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Samenvatting 
 
 
Over Onderlinge Agressie en Geweld (OAG: de verzamelterm voor intimidatie, 
lichamelijk geweld en ongewenste seksuele aandacht van personeelsleden en 
leidinggevenden onderling) op de werkvloer is relatief weinig geweten. OAG kan 
verschillende vormen aannemen, zoals intimideren, verbaal geweld, pesten, 
fysiek geweld, seksueel geweld, et cetera. Enkele jaren geleden werd in opdracht 
van de Dienst Justiële Inrichtingen een studie uitgevoerd onder 5.750 Neder-
landse executieven, waaruit blijkt dat ongeveer 20% van het executieve perso-
neel geïntimideerd wordt door leidinggevenden. Drie procent heeft te maken 
met lichamelijk geweld en vier procent van het vrouwelijke personeel wordt 
door leidinggevenden geïntimideerd.  
Het fenomeen OAG vormt een risico voor de arbeidsomstandigheden van de 
werknemer en zou een directe relatie hebben met arbeidsverzuim. In maart 
2005 werd een arbo-convenant overeengekomen tussen de Dienst Justitiële 
Inrichtingen, het Ministerie van Sociale Zaken en de vakbonden met een 
vierledig doel:  
– een cultuuromslag te bereiken tussen bewaarders, leidinggevenden en 

gedetineerden, 
– het terugdringen van ongewenste seksuele aandacht, intimidatie en fysiek 

geweld, 
– het terugdringen van het arbeidsverzuim en 
– het verhogen van de mobiliteit door het optimaliseren van carrieremogelijk-

heden voor executieven.  
 
Het WODC is gevraagd onderzoek uit te voeren naar OAG. De Dienst Justitiële 
Inrichtingen wenst inzicht te krijgen in de prevalentie van OAG en in de moge-
lijke gevolgen hiervan op het arbeidsverzuim. De uitkomsten hiervan moeten 
aan het beleid richtlijnen geven om OAG en arbeidsverzuim te verminderen of 
te voorkomen. 
 
Dit onderzoek wordt trapsgewijs uitgevoerd.  
A. In de eerste deelrapportage die nu voorligt, wordt gerapporteerd over OAG.  
B. In het najaar 2006 wordt een verdiepingsstudie uitgevoerd naar OAG. In 

deze studie worden slachtoffers van OAG vergeleken met een groep niet-
slachtoffers van OAG.  

C. In 2007 wordt onderzoek uitgevoerd naar Agressie en Geweld (AG) door 
gedetineerden ten aanzien van personeel en leidinggevenden. Tevens wordt 
getracht op afdelingsniveau een koppeling te maken tussen welbevinden 
van het personeel/leidinggevenden en welbevinden van gedetineerden.  

 
In dit deelonderzoek staan vijf onderzoeksvragen centraal:  
1. Differentieert het welbevinden van werknemers tussen slachtoffers en niet-

slachtoffers van OAG in de voorbije 12 maanden? 
2. Zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen met betekking tot welbevin-

den? 
3. Welke factoren vergroten de kans op OAG door collega’s of leidinggevenden 

en is er een relatie tussen leiderschapsstijlen en OAG? 
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4. Welke factoren leveren een voorspellende bijdrage aan arbeidsverzuim 
(korte periode en langer dan vier weken)? 

5. Zijn er verschillen tussen regimes binnen DJI? 
 
In het najaar van 2004 respondeerden 5.750 personen die werkzaam zijn in de 
gevangenis (70% mannen en 30% vrouwen). De respons bedraagt 53%. De res-
pondenten beantwoordden vragen uit de Basisvragenlijst Amsterdam (BASAM) 
en de monitor agressie en geweld (Instituut voor Psychotrauma). Daarnaast 
werden nog DJI-organisatiespecifieke vragen gesteld.  
 
Onderlinge Agressie en Geweld wordt als volgt geoperationaliseerd.  
In dit onderzoek staan persoonlijke ervaringen van personeelsleden centraal. 
Het gaat om het subjectieve gevoel in de voorbije 12 maanden slachtoffer te  
zijn geweest van ongewenste seksuele aandacht, intimidatie en/of lichamelijk 
geweld. Het aantal keren dat iemand rapporteert slachtoffer te zijn geweest van 
OAG wordt niet in rekening genomen omdat de frequentie geen uitspraak doet 
over het gepercipieerde leed. Ieder individu ervaart en interpreteert OAG 
anders.  
Het concept ‘OAG’ wordt door midden van een clusteranalyse op de variabelen 
ongewenste seksuele aandacht, intimidatie en lichamelijk geweld geconstrueerd. 
Door deze procedure worden homogene groepen geselecteerd. Op basis van 
deze analyse vinden we dat 641 respondenten na clustering in de afgelopen 12 
maanden slachtoffer zijn geweest van OAG (455 mannen en 186 vrouwen). De 
groep OAG slachtoffers wordt afgezet tegen een gematchte groep niet OAG 
slachtoffers.   
 
