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ABSTRACT: Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre bepaalde factoren een belemmerend of 

stimulerend effect hebben op de mate waarin professionals binnen de overheid zich faciliterend 

opstellen ten opzichte van zelfredzame burgers tijdens een ramp. Er wordt een vijftal factoren 

onderzocht: vertrouwen van professional in management, vertrouwen van professional in burgers, 

handelingspreferentie, routine en communicatie door middel van leiderschapsstijl. Met een online 

enquête is data verzameld over het gedrag van medewerkers van de brandweer, geneeskundige 

zorg, politie, gemeente en de veiligheidsregio Haaglanden. Deze data is aan de hand van drie 

regressiemodellen geanalyseerd. Hieruit bleek dat vertrouwen van professional in burgers en routine 

de twee belangrijkste factoren zijn voor de mate van faciliterende houding onder professionals.  
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Afkortingen 

BT   Beleidsteam  

CoPI  Commando Plaats Incident  

GHOR  Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio  

IFV  Instituut Fysieke Veiligheid 

NDM  Naturalistic Decision Making 

Rob  Raad voor het openbaar bestuur 

ROT  Regionaal Operationeel Team 

RPD  Recognition-Primed Decision 

VRH  Veiligheidsregio Haaglanden 

VRAA  Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 

WRR  Wetenschappelijk Raad voor Regeringsbeleid  
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Inleiding 

In een brief aan de Tweede Kamer stelde de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties Guusje ter Horst in 2009 dat de zelfredzaamheid van burgers moest 

worden versterkt. Zelfredzaamheid betreft het daadwerkelijke handelen van mensen tijdens 

een ramp of crisissituatie (Van der Craats, 2010, p. 165). Het gaat om alle handelingen die 

burgers ondernemen als voorbereiding op, tijdens of na een ramp of crisis om zichzelf te 

helpen en de gevolgen van de ramp of crisis te beperken (Groenendaal, Van ’t Padje, 2010, p. 

252). Als dit handelen gericht is op anderen dan zichzelf wordt het redzaamheid genoemd 

(Veiligheidsberaad, 2014, p. 22). Een ramp is volgens Muller et al. een zwaar ongeval waarbij 

leven en gezondheid van veel personen, het milieu en grote materiële belangen in gevaar zijn 

of ernstig worden geschaad. Hierbij is gecoördineerde inzet nodig van verschillende diensten 

uit uiteenlopende disciplines om de bedreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te 

beperken (Muller et al., 2012, p. 80). 

 In de afgelopen jaren zijn tientallen lokale en nationale projecten gestart om die 

zelfredzaamheid te verbeteren. Van landelijke campagnes om het risicobewustzijn te 

verbeteren tot gebiedsgerichte projecten in onder andere Moerdijk en op de Veluwe 

(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2009). De focus  ligt daarbij op 

burgers. Zij moeten zich immers zelfredzaam opstellen. De integratie van zelfredzaamheid in 

de praktijk van rampenbestrijding laat echter vaak te wensen over. Dit komt omdat de 

overheid te weinig anticipeert op de zelfredzaamheid van burgers (Veiligheidsberaad, 2014).  

Onderzoek en beleid richten zich vaak op de burger en het stimuleren van zelfredzaam 

gedrag. Het is echter óók belangrijk dat de overheid het zelfredzame gedrag van burgers 

faciliteert. Wanneer de overheid stimuleert, zet zij burgers aan tot meer of effectiever 

zelfredzaam gedrag. Faciliteren betekent het ondersteunen van het bestaande zelfredzame 

gedrag van burgers.  

 

Probleemstelling 

Op verschillende beleidsgebieden is al gebleken dat faciliteren vanuit de overheid belangrijk 

is voor de mate van succes van burgerinitiatieven (Cuthill, Fien, 2005, p. 63). Dit geldt ook 

voor zelfredzaamheid. Faciliteren is essentieel voor de mate van succes van de algehele 

rampenbestrijding (Perry, Lindell, 2003, p. 53; Shaw, Goda, 2004, p. 17, Farazmand, 2007, p. 

156). Uit verschillende evaluaties blijkt dat het faciliteren van zelfredzame burgerinitiatieven 

door de overheid nog niet voldoende gebeurt (IFV, 2013; Veiligheidsraad, 2014). Voor 
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professionals is het inspelen op zelfredzaam gedrag niet vanzelfsprekend. In deze thesis 

worden onder professionals alle ambtenaren verstaan die bij de rampenbestrijding betrokken 

zijn. Het gaat hier om medewerkers van de brandweer, geneeskundige zorg, politie, 

veiligheidsregio en gemeente.  

Uit onderzoek blijkt dat zij tijdens een ramp met name bezig zijn met hun eigen 

processen (IFV, 2013). Zelfredzaam gedrag valt vaak buiten hun plannen, protocollen en 

controles (Quarentelli, 1997). Burgers worden slechts als slachtoffers gezien en niet als 

onderdeel van de oplossing (Helsloot, Van ’t Padje, 2010). Uit rampenevaluaties is echter 

gebleken dat burgers alleen of samen met de hulpdiensten uiteenlopende activiteiten 

ondernemen tijdens een ramp. Ze brengen zichzelf of gewonden naar het ziekenhuis, verlenen 

eerste hulp, wijzen hulpdiensten de weg, evacueren zichzelf en hun naasten, zetten gebieden 

af of doorzoeken huizen (Dückers, Pöpper, 2011).  

Veel beleidsplannen noemen het faciliteren van zelfredzaamheid als streven (o.a. 

VRH, 2011). Het ontbreekt hier echter meestal aan concrete invulling. Het is onduidelijk hoe 

dit moet worden gerealiseerd. Opleiden, trainen en bijscholing worden vaak genoemd als 

mogelijke oplossingen maar er worden zelden specifieke capaciteiten genoemd waardoor de 

professionals zelfredzaamheid beter zullen faciliteren (IFV, 2013).   

De doelstelling van deze thesis is daarom het concretiseren van het begrip ‘een 

faciliterende houding’ en bekijken waarom de overheid zelfredzaamheid nog niet voldoende 

faciliteert. Er wordt gekeken in hoeverre bepaalde factoren een stimulerende of beperkende 

rol spelen bij het ontwikkelen van een faciliterende houding van professionals ten opzichte 

van zelfredzaam gedrag. De verworven inzichten worden gebruikt om professionals beter in 

staat te stellen om te gaan met zelfredzaam gedrag van burgers, teneinde de rampenbestrijding 

beter te laten verlopen.  

 

De hoofdvraag van deze thesis luidt als volgt: In hoeverre dragen bepaalde factoren bij aan 

een faciliterende houding van professionals ten opzichte van zelfredzaam gedrag van burgers 

tijdens een ramp?  

