
ten wet steun lcrijgen van directe collega's, en daar ook malckelijk mee kurtnen 
praten. Het omgekeerde kan echter ook: niet makkelijk kunnen praten met 
directe collega's en er ook geen steun van ondervinden. 

Persoonlijkheidskennterken 
Met de principale-componententechniekkomen er 5 redelijk duidelijk te inter-
preteren factoren naar voren, die tezamen 60,7% van de variantie verklaren: 
1. dogmatisme; 
2. werkbetrokkenheid; 
3. ordelijkheid; 
4. ambitie; 
5. niet-ordelijlcheid. 

De factor 'dogmatisme' blijkt enige ordelijkheidstrekjes te hebben. Dit wordt 
geconcludeerd uit de correlaties die er blijken te bestaan tussen de factoren 1 en 
3 (negatief) en tussen 1 en 5 (zie tabel 6). 

Op de factor 'werkbetroldcenheid .  laden bier, naast de items die erop dienen 
te laden volgens de normering, bovendien de items 'goede prestaties', en `geen 
overdreven netheid'. 

Wat bier `niet-ordelijkheid' genoemd is, bestaat voornamelijk uit de items 
'Ik heb geen vaste dagindeling', '1k maalc geen vaste dagindeling van tevoren', 
en 'lk ben niet overdreven precies'. Het zou naar onze mening te ver gaan dit 
`wanordelijkheid' te noemen. 

'Ambitie' bestaat bier uit de items 'in uitdagende situaties het best tot zijn 
recht komen', `vaak gevraagd worden de leiding te nemen', 'lets drij ft me 
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Tabel 6: Persoonlijkheidskenmerken: correlaties tussen de factoren x 100 

factoren 	 1 	2 	3 	4 

2 	 11 
3 	 17 	15 
4 	 2 	27 	19 
5 	 -33 	-5 	-21 	-12 

voort tot hard werken', en 'Vergeleken met anderen ben ik zeer bij mijn werk 
betroldcen'. Ook het item '1k heb een hekel aan opgeven voordat ik zeker weet 
dat ik verslagen ben' hoort bij deze factor. 

Bij de factor 'ordelijkheid' blijkt curieus genoeg het item '1k weet dat som-
mige mensen nonchalant zijn, maar ik behoor met tot dat type mensen' een 
negatieve samenhang hiermee te hebben. Hiermee zegt een ordelijk persoon dus 
dat hij wel nonchalant is. De meeste waarschijnlijke verklaring is dat de vraag 
verkeerd begrepen is. Dit is met verwonderlijk, daar de vraagstelling een klas-
sieke fout bevat. Er is namelijk een ontkenning in de vraag gezet, zodat de 
beantvvoorder er steeds rekening mee moet houden, dat wanneer hij 'met mee 
eens' antwoordt, er dus twee maal `niet' staat, en dat is gelijk aan 'we!'. We 
kunnen gevoeglijk aannemen dat de vraag met deugt. 

Er bestaan verbanden tussen de factoren 1 en 3 (zwak en positief), tussen 1 
en 5 (negatief), 2 en 4 (positief), 3 en 4 (zwak en positief), en tussen 3 en 5 
(negatief). 

Ms we deze verbanden achtereenvolgens vertalen, constateren we dat: 
— dogmatisme samenhangt met ordelijkheid; dit behoeft waarschijnlijk nauwe-

lijIcs verklaring: iemand die dogmatisch qua karakter is, zal sterk hechten 
aan orde, regelmaat en voorspelbaarheid, omdat hij met kan omgaan met 
onverwachte situaties wegens gebrek aan flexibiliteit. 

— dogmatisme met samengaat met met-ordelijIcheid; dit is het omgekeerde van 
het vorige verband. Dezelfde verklaring als hierboven geldt hier. 

— werkbetroldcenheid en ambitie met elkaar verbonden zijn; dit ligt voor de 
hand: iemand die zo snel mogelijk vooruit wil komen in zijn werk, zal sterk 
betroldcen zijn bij dat werk om het te kunnen doorgronden, en er zijn voor-
deel mee te doen. Dit is persoonlijkheidstype A bij uitstek: 

— ordelijIcheid en ambitie zwalc met elkaar samenhangen; dit kan begrepen 
worden als men een ambitieus persoon ziet als iemand die snel een zekere 
mate van orde aanbrengt in situaties om erniee verder te kunnen werken. 

— niet-ordelijkheid tegengesteld is .aan ordelijkheid; dit spreekt uiteraard voor 
zichzelf. 
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2.4.3 Strains 

Met een obliminrotatie kwamen we hier niet ver. Ondanks het uitvoeren van 50 
iteraties, kon er niet geconvergeerd worden tot een bevredigende oplossing. Om 
toch in ieder geval de factoren te kunnen interpreteren, hebben we gebruik ge-
maakt van een varimarotatie. Er zijn dan 17 factoren te onderscheiden, waar-
van er 14 min of meer duidelijk te interpreteren zijn. Door de oplossing met 17 
factoren wordt 74,2% van de variantie verklaard. Overigens zijn de factoren 
ditmaal ongecorreleerd, daar uitgegaan wordt van ongerelateerde dimensies. 

De interpretatie van de factoren is als volgt: 
1. psychosomatische klachten 1; 
2. nervositeit; 
3. bezorgdheid over het eigen functioneren; 
4. hardclachten; 
5. depressie 1: melancholie; 
6. irritatie; 
7. werkontevredenheid; 
8. depressie 2: psychisch in de knoop; 
9. roken 1 (shag); 

10. verlies zelfwaardering; 
11. comb inatie roken en alcohol; 
12. psychosomatische klachten 2; 
13. alcoholgebruilc 1 (wijn); 
14. combinatie alcohol en psychosomatische klachten; 
15 roken 2 (pijp en grote sigaar); 
16 combinatie alcohol en harticlachten; 
17. roken 3 (kleine sigaren). 

Toelichting: factor 1 (psychosomatische klachten 1) bevat de items: `slechte 
gezondheid', 'duizeligheid', smaagklachten', 'hoofdpijn', 'ziekteverzuim' en 
'neerslachtigheid'; factor 12 (psychosomatische ldachten 2) bestaat uit: Ilamme 
handen', 'geen eetlust', en 'bezorgdheid de besluiten van de chef niet te kunnen 
beinvloeden'; factor 2 (nervositeit) bevat niet pre,cies dezelfde items als de 
angstschaal in de vragenlijst, vandaar deze term. 

De factoren 5 en 8 zouden samen wellicht het begrip 'depressie' uit de vra-
genlijst dekken. Aangezien er geen correlaties tussen de factoren bestaan, moe-
ten ze toch afzonderlijk beschouwd worden. Factor 5 bestaat dan alleen uit de 
items 'bedroefd' en streurig', wat we samen 'melancholic' genoemd hebben; 
factor 8 bestrijkt de items 'verward', igespannent, 'gebloldceerd' en 'eenzaarn'„ 
hetgeen wij samenvatten Ms 'psychisch in de knoop'. flit zijn overigens dezelf-
de twee dimensies die (zie paragraaf 2.3) bij controle van de unidimensionali-
telt van de depressieschaal naar voren kwamen. 

Bij factor 4 valt op dat 'kortademigheid' niet bij de hartldachten hoort, ter-
wij1 dit in het normeringeringsonderzoekwel zo is. 
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De factoren over alcoholgebruik en roken zijn weliswaar te onderscheiden, 
maar het is met duidelijk of deze uit te leggen zijn als reactie op stress. Het 
enige wat bier aan het licht komt, is dat er groepscommandanten zijn die (ver-
geleken met de rest van de onderzochte groep) veel shag of pijp en sigaren 
roken, of die veel wijn of andere alcohol gebruiken. Of dit nu komt omdat men 
veel recepties bezoekt, of omdat men last van stress heeft, zal aan de orde 
komen in paragraaf 3.3. De elementen uit het model zullen daar met elkaar in 
verband gebracht worden. Zo kan onder meer duidelijk worden of de personen 
die veel roken of drinken, ook in hoge mate last hebben van stressveroorzakers, 
een persoonlijIcheid bezitten die de stressgevoeligheid verhoogt, of weinig steun 
uit de omgeving krijgen. In de paragrafen 3.3 en 3.4 worden groepscomman-
danten vergeleken met ander Rijlcspolitiepersoneel en met middenkaderfiincties 
in andere organisaties. 

Bij de combinatiefactoren (11, 14 en 16) is het al duidelijker dat er spralce is 
van problemen. Factor 11 combineert het roken van sigaretten met het gebrui-
ken van sterke drank, factor 14 het drinken van bier met het last hebben van 
trillende handen, en factor 16 sherry drinken met kortademigheid. 

2.5 Conclusie 

De item-resttotaalcorrelaties (paragraaf 2.1) geven te zien dat de items ook 
bij groepscommandanten goed passen in de schaalstructuur uit de normering. 
Slechts bij 4 van de 26 schalen diende 1 item verwijderd te worden wegens te 
lage correlatie met de rest van de schaal. Dit is bij de schalen `verantwoorde-
lijkheid voor anderen', `werkontevredenheid', `verlies van zelfwaardering', en 
`A/B-typologie'. Bij den schaal moeten twee items verwijderd worden, namelijk 
bij `gewenste werkbelasting'. Bij de hartIclachtenschaal hebben wij het ook 
raadzaam geacht om een item te verwijderen, hoewel dit volgens de door ons-
zelf gestelde grenzen met nodig was. 

Voor de groepscommandanten horen de meeste schaalitems dus inderdaad 
bij de normschalen. De in de norm aangegeven VOS-schalenstructuur is voor 
groepscommandanten daarom goed te gebruiken. 

De betrouwbaarheid van de meeste schalen komt overeen met de normen 
(paragraaf 2.2). Enkele schalen hebben zelfs een hogere betrouwbaarheid dan 
in de normering. 

Acht van de 26 schalen hebben een te lage betrouwbaarheid, te weten: `ver-
antwoordelijkheid voor anderen', 'werkbelasting"werkontevredenheid', de 
subschalen 'angst', `depressie' en Irritatie, `verlies van zelfwaardering' en 
`dogmatisme'. Bij twee van deze acht schalen ('verantwoordelijkheid', `werk-
ontevredenheid) verbetert de betrouwbaarheid na verwijdering van slecht met 
de schaal correlerende items (zie paragraaf 2.1) zodanig, dat deze in of zelfs 
boven het normgebied terechtkomt. 
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Ver onder het normgebeid is en blijft (ook na venvijdering van het item met 
lage item-resttotaalcorrelatie) de betrouwbaarheid van de schaal 'verlies van 
zelfwaardering'. 

De controle op unidimensionaliteit (paragraaf 2.3) leverde aanvankelijk 6 
meerdimensionale schalen op, de overige 20 waren inderdaad eendimensionaal. 
Na venvijdering van de items met lage item-resttotaalcorrelatieswerd unidimen-
sionaliteit verkregen voor alle schalen op twee na: 'AfB-typologie', die in het 
normeringsonderzoek ook al meerditnensionaal was, en `depressie' die twee 
dimensies blijkt te omvatten. 

Een exploratieve factoranalyse op vijf clusters items (beschrijvende stresso-
ren, gewenste stressoren, sociale-steunvariabelen, persoonlijkheidsvariabelen, 
en strains) is uitgevoerd om te onderzoeken of in de gegevens van de groeps-
commandanten dezelfde dimensies terug te vinden zijn als in de normering. 

Voor het merendeel ontstaan er inderdaad dezelfde dimensies. Er zijn echter 
ook een aantal dimensies te ontdeklcen, die niet in de normering voorkomen. 

Bij de beschrijvende stressoren blijkt 'werkdruk' in twee dimensies uiteen te 
vallen (tijd en hoeveelheid), en een derde dimensie die waarschijnlijk juist het 
ontbreken van werkdnik aangeeft. Tweeditnensionaliteit van de schaal 'werkbe-
lasting' was ook al naar voren gekomen bij de unidimensionaliteitscontrole. 
Ook bij de gewenste stressoren worden er twee werkdrukdimensies gevonden. 
Deze zijn geinterpreteerd als 'gewenste hoeveelheid piekbelastingen' en 4ge-
wenste mate van continue belasting'. 

Uit de sociale-steunvariabelen komt eveneens ten extra dimensie tevoor-
schijn: smalckelijk praten over problemen'. 

Ook bij de persoonlijkheidsvariabelen moeten we constateren dat er meer 
dimensies zijn te ontdeklcen dan de normering aangeeft. Type-A-persoonlijkheid 
is bijvoorbeeld te splitsen in 'ambitie' en 'werkbetroldcenheid'. Bovendien kan 
de schaal 'ordelijkheid' gesplitst worden in twee dimensies, 66n die lage en 66n 
die hoge ordelijkheid aangeeft. 

De strains tenslotte geven met name bij de psychische klachten een ietwat 
andere factorstructuur te zien: van de angstschaal is alleen de nervositeitcompo-
nent te ontdekken, depressie wordt opgesplitst in 'melancholie' en 'psychisch in 
de knoop zitten'. Daarnaast komen er nog enige dimensies uit de gegevens naar 
voren over roken en drinken en de combinatie van die twee, waarvan het niet 
altijd evident is of er sprake is van problematisch roken c.q. drinken. Of er 
banden zijn tussen roken, drinken en stress, komt in paragraaf 3.4 aan de orde. 

Al met al 'can er gesteld worden, dat de VOS-vragenlijst voor groepscom-
mandanten tamelijk goed voldoet. Enige aanpassingen zouden wellicht nog ver-
betering geven, man noodzakelijk is dit niet. 