In de eerste onderzoeksvraag wordt nagegaan of het welbevinden differentieert 
tussen slachtoffers en niet slachtoffers van OAG in de afgelopen 12 maanden. 
Slachtoffers van OAG ervaren minder autonomie in hun werk, voelen zich 
minder verantwoordelijk voor het werk, hebben het gevoel dat ze voor het werk 
dat ze doen weinig geapprecieerd worden door leidinggevenden en collega’s, 
ervaren minder sociaal-emotionele steun van leidinggevenden, hebben het 
gevoel dat ze met hun problemen minder gemakkelijk ergens terechtkunnen  
en hebben het gevoel dat ze minder informatie krijgen. Ze zijn ook minder 
tevreden over de beloning, de arbeidsomstandigheden en over de sfeer op de 
afdeling (ze ervaren meer conflicten). Slachtoffers blijken ook vaker en lang-
uriger afwezig te zijn op het werk en functioneren minder goed. Ze hebben 
meer last van beelden en herinneringen over het lichamelijke geweld. Ze 
vermijden vaker bepaalde plaatsen, taken of personen die hen aan het delict 
herinnert en vertonen meer schrikreacties bij gebeurtenissen die gelijken op het 
geweldsincident. Slachtoffers rapporteren ook meer neerslachtigheid als ze aan 
het delict denken dan de groep die geen slachtofferschap gerapporteerd heeft.  
 
In de tweede onderzoeksvraag wordt nagegaan welke factoren de kans op OAG 
vergroten en welke verschillen er zijn tussen mannen en vrouwen. Tien factoren 
leveren een significante bijdrage aan de voorspelling van OAG door collega’s 
en/of leidinggevenden en kunnen worden ingedeeld in (1) factoren die betrek-
ing hebben op het eigenlijke werk en (2) factoren die betrekking hebben op de 
persoon(lijkheid) van de werknemer.  
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De kans op OAG is significant groter wanneer werknemers ontevreden zijn over 
de uurrooster en het weekendwerk, wanneer werknemers onvoldoende weten  
of ze het werk goed doen, wanneer werknemers weinig geïnformeerd worden 
over de geleverde prestaties, wanneer werknemers onvoldoende informatie 
krijgen en wanneer men niet het idee heeft dat men hulp en steun biedt aan  
de gedetineerden. Wat factoren betreft die betrekking hebben op de persoon,  
is de kans op OAG door collega’s en leidinggevenden groter wanneer men  
zich onveilig voelt op de afdeling, wanneer men het gevoel heeft dat er weinig 
ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling, wanneer er psychologische proble- 
men zijn, zoals het vermijden van plaatsen en personen, het ontwikkelen van 
schrikreactie, neerslachtigheid en last hebben van onaangename beelden en 
herinneringen.  
Er zijn duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Mannen lopen meer 
risico op OAG wanneer ze het gevoel hebben onvoldoende zelfstandig te kun-
nen werken en wanneer leidinggevenden tegenstrijdige eisen stellen. Het risico 
op OAG is groter wanneer er onenigheid op de afdeling is, wanneer er psycho-
logische problemen zijn die te maken hebben met eerdere OAG incidenten en 
wanneer men geïntimideerd wordt door gedetineerden.  
De derde onderzoeksvraag heeft betrekking op leiderschap in relatie tot OAG.  
Vrouwen ervaren minder corrigerend leiderschap dan mannen; jongere werk-
nemers ervaren meer corrigerend leiderschap dan oudere werknemers. Werk-
nemers met een relatief korte functieduur (minder dan 10 jaar) ervaren meer 
sociaal emotioneel leiderschap dan werknemers met een lange functieduur  
(10 tot 20 jaar en 21 jaar en meer). Mannen lopen meer kans op ongewenste 
seksuele aandacht door meerdere collega’s en door leidinggevenden bij gebrek 
aan sociaal-emotioneel leiderschap (en een teveel aan corrigerend leiderschap). 
Vrouwen lopen meer kans op intimidatie door een leidinggevende wanneer er 
geen gebrek aan stimulerend leiderschap is.  
 