 

Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 

Dit onderwerp heeft zowel een wetenschappelijk als maatschappelijk relevante insteek. De 

wetenschappelijke relevantie van deze thesis komt voort uit drie punten. Allereerst krijgt het 

begrip ‘een faciliterende houding’ een concrete meetbare invulling. Dit begrip wordt vaak in 
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onderzoek en beleidsdocumenten genoemd maar wordt zelden geconcretiseerd. Ten tweede is 

onderzoek naar de daadwerkelijke en gewenste rol van de overheid bij het faciliteren van 

burgerparticipatie, burgerinitiatieven en zelfredzaamheid is schaars (Cuthill, Fien, 2005; 

Bakker, et al., 2012, p. 396). Deze thesis onderzoekt daarom de factoren die professionals 

mogelijk belemmeren in het aannemen van die faciliterende houding. Hierbij ligt de nadruk 

op de rol van de overheid en niet op de burger. Ten derde wordt een aantal mogelijke 

verklaringen voor de houding van professionals ten opzichte van zelfredzaam gedrag tijdens 

een ramp voor het eerst empirisch getoetst. Zo noemen Helsloot en Van ’t Padje vertrouwen 

als een belangrijke drempel voor het faciliteren van zelfredzaam gedrag door de overheid. Dit 

komt voort uit suggesties van hulpverleners tijdens groepsgesprekken (Helsloot, Van ’t Padje, 

2010). Scholten stelt dat Naturalistic Decision Making wellicht een belangrijke rol speelt in 

het verklaren van het gedrag van professionals tijdens een crisis (Scholten, 2007). Beiden 

theorieën zijn nog niet empirisch getoetst. 

Het beter benutten van zelfredzaam gedrag van burgers is maatschappelijk relevant 

omdat daardoor de rampenbestrijding wordt verbeterd (Scholtens, Groenendaal, 20111, p. 11). 

Integratie van zelfredzame initiatieven binnen de rampenbestrijding is zowel voor burger als 

overheid belangrijk. Uit internationale rampenonderzoek blijkt steevast dat er onvoldoende 

door de overheid wordt ingespeeld op lokale mogelijkheden en capaciteiten (Dückers, 

Pröpper, 2011, p. 24). Burgers geven in evaluaties over zelfredzaam gedrag bij grote 

incidenten in Nederland aan, behoefte te hebben aan instructies en bevestiging vanuit de 

overheid (IFV, 2013).  

Voor de overheid is het benutten van zelfredzaamheid op vier manieren van belang. 

Allereerst is het belangrijk omdat het aansluit op de realiteit. Professionals worden tijdens hun 

werk geconfronteerd met burgers die redzame of zelfredzame handelingen verrichten. Burgers 

starten zoek- en reddingsacties, evacueren zichzelf, regelen onderdak bij vrienden of familie, 

verlenen eerste hulp of brengen slachtoffers naar het ziekenhuis. Het is daarom belangrijk om 

te kunnen gaan met zelfredzaam gedrag van burgers (Helsloot, Ruitenberg, 2004). Ten tweede 

blijkt dat er vaak capaciteitsproblemen zijn bij grootschalige incidenten (IFV, 2013). Ten 

derde kan meer vraaggerichte dienstverlening worden gerealiseerd door de mogelijkheden te 

benutten die zelfredzaamheid biedt. Overheden en hulpdiensten gaan vaak uit van hun eigen 

handelen en aanpak. Burgers gaan echter uit van de vraag: ‘Waar heeft u hulp bij nodig?’. 

Door gebruik te maken van zelfredzame initiatieven kan beter maatwerk worden geleverd 

(Helsloot, Van t’ Padje, 2010). Zelfredzaam of redzaam handelen door burgers benutten 
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vraagt om een omslag in het denken van de overheid. Bij grote incidenten moet zij zich soms 

schikken naar spontane burgerinitiatieven. Ten slotte kan het inspelen op en faciliteren van 

burgerinitiatieven de overheid veel tijd, geld en moeite besparen doordat bepaalde taken op 

een efficiënte en effectieve manier door de burgers zelf worden uitgevoerd. De overheid kan 

zich dan richten op andere aspecten van de rampenbestrijding.   

 

Voorbeschouwing theoretisch kader 

Allereerst wordt in het theoretisch kader het begrip ‘een faciliterende houding’ besproken. Er 

wordt een concrete definitie geformuleerd aan de hand van literatuur over sociale steun en 

succesfactoren bij het faciliteren van burgerinitiatieven. Op deze manier wordt het begrip 

meetbaar. Ten tweede komen uit de literatuur een viertal factoren naar voren die van invloed 

zijn op de houding van professionals ten opzichte van burgers. Helsloot en Van ’t Padje 

noemen vertrouwen tussen professional en manager en tussen professional en burger als 

belangrijk obstakel voor het benutten van zelfredzame handelingen door de overheid 

(Helsloot, Van ’t Padje, 2010). In een crisissituatie moet binnen enkele seconden een besluit 

worden genomen over hoe te handelen. Het is dan makkelijk om terug te vallen op dagelijkse 

routine. Naturalistic Decision Making stelt dat mensen in een crisissituatie handelen zoals zij 

altijd handelen (Scholten, 2007). Dit zou een belemmerende factor kunnen zijn voor het 

faciliteren van zelfredzaamheid. Daarnaast wordt er gekeken naar handelingspreferenties. Dit 

zijn bepaalde copingsreacties en mechanismes waar professionals in stressvolle situaties op 

terug vallen. Ook deze kunnen een faciliterende houding belemmeren of stimuleren. Ten 

slotte wordt er gekeken naar de relatie en communicatie tussen burger en professional aan de 

hand van de leiderschapsstijl van de professionals.     

 

Voorbeschouwing methodologisch kader 

Dit onderzoek is toetsend van aard. Verschillende theorieën die uit de literatuur naar voren 

komen worden aan de hand van enquêtes getoetst.  Deze enquêtes zijn afgenomen onder 

professionals binnen de veiligheidsregio Haaglanden. Het onderzoek richt zich op 

professionals in het Beleidsteam (BT), Regionaal Operationeel Team (ROT) en het 

Commando Plaats Incident (CoPI). Deze professionals zijn werkzaam bij de verschillende 

kolommen binnen de rampenbestrijding: brandweer, politie, geneeskundige zorg en de 

veiligheidsregio. Aan de hand van regressieanalyse zijn de resultaten  geanalyseerd.  
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Leeswijzer 

Allereerst wordt in het volgende hoofdstuk het theoretisch kader uiteen gezet. Hier wordt  

bekeken wat een faciliterende houding precies inhoudt. Daarnaast worden de effecten van 

vertrouwen, handelingspreferentie, routine en leiderschapsstijl met betrekking tot de omgang 

met burgers op de faciliterende houding van professionals uiteengezet. Aan de hand daarvan 

wordt, in hoofdstuk drie, een methodologisch kader gegeven waarbij kernbegrippen worden 

geoperationaliseerd, de theorieën worden omgezet in kwantitatief toetsbare variabelen en de 

onderzoeksmethode wordt verantwoord. In het vierde hoofdstuk worden de afgenomen 

enquêtes geanalyseerd, om zo de hoofdvraag van deze thesis te beantwoorden. In hoofdstuk 

vijf, de discussie, worden de resultaten van deze analyse bekeken en in een breder perspectief 

geplaatst. Ten slotte worden in hoofdstuk zes, op basis van de bevindingen van het onderzoek, 

aanbevelingen gedaan om professionals beter in staat te stellen om te gaan met 

zelfredzaamheid tijdens een ramp.  
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Theoretisch Kader 

Op basis van de literatuur wordt in dit hoofdstuk een viertal factoren behandeld die van 

belang zijn voor de faciliterende houding van professionals ten opzichte van zelfredzame 

burgers tijdens een ramp. Er wordt beargumenteerd hoe deze factoren de faciliterende 

houding van een professional kunnen versterken of belemmeren. Deze vier factoren: attitude, 

handelingspreferenties, routine en de relatie of communicatie met de burger, staan echter niet 

los van elkaar. De factoren zijn afkomstig uit verschillende onderzoeksgebieden en worden in 

deze thesis voor het eerst samengebracht en in één model onderzocht.  