22 



3 Is er stress bij de onderzochte 
groepscommandanten? 

Om de vraag te kunnen beantwoorden of de onderzochte groepscommandanten 
last van stress hebben, worden in paragraaf 3.1 eerst de diverse elementen uit 
het Michiganmodel apart bekeken. De variabelen zijn daarom onderverdeeld in 
stressoren, intermedierende factoren, en strains. De stressoren zijn weer onder-
verdeeld in beschrijvende schalen, wensschalen, en 'person-environment fit'- 
schalen4 . De intermedierende variabelen vallen uiteen in sociale-steunschalen 
en persoonlijIcheidskenmerken. Per schaal worden steeds het gemiddelde en de 
mediaan (de waarde die behoort bij het middelste antwoord uit de verdeling) 
beschreven. De standaarddeviaties worden alleen besproken, wanneer zij meer 
dan 1 standaardafwijking bedragen. 

In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk worden gemiddelden en medianen 
van de elementen (stressoren, strains, en intermedierende variabelen) in hun 
samenhang bekeken. 

De derde paragraaf geeft weer hoe de stress bij groepscommandanten zich 
verhoudt tot die van overige rangen binnen de Rijkspolitie. De groep waarmee 
de scores van groepscommandanten worden vergeleken, bevat zowel personeel 
dat hoger als dat lager in rang is. 

Een vergelijking van de scores van groepscommandanten met die van mid-
denkaderfuncties in andere beroepen vindt plaats in de vierde paragraaf. 

In paragraaf vijf wordt bekeken of er volgens de norm stress bij de groeps-
commandanten voorkomt. Per schaal geldt de bovenste 5% van de scores als 
het stressgebied. 

In de zesde paragraaf worden de bevindingen van dit hoofdstuk samengevat 
en worden de conclusies weergegeven. 

3.1 Gemiddelden en medianen van de schalen 

In figuren 2 tot en met 6 worden per schaal telkens het rekenkundig gemiddel- 
de weergegeven en de mediaan. Het gemiddelde wordt aangeduid met M, de 

4  Met 'person-environment fit' wordt de afwijking tussen de door de respondent erva-
ren en de gewenste toestand bedoeld, wat in deze vragenlijst neerkomt op het verschil 
tussen de beschrijvende en de wensschalen. 
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Figuur 2: Stressoren: gemiddeklen en medianen 
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mediaan met Md. De schalen worden direct onder elkaar gepresenteerd cm 
onderlinge vergelijlcing te vergemalckelijken. Meteen valt nu op dat `gewenste 
verantwoordelijkheid', `geprilckeldheid in de relatie met de chef', en 'partici-
patiegebrek' er bij de stressoren ongunstig uitspringen. Ook de 'huidige werk-
belasting' blijkt relatief hoog, zeker in vergelijlcing met de `gewenste werk-
belasting'. 

3.1.1 Stressoren 

Rolonduidekkheid en gewenste rolonduidelijkheid 
Met het begrip rolonduidelijlcheid wordt bier bedoeld hoe nauwkeurig iemand te 
kennen gegeven is, wat zijn tank is op het werk. Mensen kunnen vaak best 
leven met enige onduidelijkheid over hun tank. Sommigen willen zelfs een 
behoorlijke dosis onduidelijkheid, omdat ze dat als vrijheid ervaren. 

Met de beschrijvende schalen wordt de ervaren mate van rolonduidelijkheid 
beschreven. Daarnaast wordt aangegeven welke mate van rolonduidelijkheid 
men zou wensen. Pas als tussen de ervaren en de gewenste maten van onduide-
lijkheid een grote discrepantie bestaat, kan dit een bron van stress zijn. 

In vergelijking met de ervaren rolonduidelijkheid ligt de gewenste gemiddeld 
lets dichter bij `vrij duidelijk'. Dit betekent dus, dat men de taakomschrijving 
weliswaar at enigszins precies vindt, man dat deze nog best iets duidelijker 
geformuleerd zou mogen worden. Het verschil blijft echter binnen de grens van 
66n standaardafwijking. 

Verantwoordelijkheid voor anderen en gewenste verantwoordekkheid 
De verantwoordelijkheid voor anderen heeft betrekking op de carriere, de werk-
zekerheid, het welzijn en de veiligheid van medewerkers, en op de sfeer op het 
werk. 

Gemiddeld wensen de groepscommandanten veel verantwoordelijkheid. De 
mediaan ligt zelfs exact op de waarde voor 'veel verantwoordelijkheid'. 

In vergelijking met de huidige verantwoordelijlcheid, wenst men beduidend 
meer verantwoordelijkheid. Het verschil bedraagt zelfs bijna twee standaard-
afwijkingen. 

Werkbelasting en gewenste werkbelasting 
Hoe zwaar de werkbelasting is, is uitgedrukt in de tijd benodigd om het werk 
te overdenken, de hoeveelheid tegelijk te verrichten taken, de door anderen 
venvachte hoeveelheid werk, het aantal malen dat er extra hard, extra Niel, of 
erg veel werk verzet moet worden, hoeveel tijd men heeft cm het eens kalmer 
aan te doen, hoe vaak er haastklussen tussendoor komen, en in welke mate de 
taken steeds complexer worden. De werkbelasting blijkt aan de hoge kzult. 

De gemiddelde werkbelasting die men wenst, is 'wel enige'. flit is het ant-
woord dat precies midden op de schaal ligt. De mediaan ligt iets lager, dat wil 
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zeggen in de richting van weinig werkbelasting, maar toch het dichtst bij `wel 
enige werkbelasting'. 

In vergelijking met de ervaren werkbelasting wordt er derhalve duidelijk 
minder werkdruk gewenst. Het verschil met de huidige werkbelasting is zelfs 
meer dan den standaardafwijking. 

Als de twee items met een te lage item-resttotaalcorrelatie worden verwij-
derd, wordt de mediaan 2,8 en verandert het gemiddelde met. 

Onvoldoende gebruik van vaardigheden en kennis 
In deze schaal wordt tot uitdrukking gebracht hoe vaak men geleerde kennis, 
vaardigheden, en ervaring alsmede dingen waar men goed in is, in praktijk kan 
brengen. De gemiddelde score van de groepscommandanten op deze schaal is 
vrij hoog. Dat wil zeggen dat men de belcwaamheden lang met altijd in praktijk 
kan brengen. 

Geprikkeldheid in de relatie tot de chef 
Deze schaal bestaat slechts uit den item, namelijk Wijst uw chef u meer op de 
dingen die fout zijn gegaan in uw werk, of prijst hij meer de dingen die u goed 
doet?'. 

Gemiddelde en mediaan liggen (vrijwel) op het middelpunt van de schaal. 
Dit houdt in dat er geprikkeldheid ten opzichte van de chef bestaat. Een score 
op het middelpunt betekent dat de chef in het algemeen evenveel op goede als 
op foute dingen wijst. 

Overigens is bier een standaardafwijking van meer dan den te constateren, 
hetgeen betekent dat de scores, en daarmee de meningen over de chefs, sterk 
uiteenlopen. 

Geprikkeldheid in de relatie tot ondergeschikten 
Ook dit is een 1-itemschaal, ditmaal bestaande uit de vraag: Wat bent u meer 
gewend in voorkomende situaties: uw medewerkers te prijzen voor de dingen 
die ze goed doen, of kritiek hebben op dingen die ze fout doen?' 

Gemiddelde en mediaan liggen precies in het midden van de schaal. Dit 
houdt in dat er van een zekere geprildceldheid ten aanzien van ondergeschikten 
gesproken kan worden. 

Spanningen met andere afdelingen 
Deze schaal bestaat eveneens uit 1 item, te weten: Wat gebeurt er gewoonlijk 
wanneer er meningsverschillen zijn met andere afdelingen/groepen waarmee u 
te maken heeft?' De gemiddelde score geeft aan dat er enige spanningen met 
andere afdelingen (of groepen) bestaan. 

Het verschil tussen gemiddelde en mediaan duidt erop dat er een paar extre-
me antwoorden voorkomen, waardoor het gemiddelde een iets vertekend beeld 
geeft. In dit geval duidt het verschil op een klein aantal groepscommandanten 
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die vaker meningsverschillen doorpraten dan de overigen doen. Deze extreme 
waarden verdienen aandacht; later in dit hoofdstuk wordt hierop teruggekomen. 

Participafiegebrek 
Deze schaal gaat over het al clan niet mogen deelnemen aan overleg met supe-
rieuren over het eigen werk. De gemiddelde groepscommandant mist dergelijk 
overleg Isoms' tot 'dikwijle. De mediaan ligt jets dichter bij 'dikwijls gebrek 
aan participatie' dan het gemiddelde. Beide waarden liggen boven het midden 
van de schaal. Dit duidt erop dat er van een behoorlijke mate van participatie-
gebrek gesproken !can worden. In vergelijlcing met de andere stressorschalen 
zijn dew waarden vrij hoog. Deze factor zou daarom een bron van stress kun-
nen vormen. Hier wordt later (paragrafen 3.3 en 3.4) verder op ingegaan. 

Rolconflict 
Onder rolkonflikt wordt verstaan, dat men van superieuren tegenstrijdige op-
drachten of taken krijgt, terwijI men toch alle superieuren moet gehoorzamen. 
Bij het middenlcader van de Rijkspolitie blijkt dit gemiddeld 'zelden' voor te 
komen. De mediaan neigt jets meer richting 'bijna nooit' maar ligt toch nog het 
dichtst bij 'widen'. Het onderscheid tussen `zeldent en 'bijna nooit' lijkt ons 
qua gevoelswaarde overigens moeilijk te malcen. Er lijkt in ieder geval niet of 
nauwelijks sprake van rolconflicten te zijn. 

Omdat mediaan en gemiddelde bier niet samenvallen, zijn er waarschijnlijk 
een pan extreme antwoorden, die het gemiddelde (in dit geval) omhoog trek-
ken. Een klein aantal groepscommandanten ervaart kennelijk meer rolkonflikt 
dan de rest. 

Toekomstonzekerheid 
Met toekomstonzekerheid wordt verwezen naar de loopbaanmogelijkheden, de 
promotiekansen in de eerstvolgende pan jaren, het nut en de waarde van de 
huidige kennis over vijf jaar, en de verantwoordelijkheden over een jaw% 

De mediaan en het gemiddelde liggen tussen 'enigszins zeker' en lamelijk 
zekers, man het dichtst bij 'enigszins zeker'. 

Hierbij moet vermeld worden, dat de functie van groepscommandant meestal 
een eindfunctie is, in die zin dat men widen hoger kan opklimmen. Gegeven 
dit felt is de gevonden mate van toekomstonzekerheid erg groot. Dit heeft wear-
schijnlijk te malcen met recente ontwilckelingen in de gehele politie-organisatie 
zoals samenvoeging van Rijks- en gemeentepolitie, en binnen de Rijkspolitie: 
o.m. deconcentratie, en samenvoeging van landgroepen (zie ook Van Emmerik, 
1989, pp. 53-58). 

Person-environment fit 
De P-E fit is zodanig geconstrueerd, dat voor enlcele schalen waarvan zowel 
een beschrijvende Ms een wensversie bestaan (rolonduidelijkheid, verantwoor- 
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Figuur 3: Person-environment fit 

rolonduidelijkheid: 
I 	 I 	 I 	 1 	 1 
1 	 2 	 3 	 4 	 5 

ZACT 	 vrij 	enigazina 	nie,t zo helemaal niet 
duidelijk 	duidelijk 	duidelijk 	duidelijk 	duidelijk 

P-E fit rolonduidelijkheid: 
I 

-4 
meer rolonduidelijkheid 

i 
0 

1 
+4 

minder rolonduidelijkheid 

delijkheid voor anderen, en werkbelasting), telkens het verschil tussen de hui-
dige (beschrijvend) en de gewenste situatie berekend wordt. Dit gebeurt door 
steeds itemsgewijs de score op de `wens'versie af te trelcken van de score op de 
`beschrijvende' versie. Een positief verschil betekent dus dat de score op de 
beschrijvende versie hoger was. De verschilscores van elk paar schaalitems 
worden opgeteld en door het aantal items van de schaal gedeeld. Hierbij wordt 
rekening gehouden met eventueel met ingevulde antwoorden. De drie schalen 
waarvoor de P-E fit is berekend, zijn vijfpuntsschalen. Het grootste verschil 
tussen feitelijke en gewenste situatie kan derhalve -4 (1-5) of +4 (5-1) pun-
ten zijn. Als voorbeeld wordt de schaal van de P-E fit voor rolonduidelijkheid 
gegeven (figuur 3). . 

P-E fit rolonduidehjkheid. Op een schaal waar maximaal 4 punten verschil tus-
sen subjectief ervaren en gewenste situatie kunnen voorkomen, is de mediaan 
0, wat zou betekenen dat de mate van rolonduidelijkheid zoals die nu is als 
goed beoordeeld wordt door de meerderheid van de groepscommandanten. Het 
gemiddelde van de groep is 0,2 punt verschil. Bij een standaardafwijking van 
0,8 betekent dit een verschil dat binnen de marge van een standaarddeviatie 
blijft. Omdat gemiddelde en mediaan met samenvallen, kan men afleiden dat 
enkele personen een andere mate van rolonduidelijkheid wensen. De richting 
van het verschil houdt in dit geval in (zie figuur 3) dat deze personen jets meer 
duidelijkheid wensen omtrent de taakomschrijving. 