De vierde onderzoeksvraag gaat in op het arbeidsverzuim. Voor de vrouwelijke 
populatie zijn er vier factoren die de kans op sporadisch verzuim vergroten en 
drie factoren die de kans op ernstig verzuim vergroten. De kans op sporadisch 
arbeidsverzuim neemt toe wanneer men slachtoffer wordt van lichamelijk 
geweld door een collega, in mindere mate door lichamelijk geweld van een 
leidinggevende en door slachtoffer te worden van een lichamelijk letsel. De kans 
op langdurige afwezigheid vergroot wanneer men slachtoffer is van een ernstig 
lichamelijk letsel en in mindere mate van een licht lichamelijk letsel. Langdurig 
verzuim houdt ook verband met minder functioneren op het werk en het er-
varen van een gebrek aan stimulerend leiderschap. In de mannelijke groep 
vergroten tien factoren in meer in of mindere mate de kans op sporadisch 
arbeidsverzuim, zoals een licht of ernstig lichamelijk letsel. Ook spelen een rol: 
geen plezier in het werk hebben, langer dan zes weken minder goed functione-
ren, concrete plannen hebben om van baan te veranderen, last hebben van 
psychologische problemen, zoals onaangename beelden, neerslachtigheid, et 
cetera. Ook onvoldoende sociaal emotioneel leiderschap ervaren, weinig onder-
steuning door collega’s krijgen, slechte arbeidsomstandigheden en conflicten  
op de werkvloer vergroten in geringe, doch significante mate, de kans op spora-
disch verzuim. Ernstig verzuim wordt verklaard door zeven factoren. Slachtoffer 
worden van een ernstig lichamelijk letsel is als man het grootste risico dat kan 
leiden tot ernstig verzuim, gevolgd door minder goed functioneren op het werk 
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gedurende meer dan zes weken. Verder spelen nog een rol, ongewenste seksuele 
aandacht door een leidinggevende, intimidatie door meerdere collega’s, weinig 
ondersteuning door meerdere collega’s en conflicten op de afdeling.  
 
De vijfde onderzoeksvraag wordt slechts ten dele beantwoord omdat alleen 
respondenten werkzaam in Huizen van Bewaring en Bewaking zijn onderzocht. 
Onderlinge agressie en geweld differentiëren niet tussen piw-ers, niet executie-
ven, overige executieven en executief onbekend. Er zijn wel verschillen. Respon-
denten in de Bewaking zijn gemiddeld acht jaar jonger dan respondenten in 
Huizen van Bewaring en gemiddeld zeven jaar jonger dat de totale populatie in 
het onderzoek. Bewakers hebben minder dienst- en functieduur (dienstduur=vijf 
jaar; functieduur=vier jaar) dan respondenten in Huizen van Bewaring (dienst-
duur=12 jaar, functieduur=negen jaar). De kans om slachtoffer te worden van 
OAG is anders in Huizen van Bewaring dan in de Bewaking. Factoren die de 
kans op slachtofferschap vergroten in Huizen van Bewaring zijn: intimidatie 
door gedetineerden, tegenstrijdige eisen die worden gesteld en onvoldoende 
zelfstandig kunnen werken, verder spelen ook psychologische problemen een 
rol ten gevolge van een eerder critical incident. De kans om slachtoffer te wor-
den van OAG in de Bewaking wordt vergroot door intimidatie van gedetineer-
den, door psychologische problemen als gevolg van een eerder critical incident, 
door een gebrek aan informatie, door conflicten op de werkvloer, wanneer er 
een gebrek is aan integriteit en wanneer men het gevoel heeft weinig structuur 
te kunnen bieden aan gedetineerden.  
 
In deze deelrapportage worden alvast enkele aandachtspunten beschreven die 
in het vervolgonderzoek worden uitgewerkt.  
Een belangrijk punt heeft betrekking op de vraag of de variabelen die in dit 
rapport aan bod zijn gekomen en differentieren tussen OAG en niet-OAG, voor-
spellers zijn van OAG of indicatoren zijn van traumatisering of revictimisering. 
Internationaal onderzoek toont namelijk aan dat herhaald slachtofferschap in de 
volwassenheid kan samenhangen met traumatische ervaringen in de kindertijd 
of jeugd, gebrekkige copingmechanismen als respons op traumatische jeugd-
ervaringen en posttraumatische stress (o.a. Pearlman & Courtois, 2005). 
 
 