 In onderstaand model (figuur 1) wordt uiteengezet hoe deze factoren zich tot elkaar 

verhouden. Het model heeft de vorm van een ui waarbij de attitude van de professional 

tegenover de burger en zijn leidinggevende het hart van het model is. De tweede schil wordt 

gevormd door de handelingspreferentie van een professional tijdens een stressvolle situatie, 

zoals een ramp. De derde schil verwijst naar de invloed van de dagelijkse bezigheden, de 

routine, op het handelen van de professional tijdens een ramp. Ten slotte is de buitenste schil 

de communicatie en relatie tussen burger en professional tijdens een ramp.  

 

Figuur 1: zelfgemaakt figuur over de verhouding van de hieronder behandelde theorieën  

In onderstaande tekst komen de verwachte relaties tussen deze vier factoren en de 

afhankelijke variabele ‘een faciliterende houding’ aan bod. Eerst wordt echter het begrip ‘een 

faciliterende houding’ gedefinieerd en meetbaar gemaakt aan de hand van het begrip sociale 

steun en bestuurskundige literatuur over succesfactoren voor burgerinitiatieven.  

Attitude  

Handelingspreferenties 

Routine  

Relatie en 
communicatie met 
burgers 
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Faciliterende houding van de professional 

In deze eerste paragraaf wordt gekeken naar de term ‘een faciliterende houding’. Door dit 

begrip een concretere invulling te geven kan een meetinstrument worden gecreëerd voor een 

begrip dat in beleidsdocumenten en wetenschappelijke literatuur vaak wordt genoemd als 

belangrijke succesfactoren (onder andere Ansel & Gash, 2007; Oude Vrielink & Van der 

Wijdeveen, 2011, Bakker et al., 2012). Ten eerste wordt ingegaan op de literatuur over de 

omstandigheden waaronder een faciliterende houding wordt of zou moeten worden 

aangenomen. Aan de hand van die richtlijnen wordt dan, ten tweede, een definitie 

geformuleerd. Ten derde wordt het begrip sociale steun gebruikt ter onderbouwing van deze 

definitie en voor het formuleren van dimensies voor het begrip ‘een faciliterende houding’. 

Ten slotte worden deze dimensies vergeleken met en aangevuld door bestuurskundige 

literatuur over het ondersteunen van burgerinitiatieven.  

  Eerst wordt er dus gekeken naar de omstandigheden waarin een faciliterende houding 

wordt of moet worden ingezet. In verschillende beleidsdocumenten (o.a. Rob, 2012; WRR, 

2012; VRAA, 2010) en wetenschappelijke artikelen (o.a. Dückers & Pröpper, 2011) staat het 

belang van een faciliterende houding van de overheid bij succesvolle burgerparticipatie en 

zelfredzaamheid centraal. Soms wordt er over een faciliterende houding gesproken. Anderen 

hebben het over een activerende, dienende, aanmoedigende, responsieve of ondersteunende 

houding. Wat deze houding precies inhoudt, wordt echter niet of nauwelijks duidelijk. Het 

gaat vaker om de vraag wanneer deze faciliterende houding moet worden aangenomen.  

Dückers en Pröpper stellen dat een faciliterende of ondersteunende houding moet 

worden aangenomen wanneer een bepaald zelfredzaam initiatief wenselijk is gelet op het 

algemeen belang (Dückers & Pröpper, 2011). De Wetenschappelijk Raad voor het 

Regeringsbeleid (WRR) en Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) hebben het in hun 

beleidsadviezen over een terugtrekkende of ‘andere’ overheid. Een overheid die zich in haar 

houding aanpast aan de samenleving en zich bescheidener opstelt (Binnema, 2014, p. 47). De 

Rob introduceert zelfs een overheidsparticipatietrap waarbij uiteen wordt gezet wanneer de 

overheid welke rol moet aannemen. Een faciliterende rol moet volgens deze trap worden 

gekozen wanneer het initiatief van elders komt en de overheid er belang bij ziet om dat 

mogelijk te maken (Rob, 2012, p. 68).  

Bij een faciliterende rol ligt de nadruk op de positieve kant van 

overheidsondersteuning. De houding moet keuzes mogelijk maken, belemmeringen 

verminderen en bepaald gedrag bevorderen. Op die manier ondersteunt de overheid 
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burgerinitiatieven zonder deze over te nemen. Dit betekent geen uitholling van de staat maar 

juist een overheid die in staat is om te ondersteunen (Leishman, Starie, 1997, p. 457). 

Tegelijkertijd wordt benadrukt dat er ruimte moet worden gecreëerd voor de gemeenschap 

(Binnema, 2014). De overheid moet weten wanneer zij nodig is en wegblijven wanneer dat 

niet het geval is (WRR, 2012, p. 192). Een faciliterende houding wordt zowel geassocieerd 

met burgers de ruimte geven als een bepaalde mate van ondersteuning. De tegenstelling 

tussen het creëren van ruimte voor de burger en het overnemen van projecten door de 

overheid wordt hierbij vaak genoemd als een belangrijke scheidslijn tussen een faciliterende 

houding en een meer regisserende houding. De inbreng van de professional moet zich 

beperken tot het mogelijk maken van het zelfredzame gedrag en het wegnemen van 

belemmeringen (Deakin, Walsh, 1996, p. 31). De overheid laat de burger bijdragen aan een 

publieke dienst, in dit geval veiligheid of een betere rampenbestrijding, maar deze niet 

overnemen of ‘crowding out’ (Tonkens, Hurenkamp, 2010). 

Uit bovenstaande beschouwing blijkt dat er duidelijke richtlijnen zijn geformuleerd 

over wanneer een faciliterende houding moet worden ingezet. Er wordt echter slechts 

gevoelsmatig gesproken over wat die faciliterende houding is. Hierdoor is het begrip lastig 

meetbaar en moeilijk te implementeren. Het gebrek aan duidelijkheid over de capaciteiten en 

taken die de ambtenaar in dit kader moet vervullen wordt wel gesignaleerd, maar niet opgelost 

(Dückers, Pröpper, 2011; Steen, 2012; Binnema, 2014). Er ontbreekt een duidelijke definitie.  

Ten tweede wordt daarom in deze paragraaf het begrip ‘een faciliterende houding’ 

gedefinieerd. Onder faciliterende houding wordt in deze thesis het assisteren, door middel van 

materiële en niet-materiële ondersteuning, van burgers door de professional bij zelfredzaam 

gedrag verstaan. Het doel van de faciliterende houding is het ondersteunen van het 

zelfredzame gedrag van burgers tijdens de rampenbestrijding en niet het overnemen van deze 

initiatieven. Er is geen bestaand meetinstrument dat een faciliterende houding van 

professionals ten opzichte van zelfredzaam gedrag meet. Daarom wordt in dit onderzoek 

gebruik gemaakt van meetinstrumenten voor  de vergelijkbare concepten sociale steun en de 

rol van de overheid als facilitator van burgerinitiatieven. 