P-E fit verantwoordelijkheid. Maximaal zijn er 4 punten verschil mogelijk. 
Zowel het gemiddelde als de mediaan hebben de waarde 0,4; het feit dat ge-
middelde en mediaan samenvallen duidt erop dat deze score de mening van de 
groep als geheel weergeeft (en met van slechts enkele personen met een afwij-
kende mening). Aangezien de standaardafwijking 0,3 is, bedraagt het verschil 
dus meer dan den standaardafwijking. 
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Er is in eerste instantie geen uitspraak mogelijk over de richting van het ver-
schil (dus of er meer dan wel minder verantwoordelijkheid gewenst wordt), 
omdat bij deze schaal alle waarden met modulusstrepen berekend worden, en 
dus absolute warden geworden zijn. Uit de eerder beschreven vergelijking van 
wens- en beschrijvende schalen weten we echter, dat de groepscommandanten 
meer verantwoordelijkheid wensen. 

P-E fit werkbelasting. Op deze schaal kunnen er eveneens maximaal 4 punten 
verschil zijn tussen de subjectief ervaren en de gewenste werkbelasting. Het 
gemiddelde is 0,4 verschilpunten; dit is bier precies gelijk aan eon standaard-
afwijking. Ook de mediaan wijst in die richting: 0,5 verschilpunten. 

De richting van het verschil duidt erop dat de groepscommandanten zouden 
willen dat de werkbelasting lager is dan de werkbelasting die ze nu ervaren. 

3.1.2 Intermedierende variabelen 

Sociale steun 
Sociale steun wordt uitgedrukt in de mate waarin iemand het werk vergemaldce-
lijkt, hoe maldcelijk het is om met iemand te praten, in hoeverre er op iemand 
gerekend kan worden als de groepscommandant het moeilijk lcrijgt op het werk, 
en tenslotte in welke mate iemand bereid is te luisteren naar persoonlijke pro-
blemen. 

Over het geheel genomen ervaart de groepscommandant vrij veel steun van 
zijn directe omgeving. Wanneer de sociale-steunschalen onderling vergeleken 
worden (figuur 4), blijkt dat de steun van chef, en van vrienden en verwanten 
relatief laag zijn. Uitgaande van de schaal 'steun van directe collega's bijvoor-
beeld, war de standaardafwijking 0,4 bedraagt, is het verschil met de steun 
van de chef en met steun van vrienden/verwanten precies 66n standaarddeviatie. 
Dat is dus een behoorlijk verschil in steun. 

Persoonlijkheidrkenmerken 
De volgende persoonlijkheidskenmerken zijn nagegaan: rigiditeit en A/B-typo-
logie. Rigiditeit is in twee subkenmerken uitgesplitst, namelijk dogmatisme en 
ordelijkheid (figuur 5). 

Rigiditeit: dogmatisme en ordebjkheid. Twee schalen bestrijken het kenmerk 
rigiditeit, te weten een dogmatisme- en een ordelijkheidsschaal. Deze bestaan 
nit de volgende items: de hoeveelheid rollen waarvoor iemand bestemd is in het 
leven, de inzet voor een ideaal, voorzichtigheid bij bet sluiten van vriendschap, 
consequent en principieel zijn, aanpalc van het eigen werk, de volgorde in be-
langrijkheid van werk en vrije tijd, gesteld zijn op orde en netheid, overdreven 
nauwgezet zijn, en het maken van dagindelingen. 
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gebrek aan steun 	 M/Md 
van de chef: 	 2,2 

I 	1 	 I 	1 
1 	2 	3 	4 

	

zeer veel 	tamelijk vecl 	weinig 	helemaal geen 
swan 	steun 	steun 	steun 

gebrek aan steun 	 M/Md 
van collega's: 	 1,8 

1 	I 	I 	I 
1 	2 	3 	4 

	

zeer veel 	tamelijk veel 	weinig 	helemaal geen 
steun 	steun 	steun 	steun 

gebrek aan steun 	 M/Md 
van anderen op het werk: 	 2,0 

1 	I 	1 	I 
1 	2 	3 	4 

	

zeer veel 	tamelijk veel 	weinig 	helemaal geen 

	

steun 	steun 	steun 	steun 

gebreic aan steun 	 Md M 
van partner: 	 1,3 	1,4 

I 	I 	I 	i 
1 	2 	3 	4 

	

zeer vcel 	tamelijk veel 	weinig 	helemaal geen 

	

steun 	steun 	steun 	steun 

gebrek aan steun 	 M Md 
van vrienden: 	 2,2 	2,3 

I 	I 	 I 	i 
1 	2 	3 	4 

	

zeer veel 	tamelijk veel 	weinig 	helemaal geen 

	

steun 	steun 	steun 	steun 

Figuur 4: Sociale steun: gemiddelden en medianen 

Op de dogmatismeschaal liggen de gemiddelde score en de mediaan tussen 
'neutraal' en 'enigszins ondogmatisch'. Het verschil tussen mediaan en gemid-
delde duidt erop dat een klein aantal mensen jets dogmatischer is dan de rest 
van de groep. Op de ordelijkheidsschaal liggen gemiddelde en mediaan het 
dichtst bij 'met ordelijk, met onordelijk', maar net jets aan de ordelijke zijde. 
Er kan derhalve een lichte neiging tot ordelijkheid vastgesteld worden. 
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Figuur 5: Persoonskenmerken 

dogmatisme: Md M 
2,3 2,5 

I 	 I 	X 	I 	I I 	 1 
1 	 2 	 3 	 4 	 5 

erg 	enigsans niet dogm. enigain, 	erg 
ondogmatitch ondogm. niet ondogm. dogm. 	dogmatach 

ordelijkheid: M Md 
3,1 3,2 

2 	 3 	 4 	 5 
erg 	e.nigszins 	niet ordelijk enigains 	erg 

	

onordelijk onordelijk niet onordelijk ordelijk 	ordefijk 

A/B- typologie: Md M 
3,3 3,4 

I 	 I 	 / 	II 	 i 1 
1 	 2 	 3 	 4 	 5 

stork 	lamelijk 	niet A 	tamelijk 	sterk 

tYPe B 	type B 	Dia B 	type A 	type A 

AM-typologic Onder een type-A-persoonlijkheid worden bier personen verstaan 
die het eens zijn met de volgende uitspralcen: 'Ik heb er een hekel aan om op te 
geven, voordat ik er absoluut zeker van ben dat ik verslagen ben'; `Soms voel 
ik dat ik niet zo hard zou moeten werken, mar lets drijft me voort'; 'Ik kom 
het best tot mijn recht in uitdagende situaties; hoe meet uitdagende situaties, 
hoe beter', 'In vergelijking met de meeste mensen die ik ken, ben ik zeer be-
troldcen bij mijn werk'; 'Het lijkt wet of ik dertig uur per dag nodig heb om 
alle dingen at te malcen waarmee ik te maken lcrijg'; 'In het algemeen benader 
ik mijn werk serieuzer dan de meeste mensen die ik ken'; 'Ik weet dat som-
mige mensen nonchalant in bun werk kunnen zijn, man ik behoor niet tot dat 
type mensen'; 'Men vindt mijn prestaties beslist beter dan die van de meeste 
mensen die ik ken'; 'Ik ben dikwijls gevraagd de leiding op me te nemen van 
een of meer groepen'. De auteurs van de VOS vatten dit samen onder het be-
grip 'werkbetrokkenheid'. 

Gemiddelde en mediaan liggen bij de groepscommandanten iets boven het 
middelpunt van de schaal, dat wil zeggen jets meer in de richting van type-A-
gedrag dan van type-B-gedrag. In vergelijking met de andere persoonlijkheids-
schalen is deze score vrij hoog. Verwijdering van het item met te lage item-
resttotaalcorrelatie heeft tot gevolg dat het gemiddelde 3,3 wordt, en de medi-
aan Met verandert. De groepscommandanten hebben kortom enige neiging tot 
een type-A-persoonlijkheid. 
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werkontevredenheid: 	Md 	M 

	

1,3 	1,7 
t 	I 	I 1 	1 	I 	I 
1 	2 	3 	4 	5 

gehecl 	enigszins 	Met tevreden/ 	enigszins 	geheel 

	

tevreden 	tevreden Met ontevreden ontevroden 	ontevroden 

verlies aan 	 Md M 
zelfwaardering: 	 1,7 	1,8 

I 	 1 	 I 	 I 	 I 
1 	2 	3 	4 	5 

	

veel zelf- 	enige zelf- 	neutraal 	enig verlies 	veel verlies 

	

waardering 	waaniering 	 aan zelfw. 	aan zelfw. 

bezorgdheid over 	 M/Md 
eigen funktioneren: 	 2,3 

1 i 	 1 	1 	 1 	 1 
1 	2 	3 	4 	5 

nooit 	zelden 	soms 	dikwijls 	bijna altijd 

	

bezorgd 	bezorgd 	bezorgd 	bezorgd 	bezorgd 

algemene 	 Md M 
gezondheidsIdachten: 	1,1 	1,2 

III 	I 	I 	I 
1 	2 	3 	4 

nooit 	soms 	regelmatig 	zeer vaak 

hartldachten: 	 Md 	M 
1,0 	1,2 
II 	 I 	I 
1 	2 	3 	4 

nooit 	soms 	regelmatig 	zeer vaak 

angst: 	 M/Md 
1,5 

1 	I 	I 	I 	I 
1 	2 	3 	4 

	

nooit of 	soma 	. 	vaak 	erg vaak 
bijna nooit 

Figuur 6: Strains: gemiddelden en medianen 
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Vervolg figuur 6 

depreasie: Md M 
1,3 1,4 

I 	I X 	 i 	 I I 
1 	2 	3 • 	4 

DOO it of 	DOM 	 vaak 	erg vaak 
bijna nook 

irr italic: M Md 
1,9 2,0 

XI 	  
1 	2 	3 	4 

nooit of 	HMS 	vaak 	erg vaak 
bijna nook 

3.1.3 Strains 

Wellicht ten overvloede vermelden we dat strains de reacties op stress zijn. In 
figuur 6 staan de gemiddelden en medianen van de strainschalen vermeld. 

Warmeer de strainschalen onderling vergeleken worden, springen enkele 
schalen er in relatieve zin ongunstig uit. Dit zijn: 'bezorgdheid om het eigen 
functioneren', en 'irritatie'. 

In absolute zin gesproken zijn de gemiddelde scores op de schalen 'angst' en 
'clepressie' lang. Bij de schalen 'angst' en 'depressie' blijkt de groep als geheel 
echter niet op de score inooits nit te komen. De groep als geheel heeft dus in 
lichte mate last van deze psychische klachten. 

Ann schalen waarbij het gemiddelde meet dan 0,1 afwijkt van de mediaan, 
besteden we nadere aandacht, omdat dit verschijitsel duidt op subgroepen die 
afwijken van de meerderheid. Dit is het geval bij de_schalen 'werkontevreden-
heid' en 'hartIclachten'. Bij 'werkontevredenheid' blijkt dat er een subgroep be-
staat die beduidend minder tevreden is dan de grote groep; bij de schaal 'hart-
klachten s  kan afgeleid worden dat de meerderheid weliswaar hier nooit last van 
heeft, man dat een subgroep wel degelijk met hartklachten kampt. 

De overige schalen hebben scores die aangeven dat er van stressreacties 
geen spralce is. 

Roken 
De vraag 'Rookt u?' kon beantwoord worden met: 1 = ik heb nooit gerookt; 
2 = ik heb gerookt, man ik ben ermee gestopt; 3 = ja. Het merendeel van de 
groepscommandanten heeft vroeger wel gerookt man is ermee gestopt. Het ge-
middeld aantal sigaretten dat gerookt wordt is 1,3 per dag, met een standaard-
afwijking van 5,2; de mediaan is 0. Dit alles duidt erop dat slechts een klein 
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Tabel 7: Frequentieverdeling van het aantal verzuimde dagen in een jaar 

aantal dagen 	 aantal personen percentage 

0 	 71 	 62,8 
1 	 6 	 5,3 
2 	 5 	 4,4 
3 	 6 	 5,3 
4 	 2 	 1,8 
5 	 7 	 6,2 
7 	 3 	 2,7 
8 	 1 	 0,9 

10 	 3 	 2,7 
12 	 1 	 0,9 
14 	 1 	 0,9 
15 	 1 	 0,9 
20 	 1 	 0,9 
25 	 1 	 0,9 
40 	 1 	 0,9 
50 	 1 	 0,9 
64 	 1 	 0,9 
70 	 1 	 0,9 

totaal 	 113 	100 

groepje rookt, en dat binnen dat groepje de aantallen gerookte sigaretten per 
dag sterk uiteenlopen. I.Jit een andere vraag blijkt dat het aantal inderdaad van 
1 tot 30 per dag varieert. 

Het gemiddeld aantal gerookte shagjes is 2,2 per dag, met een standaard-
afwijking van 6,1 en een mediaan van 0. Een klein aantal mensen rookt shag, 
en we! 10 tot 25 per dag. 

Slechts 66n persoon rookt grote sigaren, te weten een per dag. Elf personen 
roken kleine sigaartjes, uiteenlopend van 1 tot meer dan 8 per dag. Het gemid-
deld aantal is 0,4 per dag, met een standaardafwijlcing van 1,4 en een medi-
aan van 0. Eveneens elf personen roken pijp. Het aantal varieert tussen 1 en 
meer dan 8 per dag. Het gemiddelde is 0,1, de standaardafwijlcing is 0,8, en de 
mediaan 0. 

Ziekteverzuim 	 . 
De meeste groepscommandanten verzuimen geen enkele dag per jaar: de medi-
aan is 0. Het gemiddelde aantal dagen ziekteverzuim ligt op 4. Het maximum 
aantal dagen dat iemand wegens ziekte verzuimd heeft is 70. De standaarddevi-
atie is dus uiteraard erg groot: 11,1. Er komen ook enkele mensen voor die 40, 
50, of 60 dagen wegens ziekte hebben verzuimd in het afgelopen jaar. Geheel 
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op zichzelf staat die uitschieter dus niet. Ter verduidelijking drulcicen we de 
gehele frequentieverdeling af (tabel 7). 

Alcoholgebruik 
De meeste groepscommandanten gebruiken regelmatig alcohol; het gemiddelde 
ligt dichter bij regelmatig dan bij zelden. De antwoordmogelijlcheden vormen 
niet echt een schaal. Men kon kiezen nit: 1 = nooit, 2 = zelden, 3 = regel-
matig, 4 = dagelijks. 

Gemiddeld drinkt men 0,8 glas bier per dag, met een standaarddeviatie van 
1,2 en een mediaan van 0. De mensen die dagelijks bier drinken, consumeren 
tussen de 1 en 5 glazen per dag. 

Veertien personen drinken dagelijlcs wijn. Het aantal glazen wijn dat per dag 
gedronken wordt is 1 of 2. Het gemiddelde aantal glazen wijn is 0,2, de stan-
daardafwijking 0,5, de mediaan 0. 

Sherry of port wordt door twaalf mensen dagelijks gedronlcen. Het aantal 
glazen dat deze twaalf mensen drinken, is 1 tot 2 per dag. Gemiddeld wordt er 
0,1 glas gebruikt, met een standaardafwijlcing van 0,4 en een mediaan van 0. 

Het gemiddeld aantal glazen sterke drank dat groepscommandanten drinken, 
is een half glas per dag; de standaardafwijking bedraagt 0,8, de mediaan 0. Het 
aantal glazen sterke drank per dag varieert bij de groep mensen die regelmatig 
sterke drank gebruiken tussen 1 en 3. Zesendertig personen drinken dagelijks 
sterke drank. 

3.2 Bespreldng van de bevindingen 

In de inleiding werd al duidelijk dat stressoren, strains en intermedierende 
variabelen in bun onderlinge samenhang bezien moeten worden om te kurmen 
zeggen of er spralce is van stress bij de onderzochte groepscommandanten. De 
aanwezigheid van stressoren is op zich niet voldoende voor het ontstaan van 
stress en stressreacties. Hiervoor is het volgens het model nodig om aan enkele 
randvoonvaarden te voldoen, hier in de vorm van intermediirende variabelen. 

Het pat hierbij om het ondervinden van gebrek aan steun uit de omgeving 
en het bezitten van bepaalde persoonlijkheidskenmerken. Deze variabelen grij-
pen op diverse punten in het ontstaansproces van stress aan. Ten eerste zorgen 
zij ervoor dat iemand bepaalde objectieve feiten als stress gaat ervaren, ten 
tsveede versterken zij de ervaren stress zodat iemand daadwerkelijk stressver-
schijnselen gaat vertonen, en ten derde bevorderen zij het ontstaan van ziekte 
uit die stressverschijnselen. 

Alvorens tot vergelijking met under Rijkspolitiepersoneel en met middenka-
derfuncties in andere beroepen over te gaan, zullen kort de hierboven beschre-
ven bevindingen per element van het model samengevat en besproken worden. 
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3.2.1 Stressoren 

Er blijken bij de ondervraagde groepscommandanten enlcele factoren aanwezig 
te zijn die als stressbron kunnen werken. Met name op de aspecten `verant-
woordelijkheid' en `werkbelasting' blijken enige discrepanties voor te komen 
tussen de ervaren en de gewenste toestand. De groepscommandanten zouden 
een lagere werkbelasting willen, en meer verantwoordelijkheid. Deze discre-
panties worden bij de P-E-schalen bevestigd. Dergelijke verschillen kunnen 
volgens het model aanleiding vormen voor het ontstaan van stressgevoelens. 

Er blijkt ook spralce van een met te verwaarlozen gevoel dat kennis en vaar-
digheden te weinig gebruikt kunnen worden. 

Verder blijken de commandanten minder dan gewenst deel te nemen aan 
overleg over hun eigen werk (participatiegebrek); ook dit is jets wat in de theo-
rie achter de vragenlijst gezien wordt als een mogelijke bron van stress. 

Niet onbelangrijk lijken tenslotte de geprildceldheid in de relatie met de chef 
en in de relatie met ondergeschikten. 

Hier en daar zijn er schalen waar de meerderheid weliswaar aangeeft geen 
stress te ondervinden van de bewuste variabele, maar waar er subgroepen te 
onderscheiden zijn waarbij wel degelijk het betreffende aspect als bron van 
stress gezien kan worden. Dit is het geval bij de twee schalen `spanningen met 
andere afdelingen of groepen' en `rolconflict'. 

3.2.2 Intennedierende variabelen 

Sociale steun 
De groepscommandanten lijken over het geheel genomen met te lijden onder 
gebrek aan steun uit de omgeving. Zowel van directe collega's, anderen op het 
werk, als van hun partner en van vrienden blijken zij tamelijk veel tot veel 
steun te ondervinden. 

Chef en vrienden of verwanten blijken in vergelijlcing met de rest beduidend 
minder steun te bieden. Dat de chef, meestal de districtscommandant, wat min-
der steun biedt, kwam ook al naar voren in Van Emmerik (1989; p. 84). Hier 
bleek de directe chef letterlijk en figuurlijk als wat afstandelijk te worden er-
varen. 

In de vragenlijst wordt helaas met nagegaan hoeveel steun uit de omgeving 
men zou wensen. Het zou bijvoorbeeld kunnen, dat men weliswaar tamelijk 
weinig steun ervaart, maar ook met meer steun wenst; of dat men veel steun 
ondervindt, maar nog meer zou wensen. 

Persoonlijkheidskenmerken 
Wat betreft de onderzochte persoonlijkheidskenmerken `rigiditeir en `A/B-
typologie' blijken groepscommandanten vrijwel steeds rond het midden van de 
schaal te scoren. 
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Wanneer we 'rigiditeit' onderverdelen in 'dogmatisme' en 'ordelijlcheid', blijkt 
dat men niet overdreven dogmatisch is en dat men een lichte neiging tot orde-
lijkheid he,eft. 

The `A/B-typologie' geeft aanleiding de gemiddelde groepscommandant te 
zien als een persoon met enigszins type-A-persoonlijkheid. Een type-A-persoon-
lijkheid vergemalckelijkt volgens de theorie het ontvankelijk zijn voor stress. 

De geringe mate waarin er sprake is van type-A-persoonlijkheid en het ont-
breken van overdreven ordelijkheid of dogmatisme, zullen de stressgevoeligheid 
niet verhogen. In aanmerlcing nemend dat er bovendien vrij veel sociale steun 
aanwezig is, veronderstellen we dat de intermedierende variabelen bier een 
buffer vormen tegen het ontstaan van stressreacties; in ieder geval zal de stress-
gevoeligheid niet verhoogd worden door de invloed van deze groep variabelen. 

3.2.3 Swains 

The onderzochte groepscommandantenvertonen als groep weinig symptomen die 
op stress duiden. Men is tevreden met het werk, heeft geen last van psychoso-
matische klachten, nauwelijks last van psychische klachten behalve van irritatie. 
Dit laatste bleek ook in Van Emmerik (1989; p. 82). Ondanks dat men laag 
scoort op de andere psychische klachten, angst en depressie, blijkt dat de groep 
in zun geheel toch niet zegt 'nook' last te hebben hiervan. 

Verder heeft men geen verlies van zelf ■vaardering. Wel is men af en toe 
bezorgd over het eigen functioneren. 

Op individueel niveau zijn er enkele groepscommandanten met hartklachten, 
en er is een subgroep die niet zo tevreden over het werk is. 

3.2.4 Relaties tussen de elementen 

Er kan voorlopig geconcludeerd worden dat, hoewel er enige bronnen van 
stress aanwezig zijn, de groepscommandanten gemiddeld weinig last hebben 
van stressreacties. Dit zou kunnen komen door de stressverhinderende rol die 
de intermedierende variabelen spelen, met name door de steun die groepscom-
mandanten uit hun omgeving ondervinden. 

Wel zal er aandacht geschonlcen moeten worden aan de genoemde discrepan-
ties tussen huidige en gewenste situatie op het gebied van werkbelasting en 
vooral verantwoordelijkheid, omdat dit op langere termijn toch tot stressreacties 
zou kunnen leiden. Het gebrek aan participatie in beslissingen over het eigen 
werk verdient eveneens aandacht. Voorts blijkt uit diverse schalen dat de ver-
houding tot de chef zou lcunnen verbeteren. 

Of deze voorlopige conclusie blijft gelden wanneer de groepscommandanten 
vergeleken worden met kuidere Rijkspolitiefunctionarissen of met middenIcader-
personeel nit andere beroepstaldcen, wordt in de volgende paragrafen behandeld. 
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3.3 Vergelijking met ander Rijkspolitiepersoneel 

Naast de groepscommandanten zijn ook Rijkspolitiefunctionarissen van andere 
rangen schriftelijk ondervraagd, te weten plaatsvervangend groepscommandan-
ten, postcommandanten, rayoncommandanten, executive groepsleden, eerste 
groepsadministrateurs, hoofden personeel, opleiding en vorming, officieren 
algemene zaken, districtscommandanten, en hoofden van de tactische recherche. 
In totaal gaat het hier om 643 mensen. Hun antwoorden vergelijken we met die 
van de 113 groepscommandanten. De groepscommandanten zullen worden aan-
geduid met GC, de overige Rijkspolitiefunctionarissen met RP. 

Wanneer er melding gemaakt wordt van verschillen in gemiddelden die meer 
dan den standaardafwijking bedragen, dan is tellcens de spreiding van de ant-
woorden van de groepscommandantenpopulatiehiervoor als criterium genomen. 

Verschillen 
— Gewenste verantwoordelijkheid: hoewel beide groepen meer verantwoorde-

lijkheid willen dragen, geldt dit voor de groepscommandanten toch in duide-
lijk sterkere mate dan voor de overige RP. Met name het verschil tussen 
feitelijk en gewenst is bij de GC veel groter dan bij de overige RP. 

— Spanningen met andere afdelingen: deze zijn bij de GC veel groter dan bij 
overige RP. Het verschil bedraagt meer dan den standaardafwijldng. 

— Participatiegebrek: groepscommandanten geven veel meer participatiegebrek 
aan dan het overig RP-personeel. Het verschil bedraagt meer dan den stan-
daardafwijIcing. 

— Geprildceldheid in de relatie met de chef: de groepscommandanten scoren 
aanzienlijk hoger op de schaal `geprildceldheid in de relatie met de chef' dan 
het overige RP-personeel. Bij de overige RP is de spreiding echter groter. 
Overigens is in beide groepen de spreiding meer dan 1 standaardafwijking. 

— Geprikkeldheid in de relatie met ondergeschikten: ook op de schaal `geprik-
keldheid in de relatie met ondergeschikten' melden groepscommandanten dat 
ze dit in duidelijk sterkere mate ervaren dan de andere RP-functionarissen. 
Bij de overige RP is de spreiding veel groter. 

— Steun van de chef: de steun van de chef is bij GC jets minder dan bij ove-
rige RP. 

— Ordelijkheid: op ordelijkheid scoren de andere RP-mensen jets hoger dan de 
groepscommandanten. 

— Werkontevredenheid: bij de schaal werkontevredenheid valt op dat het ge-
middelde in beide groepen weliswaar even hoog is, maar de spreiding bij de 
groepscommandanten is veel groter. Uit 3.3 weten we dat het hier om een 
groep ontevredenen gaat. 