Sociale steun is de assistentie en bescherming die een individu kan geven of 

ontvangen (Hinson et al., 2004, p. 95). Onder assistentie kunnen zowel tastbare goederen 

vallen als niet tastbare goederen zoals emotionele steun. Met beschermen wordt het 

afschermen van mensen van negatieve gevolgen van stress bedoeld. Met name assistentie is 

een belangrijk aspect van een faciliterende houding (Rooney, Gottlieb, 2007, p. 187). Het 
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concept sociale steun is al eerder toegepast om een ondersteunende houding van werkgevers 

naar werknemers toe te operationaliseren. Het is niet eerder toegepast op de houding van 

professionals ten opzichte van burgers (Rooney, Gottlieb, 2007). Dit meetinstrument sluit 

echter wel aan op de rol van de professional ten opzichte van burgers. Ook hier gaat het om 

het ondersteunen en assisteren maar niet overnemen van taken, wat voor een faciliterende 

houding zo belangrijk is (Dückers, Pröpper, 2011; Steen, 2012; Binnema, 2014).  

In de literatuur over steun worden vaak vier aspecten onderscheiden: emotionele steun, 

informatieve steun, instrumentele steun en het tonen van waardering (Rooney, Gottlieb, 2007, 

p. 187). Bij emotionele steun draait het om zorgzaamheid en empathisch inzicht. Emotionele 

steun wordt vaak gezien als het belangrijkste aspect van een ondersteunende houding (Hinson 

et al., 1997, p. 96). Onder informatieve steun wordt informatie en advies geven verstaan 

tijdens een stressvolle periode (Hinson et al., 1997, p. 97). Instrumentele steun kan het leveren 

van tastbare goederen zijn of het aanbieden van diensten ter ondersteuning (Rooney, Gotllieb, 

2007, p. 187). Ten slotte vallen onder het tonen van waardering het geven van feedback die 

relevant is voor zelfevaluatie (Rooney, Gottlieb, 2007, p. 187). Bij informatieve steun is het 

doel om te adviseren ten einde een probleem op te lossen, bij feedback is het doel om een 

mening te geven over de geschiktheid van het handelen van de ander (Hinson et al., 1997,p. 

97). 

Deze vier soorten steun zijn terug te vinden in bestuurskundige literatuur over een 

faciliterende overheid.  Ondersteuning via kennis of informatie, praktische hulp, aandacht of 

financiële ondersteuning komen duidelijk naar voren (Cuthill, Fien, 2005; Ansel, Gash, 2007; 

Werkgroep inwonerskracht, 2014). Bij onderzoek naar een ondersteunende rol van de 

overheid op het gebied van duurzaam NGO-ondernemerschap, wordt het belang van 

financiële ondersteuning en communicatie genoemd (Moghimi, Alambeigi, 2010, p. 637). 

Dükcers en Pröpper noemen flexibiliteit als een belangrijke aandachtspunt voor een 

faciliterende houding (2011, p. 28). Deze aspecten komen ook terug in het onderzoek van 

Bakker et al. (2012). 

Door Bakker et al. wordt op een systematische manier nagedacht over wat een 

faciliterende houding nu precies moet omvatten (Bakker at al., 2012). De aspecten die Bakker 

et al. noemen komen voort uit het framework dat door Ansell en Gash wordt gegeven voor 

succesvolle samenwerking tussen overheid en andere actoren bij burgerinitiatieven (Bakker et 

al., 2012). Aan de hand van het CLEAR model wordt systematisch nagedacht over de rol van 

de overheid als facilitator. Hierbij wordt het onderscheid gemaakt tussen faciliteren tijdens het 
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proces of een faciliterende structuur. Structurele factoren blijven in dit onderzoek echter, 

zoals eerder gezegd, buiten beschouwing. Daarnaast noemen Bakker et al. twee aspecten van 

de overheid als facilitator van burgerinitiatieven: het mobiliseren van burgers voor het 

ondernemen van collectieve actie en het vergroten van effectiviteit van de collectieve actie. 

Zoals eerder gezegd zijn burgers vaak voldoende gemotiveerd om tijdens een crisis of ramp 

zelfredzaam te handelen (Quarentelli, 1989, 1993; Perry, Lindell, 2003; Helsloot, Ruitenberg, 

2004). Ook factoren die deze motivatie vergroten zijn dus buiten beschouwing gelaten.  Op 

het gebied van faciliteren van het proces en het vergroten van de effectiviteit wordt een aantal 

factoren genoemd: flexibiliteit, responsiviteit en empathie, het verstrekken van informatie en 

het in contact brengen van burgers met de juiste actoren binnen het lokale overheidsnetwerk 

(Bakker et al., 2012).  

De factoren die door Bakker et al. worden genoemd komen grotendeels overeen met 

de dimensies van sociale steun. De overheid moet zich empathisch en enthousiast opstellen. 

Burgers willen graag zien dat de overheid betrokken is (Bakker et al., 2012, p. 410). Dit past 

bij de eerste dimensie van sociale steun: emotionele steun. Het belang van het verstrekken van 

informatie wordt als een belangrijke faciliterende factor genoemd (Bakker et al., 2012, 408). 

Dit sluit aan bij de dimensie informatieve steun. Het koppelen van burgers aan de juiste 

actoren binnen het netwerk van de overheid kan ten slotte worden gezien als onderdeel van 

instrumentele steun.  

Flexibiliteit is niet expliciet opgenomen binnen het concept van sociale steun maar 

zelfredzaamheid heeft een spontaan karakter (Veiligheidsberaad, 2014, p. 27). Het 

ondersteunen van zelfredzaamheid vergt improvisatievermogen en flexibiliteit van de 

overheid (Veiligheidsberaad, 2014, p. 25).  Aangezien  uit crisisliteratuur en Bakker et al. 

blijkt dat dit wel een belangrijke onderdeel van een faciliterende overheid is, wordt 

flexibiliteit toegevoegd als vijfde dimensie. Hoewel feedback niet expliciet genoemd wordt 

als factor voor een faciliterende houding door Bakker et al., blijft ook deze dimensie 

behouden. Uit onderzoek naar zelfredzaamheid bij rampen is namelijk aangegeven door 

burgers dat zij juist behoefte hadden aan feedback van hulpdiensten en professionals (IFV, 

2013).  

Hierdoor heeft het concept ‘een faciliterende houding van de professional’ in deze 

thesis uiteindelijk vijf dimensies: emotionele steun, informatieve steun, instrumentele steun, 

feedback en flexibiliteit. Het volgende hoofdstuk gaat in op de manier waarop dit 

samengestelde construct is gemeten.  
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Attitude 

De eerste theorie die in dit hoofdstuk wordt behandeld is het effect van attitude. Hierbij staat 

het vertrouwen van de professional centraal. Allereerst het vertrouwen van de professional ten 

opzichte van zijn of haar leidinggevenden. Ten tweede het vertrouwen van de professional in 

de burger.   

Attitude verwijst naar de houding of opstelling die iemand ten opzichte van iets heeft. 

Dit kan een bepaald beleid, fysiek object, gedrag of persoon zijn. Uit onderzoek is gebleken 

dat attitude een belangrijke indicator is voor gedrag (Ajzen, Fishbein, 1977, p. 888). Een 

attitude is een evaluatie van een bepaalde entiteit. Uit de crisisliteratuur komt vertrouwen naar 

voren als belangrijke factor in de evaluatie van een professional (Helsloot, Van ’t Padje, 

2010).  