— Roken: roken doen de groepscommandantengemiddeld meer dan andere RP. 
Het verschil bedraagt meer dan den standaardafwijking. Bij de RP is de 
spreiding overigens veel groter. 
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Tabc1 8: Vergelijking met antler Rijkspolitiepersoneel (Steen gemiddelden en 
standaardafwijkingen) 

-dimensies 

rolonduidelijkheid (gepercipicerd) 	 2,7 	0,6 	2,3 	0,6 
rolonduidelijkheid (gewenst) 	 2,5 	0,6 	2,3 	0,6 
rolonduidelijkheid (P-E fit) 	 0,2 	0,8 	0,0 	0,8 
verantwoordelijkheid (gepercipieerd) 	 3,0 	0,5 	3,2 	0,8 
verantwoordelijkheid (gewenst) 	 3,9 	0,5 	3,5 	0,6 
verantwoordelijkheid (P-E fit) 	 0,4 	0,3 	0,5 	0,4 
werkbelasting (gepercipieerd) 	 3,5 	0,5 	3,5 	0,6 
werkbelasting (gewenst) 	 2,9 	0,5 	3,0 	0,4 
werkbelasting (P-E fit) 	 0,4 	0,4 	0,4 	0,5 
onvoldoende gebruik bekwaamheden 	 2,7 	0,6 	2,7 	0,8 
participatiegebrek 	 3,2 	0,8 	1,9 	0,7 
rolkonflikt 	 1,9 	0,7 	2,0 	0,7 
toelcomstonzekerheid 	 2,8 	0,9 	2,9 	0,8 
geprikkeldheid in relatie met chef 	 3,1 	1,4 	2,0 	1,7 
geprikiceldheid in relatie met ondergeschikten 	3,0 	0,8 	1,6 	1,6 
spanningen met andere afdelingen 	 2,3 	0,7 	1,4 	1,3 
gebrek aan steun van chef 	 2,2 	0,6 	1,9 	0,6 
&bra( ean steun van collega's 	 1,8 	0,4 	1,8 	0,4 
gen& aan steun van anderen op het werk 	2,0 	0,5 	2,0 	2,5 
gebrek aan steun van partner 	 1,4 	0,6 	1,4 	0,5 
gebrek aan steun van vrienden 	 2,2 	0,7 	2,3 	0,7 
werkontevredenheid 	 1,9 	1,3 	1,8 	0,8 
algemene gezondheidsldachten 	 1,2 	0,3 	1,3 	0,3 
hartklachten 	 1,2 	0,3 	1,2 	0,4 
angst (anxiety)] 	 0,5 	0,4 	1,5 	0,5 
depressiel 	 0,4 	0,4 	1,3 	0,4 
irritatiel 	 0,9 	0,4 	1,9 	0,5 
verlies zelfwaardering 	 2,2 	0,7 	2,0 	0,6 
bezorgdheid eigcn functioneren 	 2,3 	0,6 	2,1 	0,6 
A/B-typologie 	 3,3 	0,6 	3,4 	0,6 
dogmatism 	 2,5 	1,0 	2,4 	0,8 
ordelijIcheid 	 3,1 	0,8 	3,5 	0,8 
roken 	 2,2 	0,6 	1,4 	1,2 
zielcteverzuim 	 3,9 	11,1 	4,2 	13,4 

1 

alcoholgebruik 	 2,8 	0,8 	1,7 	1,5 

- Ziekteverzuim: Het ziekteverzuim van de overige RP-fimctionarissen is lets 
hoger dan dat van groepscommandanten, mans' dit verschil blijft binnen eon 
standaarddeviatie. 
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— Alcohol: het alcoholgebruik van groepscommandanten is gemiddeld hoger 
dan van de rest van het RP-personeel. Dit scheelt meer dan een standaard-
afwijIdng. 

Overeenkomsten 
— (Gewenste) werkbelasting: beide groepen schatten de werkbelasting even 

hoog in; beide zouden willen dat deze lager was. Het gewenste (lagere) 
niveau is in beide groepen even hoog. 

— Onvoldoende gebruik van belcwaamheden: dit komt in beide groepen in 
gelijke mate voor. 

— Toekomstonzekerheid: wordt in gelijke mate ervaren in de beide groepen. 
Dit is begrijpelijk daar dit waarschijnlijk met ontwilckelingen te maken heeft 
zoals de samenvoeging van gemeente- en Rijkspolitie. Deze ontwilckelingen 
ralcen met alleen de groepscommandanten. 

— Sociale steun: wat betreft de sociale steun van collega's, anderen op het 
werk, partner en vrienden, komen de beide groepen vrijwel overeen. 

— Dogmatisme: qua dogmatisme zitten groepscommandanten op hetzelfde ni-
veau als de rest van de Rijlcspolitie. De spreiding is bij de groepscomman-
danten echter groter. Dat wil zeggen dat de individuele verschillen groter 
zijn. 

— Psychosomatische en psychische klachten komen bij GC en RP in dezelfde 
mate voor. 

— Bezorgdheid om het eigen functioneren bestaat in beide groepen in gelijke 
mate. 

Bespreking 
Uiteraard zijn we vooral geinteresseerd in verschillen tussen GC en RP die in 
de richting van stress bij GC wijzen. 

Allereerst is de discrepantie tussen feitelijke en gewenste verantwoordelijk-
heid bij groepscommandanten duidelijk groter dan bij het ander RP-personeel. 
Dit kan een oorzaak van stressgevoelens zijn. 

Verder vallen bij de groepscommandanten vooral de hogere maten van ge-
prildceldheid ten opzichte van chef en ondergeschikten op en van spanningen 
met andere afdelingen. 

Het participatiegebrek dat de groepscommandanten zeggen te ervaren, ligt 
aanzienlijk hoger dan wat anderen uit de RP-organisatie rapporteren. 

Wat betreft de stressreacties (strains) hebben we geconstateerd dat bij de GC 
de werktevredenheid meer uiteenloopt dan bij de overige RP, de GC gemiddeld 
meer roken dan RP en dat GC meer alcohol gebruiken dan overige RP. 

Bronnen van stress. Bij vergelijldng met overige Rijkspolitiefunctionarissen 
worden als potentiele bronnen van stress voor groepscommandanten dus vooral 
aangemerkt: 
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— verschil tussen feitelijke en gewenste (hogere) verantwoordelijkheid; 
— geprikkeldheid in de relatie met de chef; 
— geprikkeldheid in de relatie met ondergeschikten; 
— spanningen met andere afdeling of groepen; 
— gebrek aan participatie in de besluiten omtrent de eigen werlczaamheden; 
— enig gebrek aan steun van de chef. 

Uitingen van stress. In vergefijking met de overige Rijkspolitiefunctionarissen 
vertonen de groepscommandanten hogere waarden op de volgende potentieie 
uitingen van stress: 
— ontevredenheid over het werk bij een subgroep; 
— token; 
— alcoholgebruik. 

Voor de hele Rijkspolitie geldt dat er een lagere werkbelasting wordt gewenst, 
dat er een aanzienlijk mate van toekomstonzekerheid heerst en dat men onvol-
doende gebruik kan maken van de geleerde bekwaamheden. In de hele organi-
satie komen verder in dezelfde lichte mate psychische klachten vow, met name 
irritatie. Bovendien maakt men zich over de gehele lithe enige zorgen over het 
eigen functioneren. 

In hoeverre deze bevindingen als zorgweklcend gezien moeten worden, zal in 
de volgende paragraaf worden behandeld. Daar worden de bier gevonden resul-
taten van de Rijkspolitie-organisatie vergeleken met die van andere organisaties. 

3.4 Vergelijking met ander middenkaderpersoneel 

We hebben de gemiddelden en standaarddeviaties van de groepscommandanten 
vergeleken met die van militairen en verpleeglcundigen op middenkaderniveau. 
Be groep mi1itairen omvat officieren en onderofficieren van de landmacht, de 
groep verpleegkundigen bestaat uit hoofdverp1eegkundigen. 

Bij deze twee groepen hebben anderen reeds onderzoek naar stress verricht 
met behulp van de VOS (Warlicht, 1977; Van Oss, 1978). De reden voor keuze 
van deze twee beroepsgroepen is de overeenkomst met de groepscommandanten 
op bepaalde punten. De militairen komen overeen met de politie-organisatie qua 
hierarchische structuur, de verpleeglcundigenhebben het dienstverlenende aspect 
van bun beroep gemeen met de politiemensen. Be onderzochte militairen zijn 
alien van het mannelijk geslacht, de groep hoofdverpleeglcundigen bestaat uit 
lets meer mannen dan vrouwen (resp. 54% en 46%). 

Bij vergelijking valt op het eerste gezicht op, dat in alle drie groepen de 
VOS-schalen 'geprikkeldheid in de relatie met de chef', 'werkontevredenheid', 
en 'dogmatisme' een standaarddeviatie van 1 of meet hebben. Kennelijk zijn dit 
onderwerpen waarover de meningen in het algemeen veel variatie vertonen. 
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Tabel 9: Vergelijking met ander middenIcaderpersoneel (alleen gemiddelden en 
standaardafwijkingen) 

dimensies 

groepscomm. 	militairen 	verpleegIc. 
(N=113) 	(N=254) 	(N=68) 
M Sd 	M Sd 	M Sd 

rolonduidelijkheid (gepercipie,erd) 	2,7 	0,6 	2,1 	0,6 	2,5 	0,7 
rolonduidelijkheid (gewenst) 	 2,5 	0,6 	2,0 0,5 	1,7 0,4 
rolonduidelijkheid (P-E fit) 	 0,2 	0,8 	0,4 	0,7 	0,8 0,6 
verantwoordel ijkhe id (gepercipieerd) 	3,0 0,5 	2,7 	1,0 	3,7 0,7 
verantwoordelijkheid (gewenst) 	3,9 0,5 	3,4 0,8 	3,8 0,6 
verantwoordelijkheid (P-E fit) 	 0,4 0,3 	0,7 0,7 	0,5 0,5 
werkbelasting (gepercipieerd) 	 3,5 0,5 	3,5 0,7 	3,5 0,6 
werkbelasting (gewenst) 	 2,9 0,5 	3,0 0,4 	2,8 0,3 
werkbelasting (P-E fit) 	 0,4 0,4 	0,4 0,8 	0,8 0,6 
onvoldoende gebruik bekwaamheden 	2,7 0,6 	2,6 0,9 	2,7 0,8 
participatiegebrek 	 3,2 	0,8 	2,7 	1,0 	2,1 	1,0 
rolkonflilct 	 1,9 	0,7 	1,7 	0,7 	1,7 	0,7 
toekomstonzekerheid 	 2,8 0,9 	2,2 0,9 	2,6 0,8 
geprildceldheid in relatie met chef 	3,1 	1,4 	3,2 	1,0 	3,4 	1,0 
geprildceldheid in relatie met ondergesch. 	3,0 0,8 	2,9 0,6 	2,9 0,7 
spanningen met andere afdelingen 	2,3 0,7 	2,3 	1,0 	2,7 0,9 
gebrek aan steun van chef 	 2,2 0,6 	1,9 0,7 	2,1 0,7 
gebrek aan steun van collega's 	 1,8 0,4 	1,8 0,6 	1,8 0,5 
gebrek steun anderen op het werk 	2,0 0,5 	2,1 0,7 	2,4 0,7 
gebrek aan steun van partner 	 1,4 0,6 	1,0 0,7 	1,5 0,5 
gebrek NM steun van vrienden 	 2,2 0,7 
werkontevredenheid 	 1,9 	1,3 	1,8 0,9 	1,7 	1,0 
algemene gezondheidsIdachten 	 1,2 0,3 	1,3 0,3 	1,3 0,3 
hartldachten 	 1,2 	0,3 	1,2 	0,3 	1,2 0,3 
angst (anxiety) 	 1,5 	0,4 	1,6 	0,6 	1,6 0,5 
depressie 	 1,4 	0,4 	1,4 	0,5 	1,6 	0,5 
irritatie 	 1,9 	0,4 	1,9 	0,6 	2,1 	0,6 
verlies zelfwaardering 	 2,2 0,7 	2,5 	1,0 	2,7 0,7 
bezorgdheid eigen functioneren 	2,3 0,6 	1,7 0,7 	2,3 0,6 
A/B-typologie 	 3,3 	0,6 	4,8 	1,0 	4,6 0,9 
dogmatisme 	 2,5 	1,0 	2,8 	1,1 	2,3 	1,0 
ordelijkheid 	 3,1 	0,8 	3,4 	0,9 	3,2 0,9 

Wanneer we de schalen stuk voor stuk vergelijken om te zien in welke gevallen 
de groepscommandanten overeenkomen met of verschillen van de andere twee 
groepen, dan springen de volgende schalen eruit: 

Verschillen 
- Rolonduidelijkheid: de groepscommandanten ervaren de meeste onduidelijk-

heid; de groepscommandanten wensen minder rolonduidelijkheid dan ze er- 
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varen, man relatief wensen ze aanzienlijk meer onduidelijkheid dan de mill-
tairen en hoofdverpleeglcundigen. Het verschil tussen feitelijke en gewenste 
rolonduidelijkheid blijkt bij groepscommandanten echter niet groot te zijn. 
Deze bevinding duidt dus niet op een meer problematische situatie bij de 
groepscommandanten. 

— Gewenste verantwoordelijkheid: de meeste verantwoordelijkheid worth ge-
wenst door de groepscommandanten, hoewel ze niet veel verschillen van de 
hoofdverpleeglcundigen; het verschil tussen huidige mate van verantwoorde-
lijkheid en de gewenste mate is bij de groepscommandanten ook het grootst 
(meer den een standaarddeviatie) 

— Participatiegebrek: door de groepscommandanten wordt duidelijk meer par-
ticipatiegebrek ervaren dan door de twee andere groepen (man minder dan 
een standaardafwijking) 

—Rolconflict: het verschil met de andere beroepsgroepen is St groot. Wet 
blijken de groepscommandanten de meeste rolconflicten te ervaren. 

— Toekomstonzekerheid: dit wordt door de groepscommandanten het meest 
ervaren. 

— Verlies zelfwaardering: bier hebben de groepscommandanten het minst last 
van. 

— Bezorgdheid over het eigen functioneren: dit komt bij groepscommandanten 
even veel voor als bij hoofdverpleeglcundigen, man beide groepen scoren 
beduidend hoger dan de militairen, namelijk den standaardafwijking; het is 
niet duidelijk hoe dit geinterpreteerd moet worden. Het kan zijn dat de groep 
militairen afwijkt, man ook dat de verpleegkundigen hoog scoren. 

— A/B-typologie: de groepscommandanten hebben in veel mindere mate een 
type-A-persoonlijlcheid dan de andere twee groepen; het verschil met de 
eerstvolgende score bedraagt meer dan twee standaardafwijkingen. 

Overeenkomsten 
— be werkbelasting blijkt in elle drie groepen even hoog te worden geschat, en 

evenveel lager te worden gewenst. 
— Geprikkeldheid in de relatie met de chef: dit blijkt in alle drie groepen even 

sterk voor te komen. 
— Werkontevredenheid: blijkt in elle drie groepen evenveel voor te komen. 
— be sociale steun blijkt in de drie groepen even groot te zijn; ook de steun 

van de chef is bij alle drie iets lager dan steun van de overigen; near sociale 
steun van vrienden of verwanten is in eerder onderzoek nooit gevraagd, dus 
op dit punt was geen vergelijking mogelijk. 

—De psychische1clachten angst, depressie en irritatie komen in gelijke mate in 
de drie groepen voor, waarbij irritatie in alle gevallen iets meer voorkomt 
dan de andere twee klachten. 
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Bespreking 
Bij vergelijldng van de groepscommandanten met middenlcaderfuncties bij mili-
tairen en verpleeglcundigen worden enige bevindingen uit vorige paragrafen 
bevestigd. 

Het verschil tussen feitelijke en gewenste mate van verantwoordelijkheid en 
de mate van participatiegebrek bij het beslissen over de eigen werlczaamheden 
komen hier weer in ongunstige zin naar voren, en de toekomstonzekerheid van 
groepscommandanten blijkt inderdaad hoog in vergelijlcing met ander midden-
kader. 

Daarnaast zijn nieuwe bevindingen aan het licht gekomen, waarbij vooral 
van belang is dat bij groepscommandanten naar verhouding het meest spralce is 
van rolconflicten. Wat betreft het hebben van een type-A-persoonlijkheid en 
verlies aan zelfwaardering steken de groepscommandanten juist in gunstige zin 
af. Beide kenmerken vertonen zij verhoudingsgewijs het minst. 

Een aantal andere eerdere bevindingen worden bier min of meer gerelativeerd. 
Geprildceldheid in de relatie met de chef blijkt bijvoorbeeld in de andere be-
roepsgroepen evenveel voor te komen. Ook de psychische klachten angst en 
depressie blijken in de andere middenkaderfuncties in dezelfde mate te bestaan. 
De werkbelasting blijkt in de drie groepen even hoog, en evenveel lager ge-
wenst. Het patroon van sociale steun komt eveneens in alle drie groepen voor, 
inclusief de jets lagere steun van de chef. 

Nu kan dit op twee manieren uitgelegd worden: de eerste manier is dat er op 
deze punten bij groepscommandantenniets aan de hand is omdat dezelfde bevin-
dingen ook in andere beroepsgroepen naar voren gekomen zijn, de tweede ma-
nier is dat er in alle drie de groepen op deze aspecten iets aan de hand is, met 
andere woorden dat deze aspecten kenmerkend zijn voor middenkaderfunctie. 

Het beste zou zijn om aandacht aan deze punten te besteden, ook al komen 
ze in ander organisaties evengoed voor. 

3.5 Is er sprake van stress onder de groepscommandanten volgens 
de norm? 

In het normeringsonderzoek worden de antwoorden die in de bovenste 5% van 
de verdeling scoren, beschouwd als antwoorden die op stress duiden, of zich 
althans in de gevarenzone bevinden. 

Als we deze grens op onze gegevens toepassen, dan kunnen we constateren 
dat 46% van de groepscommandanten op minstens 1 van de 26 schalen in de 
stresszone heeft gescoord. Dit zijn 52 personen. 

Op het eerste gezicht lijkt dit misschien veel. Ms we verder kijken, blijkt 
echter 25,7% van de totale groep (29 personen) slechts bij een schaal een ant-
woord in het stressgebied te hebben genoemd, 8,8% (10 personen) scoort op 
twee schalen in het stressgebied, 9,7% (11 personen) op drie schalen. 
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Tabel 10: Frumentieverdeling van scores in het stressgebicd (bovenste 5% van de 
schaalverdeling) 

aantal ma1en 	 annual personen 	percentage van 
in bovenste 5% 	 gcantwoord 	de totale groep 

o 	 61 	 54,0 
1 	 29 	 25,7 
2 	 10 	 8,8 
3 	 II 	 9,7 
4 	 1 	 0,9 
5 	 1 	 0,9 

totaal 113 	 100 

Een enlceling scoort op vier schalen (0,9% of een persoon) of op vijf schalen 
(ook 0,9% of den persoon) in de stresszone. Deze gegevens worden samenge-
vat in tabel 10. 

Wanneer we den- en tweemaal in het stressgebied scoren nog am s acceptabel 
zien, betekent dit dat 11,5% van de groepscommandanten zich in het gevaren-
gebied bevindt. Zie in dit verband ook het onderzoek van Van Emmerik (1989, 
p. 82). Daar wordt geconcludeerd op basis van antwoorden op open vragen dat 
11% van de groepscommandanten in het afgelopen jaar wel eens gedacht heeft 
de spanning niet meer aan te kunnen. 

De eerdere conclusie dat er niet veel stressreacties voorkomen, man dat 
voorzichtigheid geboden is voor de toekomst omdat er wel stressbronnen aan-
wezig zijn, kan worden gehandhaafd. De reikwijdte van deze conclusie is echter 
verstrekkend als men bedenict dat dit inhoudt dat ongeveer 800 Rijkspolitiemen-
sen te maken hebben met een meer of minder gestresste groepscommandant. 

3.6 Samenvatting en conclusies 

In dit hoofdstuk zijn de gemiddelden, medianen en spreidingen van de antwoor-
den van de groepscommandanten op drie verschillende manieren beschouwd. 
Eerst zijn in paragraaf 3.2 dez,e beschrijvende statistieken apart per modelele-
ment besproken. Daar is geconcludeerd dat de verschillen tussen feitelijke en 
gewenste verantwoordelijkheid en werkbelasting aanleiding kunnen geven tot 
het ontstaan van stress. Ook het onvo1doende gebruik van kennis en vaardig-
heden en het gebrek aan participatie zijn potentiele stressbronnen. 

Verder vallen de relatief hoge maten van geprikkeldheid in de relatie tot de 
chef en in de relatie tot ondergeschikten op, alsmede het gebrek aan steun van 
de chef en van vrienden en verwanten. 
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De toekomstonzekerheid blijkt ook zodanig groot, dat deze bij een aantal 
groepscommandanten als stressveroorzaker zou kunnen werken. 

Voor de intermedierende variabelen worden geen scores gevonden die stress 
zouden kunnen bevorderen. Weliswaar blijken de groepscommandanten een 
lichte neiging tot type-A-persoonlijkheidskenmerken te hebben, maar deze 
wordt waarschijnlijk gecompenseerd door de steun uit de omgeving die zij 
ondervinden. 

Wat betreft de stressreacties blijkt men enige last te hebben van irritatie. 
Men blijkt ook af en toe bezorgd over het eigen functioneren. Van de psychi-
sche klachten angst en depressie blijkt de groep in lichte mate last te hebben. 

De conclusie is daarom dat er op groepsniveau nauwelijks stressreacties 
voorkomen, maar wel op individueel niveau (zie ook Van Emmerik, 1989, p. 
82). 

Deze cijfers worden in paragraaf 3.3 vergeleken met de gemiddelden, medianen 
en spreidingen van de antwoorden van ander Rijkspolitiepersoneel. In vergelij-
king met deze gegevens blijkt er bij de groepscommandanten een gebrek aan 
participatie in beslissingen over de eigen werlczaamheden te bestaan. Daarnaast 
blijken er meer spanningen met andere afdelingen of groepen voor te komen bij 
groepscommandanten. Verder komt naar voren dat de discrepantie tussen fei-
telijke en gewenste verantwoordelijkheid bij groepscommandanten aanzienlijk 
groter is dan bij het andere Rijkspolitiepersoneel. 

Geprildceldheid in de relatie met de chef komt bij de groepscommandanten 
meer voor dan bij andere Rijkspolitiefunctionarissen. Voorts wordt duidelijk dat 
groepscommandantengemiddeld aanzienlijk meer roken en meer alcohol gebrui-
ken dan de overige Rijkspolitiemensen. 

De werkbelasting blijkt voor beide groepen even hoog, en wordt door beide 
groepen in gelijke mate lager gewenst. Het onvoldoende kunnen gebruiken van 
geleerde bekwaamheden wordt bij beide groepen in gelijke mate waargenomen 
en ook de psychische klachten angst, depressie en irritatie komen in beide groe-
pen in dezelfde mate voor. 

In paragraaf 3.4 vindt er een vergelijking plaats tussen groepscommandanten en 
middenkaderfuncties in andere organisaties, te weten militairen en hoofdver-
pleegkundigen. In vergelijldng met deze groepen blijken de groepscommandan-
ten verhoudingsgewijs weinig te kunnen participeren in beslissingen omtrent de 
eigen werlczaamheden en een relatief grote toename in verantwoordelijkheid te 
wensen. 

De toekomstonzekerheid van groepscommandantenblijkt, ook in vergelijking 
met andere middenkaderfuncties, hoog te zijn. 

Daarentegen blijken de groepscommandanten het minst last te hebben van 
verlies aan zelfwaardering. Er kan met veel waarde gehecht worden aan deze 
bevinding, omdat in paragraaf 2.2 is gebleken dat deze schaal een lage betrouw-
baarheid heeft bij de onderhavige dataset. 
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De groepscommandanten blijken verhoudingsgewijs het minst een type-A-per-
soonlijkheid te bezitten. 

Voorts blijken de psychische klachten angst, depressie en irritatie in alle due 
groepen in dezelfde mate voor te komen. 

De functie van groepscommandant blijkt naar verhouding meer aanleiding te 
geven tot rolonduidelijkheid en rolconflicten dan de beide andere functies, mar 
dit wordt door henzelf nauwelijics als een probleem aangemerkt. 

Ten stone wordt in paragraaf 3.5 bekeken hoeveel groepscommandanten op Een 
van de 26 schalen een score hadden die op stress duidt. Bij 46% van de groeps-
commandanten komt tenminste eenmaal op de 26 schalen een score voor in het 
stressgebied. Bij 11,5% komt dit drie of meet keer voor. 

Bronnen van stress (stressoren) 
Het beeld dat bij due benaderingswijzen (paragrafen 3.2 Um 3.4) telkens naar 
voren komt, is dat er voor groepscommandanten wel enige bronnen van stress 
aanwezig zijn, namelijk de gewenste grotere mate van verantwoordelijkheid en 
de geringe mate waarin meebeslist kan worden over het eigen werk. 

Het verschil tussen de feitelijke en de gewenste werkdruk verdient ook aan-
dacht. Weliswaar blijkt men in alle groepen waarmee vergeleken is, een lagere 
werkdruk te wensen, mar dit Ml nog niet zeggen dat deze bevinding niet 
serieus genomen hoeft te worden. 

De mate van spanningen met andere afdelingen of groepen waarvan groeps-
commandanten melding malcen, blijkt bij vergelijking binnen de Rijkspolitie-
organisatie relatief hoog. Dit is eveneens een attentiepunt. 

Geprildceldheid in de relatie met de chef komt weliswaar bij andere midden-
kadergroepen ook voor, mar is toch vrij hoog, zeker in vergelijking met het 
overig Rijicspolitiepersoneel. 

Intennedierende vatiabelen 
De gemiddelde scores op de intermedierende variabelen 'persoonlijkheid' en 
'steun uit de omgeving' wijzen er niet op dat deze variabelen een stressverho-
gende rol spelen, of de gevoeligheid voor stress verhogen. 

Wat betreft de persoonlijkheidskenmerken wijken groepscommandanten niet 
af in stressverhogende of stresstegenwerkende zin. Aileen een lichte neiging tot 
type-A-persoonlijkheid komt naar voren. Bij vergelijking met andere midden-
lcadergroepen blijken groepscommandanten op dit ene kenmerk juist erg weinig 
type-A-kenmerken te bezitten. Op de andere persoonlijlcheidskenmerkenblijken 
groepscommandanten niet te verschillen van andere groepen. 

De steun nit de omgeving is bij groepscommandanten even hoog als bij de 
wider groepen waarmee vergeleken is. 
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Stressreacties (strains) 
Er blijkt nauwelijks sprake van typische stressreacties, alleen van irritatie en, in 
lichte mate, van bezorgdheid over het eigen functioneren, angst en depressie. 
In andere organisaties worden irritatie, angst en depressie in gelijke mate bij 
het middenkader aangetroffen. 

De mogelijke bronnen van stress die aanwezig zijn, hebben dus met in sterke 
mate tot stressreacties geleid. Wellicht is dit te danken aan de steun die de 
groepscommandanten in hun directe omgeving (collega's, partner) ondervinden. 

Hoewel het nauwelijlcs bestaan van stressreacties op zich verheugend is, kan er 
met op vertrouwd worden dat deze ook op langere termijn met zullen ontstaan. 
Zoals gezegd, zijn er enige bronnen van stress aan te wijzen. Het is beter te 
pogen de oorzaken van stress vroegtijdig weg te nemen dan te hopen dat de 
persoonlijkheid of de omgeving van de groepscommandanten er wel mee over-
weg zullen kunnen. 

Conclusies 
1. De groepscommandantenwensen aanzienlijk meer verantwoordelijkheid, ook 

in vergelijlcing met andere Rijkspolitiefunctionarissen en in vergelijking met 
middenkaderfuncties in andere organisaties. 

2. De groepscommandantenkunnen in vergelijking met ander RP-personeel en 
met middenicader in ander organisaties naar hun beleving te weinig partici-
peren in besluiten over het eigen werk. 

3. De toekomstonzekerheid bij de hele Rijkspolitie-organisatie is groot in ver-
houding tot andere organisaties. 

4. De groepscommadanten vertonen een aanzienlijke mate van geprildceldheid 
in de relatie met de chef, en in de relatie met ondergeschilcten. 

5. De aanzienlijke mate van geprilckeldheid in de relatie tot de chef blijkt niet 
alleen voor te komen bij de groepscommandantenmaar bij alle groepen waar-
mee vergeleken is. Dit geldt eveneens voor de lage steun van de chef, als-
mede voor de relatief hoge geprilckeldheid in de relatie tot ondergeschilcten. 