Verschillende definities van vertrouwen bevatten vaak een aantal kernelementen, zoals 

positieve verwachtingen van de toekomst en de bereidheid van mensen om zich kwetsbaar op 

te stellen ondanks de risico’s en onzekerheden van de situatie (Yang, 2005, p. 275). 

Vertrouwen is een psychologische staat die het voor mensen mogelijk maakt om een bepaalde 

mate van onzekerheid te accepteren. Mensen kunnen daardoor de verantwoordelijkheid voor 

hun eigen welzijn en dat van anderen uit handen geven. Door vertrouwen hebben zij positieve 

verwachtingen van de intenties en het gedrag van anderen (Yang, 2006, p. 574). Vertrouwen 

is een onontkoombaar aspect van sociale interactie (Mayer, Davis, Schoorman, 1995, p. 709).  

Ook burgerparticipatie is een sociale interactie. Deze interactie gaat samen met veel 

onzekerheid en risico. Vertrouwen is daarom een belangrijke succesfactor voor 

burgerinitiatieven en een noodzakelijke voorwaarde voor een professional om mee te werken 

aan een burgerinitiatief (Yang, 2006, p. 574).  

 In de crisisliteratuur komt het belang van vertrouwen naar voren. Volgens Helsloot en 

Van ’t Padje speelt vertrouwen op twee niveaus een belangrijke rol bij het contact tussen 

hulpverlener en burger: het vertrouwen tussen hulpverleners en managers en het vertrouwen 

tussen hulpverlener en burger (Helsloot, Van ’t Padje, 2010). Dit hoeft niet alleen een rol te 

spelen bij hulpverleners ter plaatste maar kan gelden voor alle professionals die vanuit de BT, 

ROT of CoPI aansturing geven aan de crisisbeheersing.  

 

Vertrouwen van professionals in management 

Ten eerste wordt er gekeken naar het vertrouwen tussen professional en manager. Er wordt 

gesteld dat naarmate het vertrouwen tussen professional en manager lager is, de professional 
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een minder faciliterende houding zal aannemen ten opzichte van zelfredzame burgers. Dit 

wordt ten eerste onderbouwd aan de hand van literatuur over het effect van vertrouwen binnen 

de relatie van werknemers en werkgevers. Ten tweede wordt crisisliteratuur aangehaald 

waarin vertrouwen als een belemmerende factor voor het benutten van zelfredzaamheid wordt 

genoemd.  

Uit onderzoek is gebleken dat vertrouwen tussen werknemer en manager effect heeft 

op de prestaties van werknemers. Dit kan ook tussen managers en professionals een rol 

spelen. Samenwerken, ook op het gebied van rampenbestrijding, gaat vaak samen met 

onderlinge afhankelijkheid. Mensen zijn op verschillende manieren afhankelijk van elkaar om 

de doelstellingen van een organisatie te realiseren (Mayer, Davis, Schoorman, 1995, p. 710). 

Managers en werkgevers hebben de autoriteit om beslissingen te nemen die impact hebben op 

werknemers, bijvoorbeeld op het gebied van promoties, loon, werktoewijzing of ontslagen. 

Het beeld van de betrouwbaarheid van de managers of werkgever is daarom belangrijk. 

Wanneer werknemers vertrouwen hebben in de integriteit, capaciteiten en welwillendheid van 

hun werkgever of manager zijn zij eerder geneigd risico’s te nemen in hun werk (Dirks, 

Ferrin, 2002, p. 613; Tzarir, Dolan, 2004, p. 115). Wanneer er geen vertrouwen is, kan dit een 

negatief effect hebben op de prestaties van werknemers omdat zij bijvoorbeeld meer bezig 

zijn met zichzelf in te dekken (Dirks, Ferrin, 2002, p. 613). 

Dit vertrouwen speelt ook een rol tussen professional en management binnen de 

rampenbestrijding. Het vertrouwen van de manager in de hulpverleners of medewerkers dat 

hij of zij juist handelt, al dan niet met hulp van burgers, is belangrijk voor het faciliteren van 

zelfredzaamheid. Zoals hierboven wel duidelijk wordt zijn deze faciliterende handelingen niet 

volledig in procedures te vatten. Het individuele beoordelingsvermogen van de professional 

speelt een belangrijke rol bij het benutten van zelfredzaamheid. De medewerker moet een 

zekere mate van vrijheid krijgen van het management om in te spelen op zelfredzame 

initiatieven. Uit onderzoek blijkt dat angst voor aansprakelijkheid hierbij wellicht een rol 

speelt. Professionals geven aan bang te zijn om verantwoordelijk te worden gehouden voor 

eventueel verkeerd optreden van amateur-burgers (Helsloot, Van ’t padje, 2010, p. 18). Deze 

angst komt volgens Helsloot en Van ‘t Padje voort uit een algemene trend van toenemend 

risicomijdend gedrag, dat met name bestuurlijke bazen vertonen. Dit zien professionals terug 

in de steeds verdere protocollisering van hun dagelijkse werk. De ‘gemanagede 

afrekencultuur’ zou creativiteit, flexibiliteit en een open en participatieve houding 

onderdrukken (Oosterling in Helsloot, Van ‘t Padje, 2010, p. 280). In andere domeinen van 
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burgerparticipatie is al aangetoond dat bureaucratie een negatief effect heeft op de houding 

van ambtenaren ten opzichte van burgerinitiatieven. Het verantwoordingssysteem leidt vaak 

tot een risicomijdende houding onder professionals (Yang, 2005, p. 276). Ook Quarentelli 

geeft aan dat het bureaucratische model weinig ruimte geeft voor flexibiliteit tijdens de 

responsfase (Quarentelli, 1997, p. 14). Risico’s zijn echter een integraal onderdeel van het 

benutten van zelfredzame initiatieven tijdens een crisis. 

Professionals handelen niet snel zonder mandaat van ‘hoger op’. Burgerinitiatieven 

worden niet opgepakt uit angst om er later op afgerekend te worden. Meer (juridisch) ruimte 

voor professionals om maatwerk te leveren is volgens Helsloot en Van ’t Padje daarbij een 

belangrijke oplossing. Dit moet expliciet en bewust door management en bestuur worden 

besloten (Helsloot, Van ’t Padje, 2010). Het gebrek aan vertrouwen van professionals in 

managers dat zij geen slachtoffers worden van de afrekencultuur is een verklaring voor het 

minder ondersteunen van zelfredzame initiatieven tijdens een ramp. De eerste hypothese luidt 

daarom als volgt:  

 

Hypothese 1: Naarmate het vertrouwen van  professionals in het management lager is, 

hebben professionals een minder faciliterende houding ten opzichte van zelfredzaam gedrag 

van burgers tijdens een ramp. 

 

Vertrouwen van professionals in burgers 

Naast het vertrouwen tussen professional en het management speelt het vertrouwen van de 

overheid in de burger een belangrijke rol. De volgende verklaring gaat er vanuit dat weinig 

vertrouwen in de burger een negatief effect heeft op de mate waarin een professional 

faciliterend handelt ten opzichte van zelfredzaam gedrag. Deze hypothese wordt allereerst 

gestaafd aan de hand van onderzoek naar de rol van het vertrouwen van ambtenaren in 

burgers bij burgerparticipatie. Ten tweede worden vanuit de crisisliteratuur de drie mythes 

over het handelen van burgers tijdens een ramp of crisis aangehaald.   

 Yang stelt dat gebrek aan vertrouwen van ambtenaren in burgers één van de grootste 

obstakels is voor het betrekken van burgers bij beleid (Yang, 2005, p.  273). Vertrouwen is 

een noodzakelijke voorwaarde voor gezamenlijke actie (Ansell, Gash, 2007, p. 558). 

Ambtenaren staan vaak negatief tegenover het overnemen van verantwoordelijkheden door 

burgers. Burgers worden vaak gezien als niet competent genoeg, onverschillig of niet bereid 

om mee te werken (Yang, 2005, p. 274). Volgens Yang hebben veel professionals in de 
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frontlinie geen vertrouwen in het feit dat burgers bij kunnen dragen aan hun doel of prestaties 

(Yang, 2005, p. 277).  Dit gebrek aan vertrouwen heeft in de dagelijkse gang van zaken dus 

een negatief effect op burgerparticipatie, maar kan ook in tijden van crisis een obstakel zijn 

voor het faciliteren van burgerinitiatieven, zoals zelfredzame initiatieven.  

Helsloot en Van ’t Padje stellen dat hulpverleners de mate van zelfredzaamheid van 

burgers vaak een stuk negatiever inschatten dan wetenschappers en onderzoekers (Helsloot, 

Van ’t Padje, 2010). Uit onderzoek is gebleken dat burgers vaak goed handelen tijdens een 

incident (Quarentelli, 1989, 1993; Perry, Lindell, 2003; Shaw, Goda, 2004; Helsloot, 

Ruitenberg, 2004; Helsloot, Van ’t Padje, 2010; Scholten, Groenendaal, 2011). Naast enkele 

mensen die inderdaad in paniek raken zijn er veel burgers die juist effectief functioneren 

tijdens een crisis. Die verschillen tussen burgers wordt onvoldoende ingezien door 

professionals (Helsloot, Van ’t Padje, 2010, p. 264).  

Hierbij spelen de drie mythes een belangrijke rol. Dit zijn drie hardnekkige 

vooroordelen over het gedrag van burgers als reactie op stressvolle situaties: burgers raken in 

paniek, burgers zijn hulpeloos en afhankelijk en tijdens en na een ramp wordt geplunderd 

(Helsloot, Ruitenberg, 2004, p. 104). Deze mythes zijn wetenschappelijk ontkracht maar 

worden door de media, slachtofferverklaringen en rampenoefeningen ondersteund. 

De eerste mythe wordt in stand gehouden door slachtoffer die hun eigen schrikreactie 

na een ramp als paniek omschrijven. Deze aanvankelijk angstige reactie zet zich echter zelden 

om in irrationeel gedrag, een belangrijk kenmerk van paniek. De reactie slaat snel om in het 

zoeken naar mogelijkheden om naar de eigen veiligheid en die van anderen te handelen. De 

tweede mythe is door Dynes al in 1990 ontkracht. Hij stelt dat ‘human beings respond well at 

impact times of disaster’ (Dynes in Helsloot, Van ’t Padje, 2010, p. 36). Burgers gaan actief 

op zoek naar informatie en gaan zo goed mogelijk om met de gevolgen van een ramp. Ten 

slotte blijkt uit onderzoek dat er maar zeer zelden sprake is van plunderen (Quarentelli, 1993). 

Het voorbestaan van deze drie mythen ondermijnt het vertrouwen van professionals in de 

burger. Ook de manier waarop rampenoefeningen zijn vormgegeven bevestigen de mythes. 

Lotusslachtoffers handelen zelden als daadwerkelijke slachtoffers. Zij zijn juist getraind om 

paniek te simuleren.  

Professionals die burgers slechts als hulpeloze, paniekerige slachtoffers of plunderaars 

zien zullen weinig doen om zelfredzame handelingen van burgers te ondersteunen. Het gebrek 

aan vertrouwen van professionals in burgers ondermijnt daarom een ondersteunende houding. 

De tweede hypothese luidt daarom als volgt:  
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Hypothese 2: Naarmate het vertrouwen van professionals in burgers lager is, hebben 

professionals een minder faciliterende houding ten opzichte van zelfredzaam gedrag van 

burgers tijdens een ramp. 

Handelingspreferentie  

Lipsky en Tummers et al. stellen dat ambtenaren verschillende manieren en strategieën 

ontwikkelen die het mogelijk maken om te gaan met de stress van hun werkzaamheden 

(Lipsky,1979, Tummers et al., 2015). Deze strategieën worden ook wel copingsmechanismes 

genoemd. Coping is een breed scala aan gedrag en cognitieve reacties die mensen gebruiken 

om om te gaan met stress en stressvolle situaties (Folkman, Moskowiz, 2004, p. 746). Carver 

en Scheier stellen dat mensen een voorkeur kunnen hebben voor bepaalde 

copingsmechanismes, een handelingspreferentie. Deze preferenties zorgen ervoor dat mensen 

niet iedere situatie of bedreiging als nieuw benaderen maar dat copingsreacties vaststaan 

onder verschillende omstandigheden (Carver, Scheier, 1989). Deze vaste copingsreacties 

kunnen een belemmerende factor zijn voor een faciliterende houding van de professional. Om 

dit te onderbouwen wordt eerst gekeken naar bestuurskundige literatuur over de manier 

waarop ambtenaren omgaan met stressvolle situaties en de gevolgen die dit heeft voor de 

verhoudingen met burgers. Daarna wordt vanuit de copingsliteratuur beredeneerd welke 

handelingsstrategieën een belemmerend of stimulerend effect hebben op de faciliterende 

houding van de professional.    

Lipsky (1979) stelt dat copingsstrategieën het gedrag van ambtenaren ten opzichte van 

burgers kan verklaren. Street-level Bureaucrats zouden copingsstrategieën gebruiken om 

beter om te gaan met de interne tegenstelling van de publieke dienstsector. Aan de ene kant 

wordt van hen verwacht dat zij op een menselijke manier omgaan met burger. Aan de andere 

kant moeten zij in de praktijk via routines, stereotypes en andere mechanismes werken. Dit 

laat weinig ruimte voor een eigen oordeel van de professional en ingaan op individuele 

gevallen. Lipsky stelt dat street-level bureaucrats bepaalde copingsstrategieën inzetten om de 

stress die dit veroorzaakt het hoofd te bieden (Lipsky, 1979, p. 141). Hij noemt onder andere 

steeds verdere specialisatie, het bevoordelen van sommige burgers boven anderen en het 

ontkennen van speelruimte als voorbeelden van copingsmechanismen binnen de overheid 

(Lipsky, 1979, p. 146-151).  

Tummers et al. borduren voort op het idee van Lipsky. Zij richten zich op hoe het 

gedrag van ambtenaren effect heeft op het leveren van bepaalde publieke diensten en 
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goederen (Tummers et al., 2015, p. 7). Tummers et al. delen copingsstrategieën van 

ambtenaren op in verschillende categorieën. Zij maken daarbij verschillende soorten 

onderscheid (Tummer et al., 2015, p. 8). Voor dit onderzoek zijn slechts gedragscoping 

strategieën, dit zijn mechanismes gericht op het daadwerkelijke handelen van street-level 

bureacrat, die gedurende de interactie tussen professionals en burger plaatsvinden relevant. 