6. Bij de groepscommandanten is een subgroep met een betreldcelijk lage werk-
tevredenheid te onderscheiden. 

7. De groepscommandanten vertonen in geringe mate de psychische klachten 
angst, depressie en met name irritatie. 

8. De mate waarin bij de groepscommandanten de psychische klachten angst, 
depressie en irritatie voorkomen, blijken in de andere bestudeerde groepen 
in dezelfde mate te bestaan. 

9. In vergelijking met middenlcaderfuncties in andere organisaties hebben de 
groepscommandanten het minst een zgn. type-A-persoonlijkheid. 
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Bijlage 1: Tabellen bij hoofdstuk 2 

label 1: Item-resttotaalcorrelaties (groepscommandanten) 

dimensies 
item nummer 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 

rolonduidelijkheid 
- gepercipieerd 	 0,63 0,57 0,53 0,50 0,37 0,65 
- gewenst 	 0,68 0,49 0,40 0,58 0,52 0,57 

verantwoordelijkheid 
- gepercipieerd 	 0,37 0,53 0,54 0,18 
- gewenst 	 0,55 0,58 0,59 0,40 
werkbelasting 
- gepercipieerd 	 0,52 0,44 0,42 0,57 0,45 0,59 0,70 0,69 0,49 0,31 0,43 
- gewenst 	 0,07 0,53 0,32 0,56 0,06 0,48 0,45 0,45 
niet gebruiken 

bekwaamheden 	 0,44 0,44 0,43 
participatiegebrek 	 0,49 0,66 0,61 
rolconflict 	 0,70 0,74 0,57 
toekomstonzekerheid 	0,55 0,55 0,36 0,41 
gebrek aan stain van 
- chef 	 0,76 0,41 0,69 0,78 0,77 
- collega's 	 0,36 0,44 0,40 0,63 0,53 
- anderen op het werk 	0,38 0,42 0,66 0,53 
- partner 	 0,44 0,64 0,75 0,68 
- vrienden/kennissen 	0,48 0,44 0,65 
werkontevredenheid 	0,04 0,48 0,56 
verlies aan 

zelfwaardering 	 0,42 0,33 0,14 
bezorgdheid over 

eigen functioneren 	0,52 0,44 0,52 0,53 
angst (anxiety) 	 0,62 0,58 0,45 0,51 
depressie 	 0,45 0,32 0,37 0,44 0,37 0,44 
irritatie 	 0,44 0,52 0,54 
algemene gezondheid 	0,31 0,55 0,57 0,63 0,51 0,69 0,48 0,43 
gezondheid v/h hart 	0,25 0,64 0,54 
dogmatisme 	 0,51 0,58 0,48 0,60 
onlelijkheid 	 0,45 0,35 0,56 0,49 0,54 0,58 
werkbetrokkenheid 

(AJB-typologie) 	0,19 0,47 0,40 0,48 0,35 0,53 0,51 0,50 0,31 
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Tabel 2: Item-resttotaalcorrelaties(groepscommandanten)na correctic 

item nummer 
dimensies 	 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 

rolonduidelijkheid 
- gepercipieerd 	 0,63 0,57 0,53 0,50 0,39 0,68 
- &mend 	 0,68 0,52 0,46 0,59 0,58 0,58 
verantwoordelijkheid 
- gepercipieerd 	 0,40 0,58 0,47 • 
- gewenst 	 0,55 0,59 0,62 0,43 
werkbelasting 
- gepercipieerd 	 0,45 0,49 0,41 0,55 0,34 0,54 0,52 0,53 0,47 0,40 0,40 
- gewenst 	 • 0,54 0,33 0,57 • 0,53 0,51 0,53 
met gebruiken 

bekwaamheden 	 0,44 0,44 0,43 
participatiegebrek 	 0,49 0,66 0,61 
rolconflict 	 0,70 0,74 0,57 
teekomatonzekerheid 	0,54 0,60 0,38 0,41 
gebrek aan stain van 
- chef 	 0,77 0,42 0,68 0,77 0,77 
- collega's 	 0,37 0,44 0,39 0,65 0,61 
- anderen op ha werk 	0,38 0,45 0,67 0,61 
- partner 	 0,50 0,64 0,75 0,68 
- vrkndendrennissen 	0,48 0,45 0,65 
werkontevredenheid 	• 0,59 0,59 
verlies aan 

zelfwaardering 	 0,37 0,37 • 
bezorgdheid over 

eigen functioneren 	0,52 0,44 0,52 0,53 
angst (anxiety) 	 0,62 0,58 0,45 0,51 
depressie 	 0,46 0,33 0,37 0,44 0,37 0,47 
irritatie 	 0,44 0,52 0,54 
algemene gezondheid 	0,31 0,55 0,57 0,65 0,51 0,71 0,52 0,43 
gezondheid v/h hart 	 • 	0,65 0,65 
dogmatione 	 0,51 0,58 0,48 0,60 
ordelijkheid 	 0,45 0,35 0,56 0,49 0,54 0,58 
wedcbetrolckenheid 

(AAI-typologie) 	 • 	0,49 0,38 0,50 0,37 0,55 0,47 0,50 0,29 

Op de met een • gemarkeerde plaataen zip items verwijderd. 
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44. 

Tabel 3: Item-resttotaalcorrelaties (andere RP-functionarissen) 

dimensies 
item nummer 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 

rolonduidelijkheid 
- gepercipieerd 	 0,96 0,97 0,95 0,96 0,92 0,97 
- gewenst 	 0,95 0,97 0,95 0,97 0,95 0,95 

verantwoordelijlcheid 
- gepercipieerd 	 0,90 0,88 0,89 0,91 
- gewenst 	 0,95 0,96 0,96 0,96 
werkbelasting 
- gepercipieerd 	 0,83 0,96 0,97 0,96 0,74 0,96 0,91 0,95 0,95 0,93 0,97 
- gewenst 	 0,94 0,95 0,96 0,95 0,83 0,92 0,82 0,91 
niet gebruiken 

bekwaamhoden 	 0,89 0,90 0,90 
participatiegebrek 	 0,92 0,96 0,93 
rolconflict 	 0,88 0,91 0,81 
toekomstonzekerheid 	0,90 0,84 0,85 0,89 
gebrek aan ste-un van 
- chef 	 0,97 0,93 0,96 0,97 0,97 
- collega's 	 0,97 0,94 0,97 0,97 0,96 
- anderen op het weric 	0,92 0,94 0,94 0,94 
- partner 	 0,92 0,98 0,98 0,98 
- vrienden/kennissen 	0,84 0,91 0,93 0,94 
werkontevredenheid 	0,58 0,92 0,90 
verlies aan 

zelfwaartiering 	 0,90 0,88 0,82 
bezorgdheid over 

eigen functioneren 	0,86 0,87 0,86 0,90 
angst (anxiety) 	 0,89 0,89 0,89 0,78 
depressie 	 0,87 0,86 0,86 0,82 0,88 0,91 
irritatie 	 0,90 0,94 0,93 
algemene gezondheid 	0,86 0,84 0,84 0,89 0,84 0,90 0,90 0,83 
gezondheid v/h haft 	0,88 0,91 0,89 
dogmatisme 	 0,89 0,90 0,84 0,88 
ordelijkheid 	 0,85 0,80 0,84 0,87 0,88 0,90 
werkbetrokkenheid 

(A/B-typologie) 	0,93 0,92 0,93 0,95 0,84 0,92 0,93 0,91 0,85 
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Tabel 4: Betrouwbaarheden van de schalen (andere RP-functionarissen) 

dimensies 	 Cronbach's alpha 

rolonduidelijkheid (gepercipieerd) 	 0,99 
rolonduidelijkheid (gewenst) 	 0,99 
verantwoordelijkheid (gepercipieerd) 	 0,96 
verantwoordelijkheid (gewenst) 	 0,98 
werkbelasting (gepercipieerd) 	 0,99 
werkbelasting (gewenst) 	 0,98 
niet gebruiken bekwaamheden 	 0,95 
participatiegebrek 	 0,97 
rolconflict 	 0,93 
toekomstonzekerheid 	 0,94 
gebrek aan steun van chef 	 0,98 
gebrek aan steun van collega's 	 0,98 
gebrek aan steun van anderen op het werk 	 0,97 
gebrek aan steun van partner 	 0,98 
gebrek aan stain van vrienden/kennissen 	 0,95 
werkontevredenheid 	 0,85 
verities eum zelfwaardering 	 0,90 
bezorgdheid over eigen functioneren 	 0,95 
angst (anxiety) 	 0,94 
dquessie 	 0,96 
irritatie 	 0,96 
algemene gezondheid 	 0,96 
gezondheid van het hart 	 0,95 
dogmatisme 	 0,95 
ordelijkheid 	 0,95 
werkbetrokkenheid (A/B-typologie) 	 0,98 
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Bijlage 2: Tabellen bij hoofdstuk 3 

Tabel 1: Eerste en derde kwartielen, medianen, standaardafwijkingen en gemiddelden bij 
groepscommandanten (v66r verwijdering van slechte items) 

dimensies 	 Q1 	Md 	Q3 

rolonduidelijkheid (gepercipieerd) 	 2,3 	2,7 	3,2 	0,6 	2,7 
rolonduidelijkheid (gewenst) 	 2,2 	2,5 	2,9 	0,6 	2,5 
rolonduidelijkheid (P-E fit) 	 -0,3 	0,0 	0,8 	0,8 	0,2 
verantwoonielijkheid (gepercipieerd) 	 2,8 	3,0 	3,3 	0,5 	3,0 
verantwoordelijkheid (gewenst) 	 3,5 	4,0 	4,3 	0,5 	3,9 
verantwoordelijkheid (P-E fit) 	 0,3 	0,4 	0,5 	0,3 	0,4 
werkbelasting (gepercipieerd) 	 3,2 	3,5 	3,9 	0,5 	3,5 
werkbelasting (gewenst) 	 2,7 	2,9 	3,1 	0,4 	2,9 
werkbelasting (P-E fit) 	 0,3 	0,5 	0,8 	0,4 	0,4 
onvoldoende gebruik bekwaamheden 	 2,3 	2,7 	3,0 	0,6 	2,7 
geprikkeldheid in relatie met chef 	 2,0 	3,0 	4,0 	1,4 	3,1 
geprildceldheid in relatie met ondergeschilcten 	 3,0 	3,0 	3,0 	0,8 	3,0 
spanningen met andere afdelingen 	 2,0 	2,0 	3,0 	0,7 	2,3 
participatiegebrek 	 2,3 	3,3 	3,7 	0,8 	3,2 
rolconflict 	 1,3 	1,7 	2,3 	0,7 	1,9 
gebrek aan steun van chef 	 1,8 	2,2 	2,6 	0,6 	2,2 
gebrck aan steun van collega's 	 1,4 	1,8 	2,0 	0,4 	1,8 
gebrek aan steun van anderen op het werIc 	 1,6 	2,0 	2,3 	0,5 	2,0 
gebrek atm steun van partner 	 1,0 	1,3 	1,5 	0,6 	1,4 
gebrek aan steun van vrienden 	 1,8 	2,3 	2,8 	0,7 	2,2 
toekomstonzekerheid 	 2,0 	2,8 	3,3 	0,9 	2,8 
werkontevredenheid 	 1,0 	1,3 	2,0 	0,9 	1,7 
psychosomatischeldachten 	 1,0 	1,1 	1,3 	0,3 	1,2 
algemene gezondheidsklachten 	 1,0 	1,1 	1,3 	0,3 	1,2 
hartldachten 	 1,0 	1,0 	1,3 	0,3 	1,2 
psyc.hische klachten 	 1,4 	1,5 	1,7 	0,3 	1,5 
angst (anxiety) 	 1,3 	1,5 	1,8 	0,4 	1,5 
depreasie 	 1,2 	1,3 	1,5 	0,4 	1,4 
irritatie 	 1,7 	2,0 	2,0 	0,4 	1,9 
verlies aan zelfwaardering 	 1,3 	1,7 	2,2 	0,5 	1,8 
bezorgdheid over eigen functionercn 	 2,0 	2,3 	2,8 	0,6 	2,3 
rigiditeit 	 2,4 	2,9 	3,3 	0,7 	2,9 
dogmatisme 	 1,8 	2,3 	3,3 	1,0 	2,5 
ordelijkheid 	 2,7 	3,2 	3,7 . 	0,8 	3,1 
A/B-typologie 	 3,0 	3,3 	3,8 	0,6 	3,4 
roken 	 2,0 	2,0 	3,0 	0,6 	2,2 
zielcteverzuim 	 0,0 	0,0 	3,0 	11,1 	3,9 
alcohol drinken 	 2,0 	3,0 	3,0 	0,8 	2,8 
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Tabel 2: Kwartielen, medianen, standaardafwijkingen en gemiddelden bij groepscom-
mandanten (na verwijdering van slechte items) 