Copingstechnieken die zich richten op betekenis geven aan de situatie, het beheersen van 

stress zelf, informatie verwerking of strategieën die geen rol spelen binnen de interactie tussen 

burger en professional worden allemaal buiten beschouwing gelaten (Tummers et al., 2015, p. 

8; Carver en Scheier, 1989, p. 267; Pearling, Schooler, 1978, p. 6). Deze hebben immers geen 

betrekking op het handelen van de professional tijdens een ramp ten opzichte van zelfredzame 

burgerinitiatieven. 

Gedragscoping dat plaatsvindt tijdens de interactie tussen ambtenaar en burger kan 

volgens Tummers et al. opgedeeld worden in drie soorten strategieën: handelingen waarbij er 

richting de cliënt of burger wordt bewogen, handelingen waarbij er afstand wordt genomen 

van de cliënt of burger en handelingen waarbij er tegen de cliënt of burger wordt in gegaan 

(Tummer et al., 2015, p. 5). Dit kan ook worden betrokken op het faciliterend van de 

zelfredzame burger. Een professional kan tijdens een ramp gedrag vertonen dat in het 

voordeel van de burger werkt (handelingen waarbij er richting de cliënt of burger wordt 

bewogen) of die in het nadeel van de burger werkt (strategieën waarbij er afstand wordt 

genomen van de cliënt of burger en strategieën waarbij er tegen de cliënt of burger wordt in 

gegaan). Bewegen richting de cliënt of burger kan worden gezien als copen in het voordeel 

van de cliënt of burger. De twee andere families zijn niet in het voordeel van de cliënt of 

burger. Door afstand te nemen vermijdt de street-level bureaucrat interactie met de cliënt of 

burger. Bij de laatste familie ‘tegen de cliënt of burger ingaan’ gaat het om mechanismes 

waarbij juist de confrontatie met burgers wordt gezocht (Tummers et al., 2015, p. 10). 

Copingsstrategieën waarbij in de richting van de cliënt of burger wordt bewogen zullen beter 

aansluiten bij het faciliteren van zelfredzame initiatieven. De preferentie die een ambtenaar of 

professional heeft in het managen van een stressvolle situatie kan daarom effect hebben op de 

mate waarin deze professional zich faciliterend opstelt. 

Het idee dat mensen copingsstijlen of handelingspreferenties ontwikkelen is 

controversieel. Tegenstanders benadrukken dat coping moet worden gezien als een dynamisch 

proces dat verschilt en verandert afhankelijk van de situatie en gedurende verschillende stadia 

van een incident. Het ontwikkelen van een bepaalde stijl of preferentie is volgens hen 
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contraproductief omdat een persoon zich daarmee vastlegt op één manier van reageren op 

stressvolle situaties. Een persoon is hierdoor minder vrij en flexibel om de copingsreactie aan 

te passen aan de situaties (Carver, Scheier, 1989). Gebrek aan flexibiliteit wordt door Helsloot 

genoemd als een belangrijke belemmering voor betere samenwerking tussen professionals en 

burgers. Hulpdiensten gaan bijvoorbeeld vaak uit van hun eigen handelen en aanpak. Zij gaan 

uit van standaardproducten, ook wanneer redzame burgers en slachtoffers onderling al een 

oplossing hebben bedacht die goed functioneert. Professionals moeten dan beseffen dat zij 

hier weinig aan kunnen verbeteren en zich beter kunnen aansluiten bij wat er al is opgezet 

(Helsloot, Van t’ Padje, 2010). Tummers et al. hebben laten zien dat bepaalde beroepsgroepen 

meer geneigd zijn copingsstrategieën te gebruiken die richting de burger bewegen dan 

anderen (Tummers et al, 2015, p. 25).  Deze handelingspreferentie kan daarom effect hebben 

op de mate waarin een professional zich faciliterend opstelt tegenover zelfredzaam gedrag. 

Deze driedeling kan verder worden ingevuld door te kijken naar de copingsreactie die 

Carver en Scheier onderscheiden. Zij noemen hierbij verschillende dimensies: actief copen, 

plannen, onderdrukken van concurrerende activiteiten en informatie, terughoudendheid en het 

zoeken van steun bij de omgeving. Actief copen is het actief wegnemen van stressfactoren of 

het aanpakken van de stressvolle situatie. Onder plannen verstaan Carver en Scheier het 

plannen om om te gaan met stressfactoren en het ontwikkelingen van actieplannen. 

Onderdrukking van concurrerende activiteiten en informatie betekent dat men als 

copingsreactie andere activiteiten of informatie opzij schuift zodat men niet wordt afgeleid. 

Terughoudendheid duidt op het afwachten tot de juiste mogelijkheid zich voordoet om te 

handelen. Er wordt niet vroegtijdig gehandeld. Ten slotte verwijst zoeken van steun bij de 

omgeving naar zowel instrumentele steun als emotionele steun. Alleen dit eerste aspect valt 

volgens Carver en Scheier onder probleemgericht copen (Carver, Scheier, 1989, p. 267). 

Probleemgerichte copingsstrategieën komen overeen met het  handelen van professionals. Het 

probleem kan een brand, chaos of een verwond slachtoffer zijn.  

Er is geen consensus in de literatuur over welke copingsstrategieën effectiever zijn 

voor het oplossen van problemen of het voorkomen van problemen (Chang et al., 2003, 

p.391). Met betrekking tot zelfredzame initiatieven kan echter wel gesteld worden dat niet alle 

copingsstrategieën het faciliteren van deze initiatieven door professionals bevordert. Het 

zoeken van instrumentele steun of  terughoudendheid zijn waarschijnlijk betere strategieën 

voor het ondersteunen van zelfredzame handelingen dan actief copen of het onderdrukken van 

concurrerende activiteiten. De door Scheier en Carner genoemde copingsreacties kunnen 
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daarom worden opgedeeld in reacties waarbij richting de zelfredzame burger wordt bewogen 

of  reacties waarbij van de burger af wordt bewogen, beiden met een stimulerende of 

belemmerende werking op de mate waarin een professional zich faciliterend opstelt. De derde 

hypothese luidt dan ook als volgt:  

 

Hypothese 3: Wanneer professionals handelingspreferentie hebben waarbij er richting de 

burger wordt bewogen, hebben professionals een grotere faciliterende houding ten opzichte 

van zelfredzaam gedrag van burgers tijdens een ramp.  

Routine 

Routinematig werken kan een belemmerende factor zijn voor een flexibele houding van 

professionals tegenover zelfredzame burgers (Scholten, 2007). Scholten stelt dat professionals 

op een bepaalde manier besluiten nemen. Deze manier van besluiten nemen is niet perfect. 