dimensies 	 Q1 	Md 	Q3 	S 	M 

rolonduidelijkheid (gepercipicerd) 	 2,3 	2,7 	3,2 0,62 	0,7 
rolonduidelijkheid (gewenst) 	 2,2 	2,5 	2,9 	0,6 	2,5 
rolonduidelijkheid (P-E fit) 	 -0,3 	0,0 	0,8 	0,8 	0,2 
verantwoordelijkheid (gepercipieerd) 	 3,0 	3,7 	4,0 	0,7 	3,6 
verantwoordelijkheid (gewenst) 	 3,5 	4,0 	4,3 	0,5 	3,9 
verantwoordelijkheid (P-E fit) 	 0,3 	0,4 	0,5 	0,3 	0,4 
werkbelasting (gepercipieerd) 	 3,2 	3,5 	3,9 	0,5 	3,5 
werkbelasting (gewenst) 	 2,6 	2,8 	3,2 	0,5 	2,9 
werkbelasting (P-E fit) 	 0,3 	0,5 	0,8 	0,4 	0,4 
onvoldoende gebruik bekwaamheden 	 2,3 	2,7 	3,0 	0,6 	2,7 
geprildceldheid in relatie met chef 	 2,0 	3,0 	4,0 	1,4 	3,1 
geprikkeldheid in relatie met ondergeschikten 	3,0 	3,0 	3,0 	0,8 	3,0 
spanningen met andere afdelingen 	 2,0 	2,0 	3,0 	0,7 	2,3 
participatiegebrek 	 2,3 	3,3 	3,7 	0,8 	3,2 
rolconflict 	 1,3 	1,7 	2,3 	0,7 	1,9 
gebrck aan stain van chef 	 1,8 	2,2 	2,6 	0,6 	2,2 
gebrek aan stain van collega's 	 1,4 	1,8 	2,0 	0,4 	1,8 
gcbrek aan steun van anderen op het werk 	1,6 	2,0 	2,3 	0,5 	2,0 
gebrek aan steun van partner 	 1,0 	1,3 	1,5 	0,6 	1,4 
gebrelc aan steun van vrienden 	 1,8 	2,3 	2,8 	0,7 	0,2 
toekomstonzekerheid 	 2,0 	2,8 	3,3 	0,9 	2,8 
werkontevredenhcid 	 1,0 	1,5 	2,5 	1,3 	1,9 
psychosomatische klachten 	 1,0 	1,1 	1,3 	0,3 	1,2 
algemene gezondheidsklachten 	 1,0 	1,1 	1,3 	0,3 	1,2 
hartldachten 	 1,0 	1,0 	1,3 	0,3 	1,2 
psychische klachten 	 1,4 	1,5 	1,7 	0,3 	1,5 
angst (anxiety) 	 1,3 	1,5 	1,8 	0,4 	1,5 
depressie 	 1,2 	1,3 	1,5 	0,4 	1,4 
irritatie 	 1,7 	2,0 	2,0 	0,4 	1,9 
verlies aan zelfwaardering 	 1,5 	2,0 	2,5 	0,7 	2,2 
bezorgdheid over eigen functioneren 	 2,0 	2,3 	2,8 	0,6 	2,3 
rigiditeit 	 2,4 	2,9 	3,3 	0,7 	2,9 
dogmatisme 	 1,8 	2,3 	3,3 	1,0 	2,5 
ordelijkheid 	 2,7 	3,2 	3,7 	0,8 	3,1 
A/B-typologie 	 2,9 	3,3 	3,8 	0,6 	3,3 
roken 	 2,0 	2,0 	3,0 	0,6 	2,2 
zic/cteverzuim 	 0,0 	0,0 	3,0 	11,1 	3,9 
alcohol drinken 	 2,0 	3,0 	3,0 	0,8 	2,8 
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label 3: Verschillen in GC-gegevens v66r en tut correctie voor slechte items (alleen de 
gewijzigde schalen) 

dimensies 	 Q1 	Md 	Q3 	S 	M 

verantwoordelijkheid (gepercipieerd) 
voor correctie 
na correctie 

werkbelasting (gewenst) 
voor correctie 
na correctie 

werkontevredenheid 
voor correctie 
na correctie 

verlies zelfwaardering 
voor correctie 
na correctie 

A/B-typologie 
voor correctie 
na correctie 

	

2,8 	3,0 	3,3 	0,5 	3,0 

	

3,0 	3,7 	4,0 	0,7 	3,6 

	

2,7 	2,9 	3,1 	0,4 	2,9 

	

2,6 	2,8 	3,2 	0,5 	2,9 

	

1,0 	1,3 	2,0 	0,9 	1,7 

	

1,0 	1,5 	2,5 	1,3 	1,9 

	

1,3 	1,7 	2,2 	0,5 	1,8 

	

1,5 	2,0 	2,5 	0,7 	2,2 

	

3,0 	3,3 	3,8 	0,6 	3,4 

	

2,9 	3,3 	3,8 	0,6 	3,3 
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Tabel 4: Eerste en derde kwartielen, medianen, standaardafwijkingen en gemiddelden 
van andere RP-functionarissen 

dimension 	 Q 1 	Md 	Q3 	S 	M 

rolonduidelfilcheid (gepercipieerd) 	 2,0 	2,2 	2,7 	0,6 	2,3 
rolonduidelfikheid (gewenst) 	 2,0 	2,3 	2,7 	0,6 	2,3 
rolonduidelijkheid (P-E fit) 	 -0,5 	0,0 	0,5 	0,8 	0,0 
verantwoordelijkheid (gepercipieerd) 	 2,6 	3,3 	3,8 	0,8 	3,2 
verantwoordelijkheid (gewenst) 	 3,0 	3,5 	4,0 	0,6 	3,5 
verantwoordelijkheid (P-E fit) 	 0,3 	0,5 	0,8 	0,4 	0,5 
werkbelasting (gepercipieerd) 	 3,1 	3,5 	3,9 	0,6 	3,5 
werkbelasting (gewenst) 	 2,8 	3,0 	3,3 	0,4 	3,0 
werkbelasting (P-E fit) 	 0,1 	0,4 	0,8 	0,5 	0,4 
onvoldoende gebruik bekwaamheden 	 2,0 	2,7 	3,0 	0,8 	2,7 
geprildreldheid in relatie met chef 	 0,0 	3,0 	3,0 	1,7 	2,0 
geprildceldheid in relatie met ondergeschikten 	0,0 	2,0 	3,0 	1,6 	1,6 
spanningen met andere afdelingen 	 0,0 	2,0 	3,0 	1,3 	1,4 
participatiegebrek 	 1,3 	2,0 	2,3 	0,7 	1,9 
rolconflict 	 1,3 	1,9 	2,3 	0,7 	2,0 
tockomstonzekerheid 	 2,3 	3,0 	3,5 	0,8 	2,9 
gebrek aan steun van chef 	 1,4 	1,8 	2,2 	0,6 	1,9 
gebrek aan steun van collega's 	 1,4 	1,8 	2,0 	0,4 	1,8 
gebrek aan steun van anderen op her werk 	2,0 	2,3 	2,5 	0,5 	2,2 
gebrek aan actin van partner 	 1,0 	1,3 	1,5 	0,5 	1,4 
gebrek aan steun van vrienden 	 1,8 	2,3 	2,8 	0,7 	2,3 
werkontevredenheid 	 1,0 	1,3 	2,3 	0,8 	1,8 
verlies aan zelfwaardering 	 1,7 	2,0 	2,3 	0,6 	2,0 
bezorgdheid over eigen functioneren 	 1,8 	2,0 	2,5 	0,6 	2,1 
angst (anxiety) 	 1,3 	1,5 	1,8 	0,5 	1,5 
depressie 	 1,0 	1,2 	1,5 	0,4 	1,3 
'Exhale 	 1,7 	2,0 	2,0 	0,5 	1,9 
algemene gezondheidsldachten 	 1,0 	1,1 	1,4 	0,3 	1,3 
hartklachten 	 1,0 	1,0 	1,0 	0,4 	1,2 
AJ13-typologie 	 3,0 	3,3 	3,8 	0,6 	3,4 
dogmatisme 	 1,8 	2,3 	3,0 	0,8 	2,4 
ordelijkheid 	 3,0 	3,5 	4,3 	0,8 	3,5 
roken 	 0,0 	2,0 	3,0 	1,2 	1,4 
ziekteverzuim 	 0,0 	0,0 	3,0 	13,4 	4,2 
alcohol drinken 	 0,0 	2,0 	3,0 	1,5 	1,7 
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Tabel 5: Scores op 5%, 25%, 75% en 95% 

	

5% 	25% 	75% 	95% 
dimensies 	 -1,67 	-0,67 	0,67 	1,67 

rolonduidelijkheid (gepercipieerd) 	 1,78 	2,25 	3,17 	3,88 
rolonduidelijkheid (gewenst) 	 1,67 	2,17 	2,92 	3,50 
rolonduidelijkheid (P-E fit) 	 -6,17 	-1,33 	4,83 	8,13 
verantwoordelijkheid (gepercipieerd) 	 2,00 	2,75 	3,25 	3,75 
verantwoordelijkheid (gewenst) 	 3,18 	3,50 	4,25 	4,75 
verantwoordelijkheid (P-E fit) 	 0,00 	1,00 	2,25 	4,20 
werkbelasting (gepercipieerd) 	 2,70 	3,18 	3,86 	4,46 
werkbelasting (gewenst) 	 2,38 	2,67 	3,13 	3,66 
werkbelasting (P-E fit) 	 -2,85 	2,00 	7,25 	11,23 
onvoldoende gebruik bekwaamheden 	 1,67 	2,33 	3,00 	3,67 
geprilckeldheid in relatie met chef 	 0,00 	2,00 	4,00 	5,00 
gepriidceldheid in relatie met ondergeschikten 	2,00 	3,00 	3,00 	4,00 
spanningen met andere afdelingen 	 1,00 	2,00 	3,00 	3,00 
participatiegebrek 	 1,67 	2,33 	3,67 	4,67 
rolconflict 	 1,00 	1,33 	2,33 	3,00 
gebrek aan steun van chef 	 1,40 	1,80 	2,60 	3,40 
gebrek aan steun van collega's 	 1,20 	1,40 	2,00 	2,60 • gebrek aan steun van anderen op het werk 	1,25 	1,58 	2,25 	2,75 
gebrek aan steun van partner 	 1,00 	1,00 	1,50 	2,50 
gebrek aan steun van vrienden 	 1,25 	1,75 	2,75 	3,33 

• toekomstonzekerheid 	 1,50 	2,00 	3,29 	4,33 
werkontevredenheid 	 1,00 	1,00 	2,00 	3,67 
algemene gezondheidsklachten 	 1,00 	1,00 	1,25 	1,63 
hartldachten 	 1,00 	1,00 	1,33 	2,00 
angst (anxiety) 	 1,00 	1,25 	1,75 	2,08 
depressie 	 1,00 	1,17 	1,50 	2,05 
irritatie 	 1,00 	1,67 	2,00 	2,43 
verlies aan zelfwaardering 	 1,00 	1,33 	2,17 	2,67 
bezorgdheid over eigen functioneren 	 1,25 	2,00 	2,75 	3,25 
dogmatisme 	 1,00 	1,75 	3,25 	4,00 
ordelijkheid 	 1,83 	2,67 	3,67 	4,50 
A/B-typologie 	 2,49 	3,00 	3,78 	4,37 
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Bijlage 3: Kritiek op de Vragenlijst Organisatie Stress 

Bij het gebruik van de VOS zijn een aantal zaken naar voren gekomen die onzes 
inziens verbetering behoeven. 

1. Alle schalen zouden in beschrijvende en in gewenste vorm moeten bestaan 
(dit is nu alleen bij de schalen rolonduidelijkheid, verantwoordelijkheid en 
werkbelasting het geval). Je weet nu nooit of de bestaande situatie als stress-
vol gezien moet worden. In vergelijking met anderen lijkt iemands score 
wellicht hoog. Misschien vindt zo iemand die grote mate van stress juist wel 
prettig! Mensen verschillen sterk in hun `optimale spanningsniveau'. 
Op het eerste gezicht lijkt dit alleen op individueel niveau van belang. Dit 
kan ook echter ook op groepsniveau tot uiting komen. Bij vergelijking van 
de groepscommandanten met de hoofdverpleegkundigen bleek bijvoorbeeld 
dat de eerste groep (als geheel) gemiddeld beduidend meer rolonduidelijk- . heid wenst dan de laatstgenoemde groep. 

2. Bij de dén-itemschalen `geprildceldheid in de relatie tot de chef resp. onder-
geschikten' (VOS 5 en 6) is onduidelijk bij welke score er geen geprikkeld-
held is. Is dat nu bij het middelpunt `evenveel op goede als op slechte din-
gen wijzen' of bij `alleen goede dingen prijzen'? 
Waarschijnlijk zijn er groepen mensen die het prefereren om op zowel goede 
als slechte dingen gewezen te worden. Voor hen geldt dan dat het middel-

• punt op de minste geprildceldheid duidt. Sterker nog: er zijn waarschijnlijk 
groepen mensen te vinden die geprilckeld Taken als ze alleen op hun goede 
prestaties gewezen worden. De gewenste leiderschapsstijl hangt kortom 
samen met persoonlijkheidskenmerken. 

3. Bij de sociale-steunschalen laat de vraag naar `gemaldcelijk praten met ...' 
de mogelijkheid open voor meerdere interpretaties van `praten'. Bedoeld 
wordt waarschijnlijk: diepgaand praten over persoonlijke problemen, maar 
men kan het ook als `babbelen' opvatten zonder gecorrigeerd te worden. De 
betekenis verandert hierdoor uiteraard aanzienlijk. Uit de antwoorden kregen 
we de indruk dat deze vragen regelmatig in de verkeerde betekenis opgevat 
zijn. 

4. Het begrip 'anxiety' wordt ten onrechte vertaald met 'angst'. Anxiety is 
echter me,er: naast angst ook bezorgdheid. De items waarmee 'anxiety' bier 
gemeten wordt, zouden eerder met de term `nervositeir aangeduid moeten 
worden. 
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