Verschillende alternatieven worden niet één voor één geëvalueerd en op logische wijze tegen 

elkaar afgewogen. Daar is tijdens een ramp geen tijd voor. Op dat moment moet er binnen 

enkele seconde een beslissing worden genomen. Professionals handelen daarom tijdens een 

crisis zoals zij tijdens hun dagelijkse bezigheden ook handelen. Ze vervallen in routine. Een 

brandweerman begint met het blussen van de dichtstbijzijnde brand, het ambulancepersoneel 

ontfermt zich over de eerste zwaargewonden die zij tegenkomen en de politie handhaaft de 

orde. Wanneer professionals zich tijdens hun dagelijkse werkzaamheden niet flexibel 

opstellen of hoeven op te stellen, zal dit tijdens een crisis ook niet gebeuren. De stelling van 

Scholten wordt in deze paragraaf onderbouwd aan de hand van beslissingstheorie. Hierbij 

wordt allereerst een algemeen beeld gegeven van theorieën over het nemen van besluiten in 

niet optimale omstandigheden. Daarna wordt specifiek het Recognition-Primed Decision 

(RPD) model van Klein behandeld omdat dit model ingaat op de besluiten van professionals, 

zoals brandweermannen, tijdens een stressvolle situatie (Klein, 2008).  

Het teruggrijpen op routine is te verklaren aan de hand van beslissingstheorie.  

Beslissingstheorie is een belangrijk onderdeel van crisistheorie (Fearns-Bank, 2007, p. 52). 

Naturalistic Decision Making (NDM) is de eerste beslissingstheorie die zich richt op de 

werkelijkheid en niet op optimale besluitvorming. Juist die werkelijke manier van besluiten 

nemen kan een belemmerende factor zijn. Daarbij houden mensen zich namelijk niet aan de 

principes voor optimale besluitvorming (Klein, 2008, p. 457). Orsanu en Connoly noemen 

tijdsdruk, de structuur van problemen, onzekerheid en incomplete informatie, veranderende 

doelen, actie-feedback loops, grote gevolgen, meerdere betrokken actoren en de context van 
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de organisatie als omstandigheden die besluitvorming bemoeilijken (Lipshitz, 1993, p. 103). 

NDM onderzoekt hoe besluiten onder die omstandigheden tot stand komen. Professionals 

worden tijdens een crisis met deze omstandigheden geconfronteerd. Scholten noemt NDM 

dan ook als verklaring voor gedrag van  burgers en hulpverleners tijdens een crisis (2007, p. 

35).  

NDM is echter een breed begrip dat verschillende modellen omvat. Binnen de NDM 

bestaan volgens Lipshitz negen verschillende modellen (Lipshitz, 1993, p. 103). Deze negen 

modellen komen op een aantal punten overeen. De modellen stellen allemaal dat mensen een 

beoordeling van de situatie maken, mensen gebruik maken van mentale beelden, besluiten 

contextafhankelijk zijn, besluiten dynamische processen zijn en de modellen streven niet naar 

een enkelvoudig model voor optimale besluitvorming (Lipshitz, 1993). De verschillen in de 

modellen komen voort uit de besluiten die zijn onderzocht. Het model van Klein, 

Recognition-Primed Decision, is gebaseerd op het handelen van bekwame professionals en 

experts die hun besluit meteen omzetten in handelen (Klein, 2008). Het is geschikt voor en 

toepasbaar op besluiten die worden genomen onder grote tijdsdruk en door mensen met veel 

expertise (Lipshitz, 1993, p. 132). Liepshitz past dit model onder andere toe op 

besluitvorming van brandweermannen. Binnen NDM sluit dit model het beste aan bij de 

besluiten die professionals nemen tijdens een crisis.   

Klein stelt dat mensen niet handelen op basis van het bedenken, vergelijken en 

beoordelen van alle mogelijke scenario’s. Mensen gebruiken categorieën om situaties snel te 

beoordelen. Deze categorieën vormen een kader en zijn gebaseerd op eerdere ervaringen. De 

categorieën zijn verbonden aan bepaalde handelingswijzen. Klein deelt dit op in drie fases: 

herkennen van de situatie, het evalueren van opties en mentale simulatie. Professionals 

herkennen een situatie als standaard of nieuw. Aan de hand van cruciale signalen wordt de 

situatie ingeschat en ontstaat er een beeld van wat er gaat en moet gebeuren. Vervolgens 

evalueert de besluitnemer alternatieven één voor één totdat een aanvaardbaar 

handelsperspectief is gevonden. Op basis van mentale simulatie wordt ten slotte gekeken wat 

de gevolgen van deze handelingen zijn en of hiermee een bepaald doel wordt bereikt (Klein, 

2008).  

RPD kan een belemmerende factor zijn voor het flexibel omgaan met zelfredzame 

initiatieven van burgers tijdens een ramp wanneer acties van burgers niet opgenomen zijn in 

de categorieën waar de professional zijn handeling op baseert. De professional ‘herkent’ de 

mogelijkheid om zelfredzame handelingen van burgers te faciliteren en ondersteunen niet 
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omdat deze niet binnen het kader van zijn functie passen (Scholten, 2007). Voor hulpverleners 

te plaatste betekent dit dat inspelen op zelfredzaam gedrag geen onderdeel van de dagelijkse 

routine is en daarom niet van de rampenbestrijding. Het alternatief dat inspeelt op 

zelfredzaam gedrag zal óf niet worden geëvalueerd óf pas als een van de laatste alternatieven 

naar voren komen. Wanneer professionals tijdens hun dagelijkse werkzaamheden wel worden 

geconfronteerd met en bezig zijn met het faciliteren van zelfredzame handelingen, zullen zij 

ook tijdens een ramp een meer faciliterende houding aannemen. De vierde hypothese luidt 

dan ook: 

 

Hypothese 4: Naarmate professionals in hun dagelijkse routine vaker zelfredzaam gedrag 

faciliteren, hebben professionals een grotere faciliterende houding ten opzichte van 

zelfredzaam gedrag van burgers tijdens een ramp.  

Relatie en communicatie tussen burger en professional 

De relatie tussen burger en professional tijdens een ramp is lastig te omvatten en steeds 

veranderlijk. Een burger kan een slachtoffer zijn, een hulpkracht of een obstakel. De 

zelfredzame burger valt in de tweede categorie. De manier waarop er tussen professional en 

burger wordt gecommuniceerd is een belangrijk onderdeel van de houding die een 

professional aanneemt ten opzichte van een burger. Eén manier om die relatie en de manier 

van communiceren tussen professional en burger te bekijken is vanuit leiderschapstheorie. 

Leiderschap is het uitoefenen van niet-dwingend of symbolische invloed op een groep 

mensen, om zo een bepaalde activiteit aan te sturen of te coördineren en de doelstellingen van 

die groep te realiseren (Wagner, Hollenbeck, 1995, p. 380). Leiderschap kan op verschillende 

manieren worden ingevuld. Deze verschillende stijlen zorgen voor verschillende relaties 

tussen burger en professional en betekenen een andere manier van communiceren. Hier wordt 

gesteld dat een ondersteunende leiderschapsstijl een positief effect heeft op de mate waarin 

een professional zich faciliterend opstelt. Dit wordt onderbouwd aan de hand van de theorie 

over situationeel leiderschap maar eerst wordt ingegaan op eerder onderzoek naar 

leiderschapsstijl en burgerparticipatie en het belang van leiderschap tijdens een ramp.  

Het effect van leiderschap met betrekking tot burgerparticipatie is onderzocht. Veel 

literatuur richt zich op de leiderschapsstijl van de burger die het initiatief leidt (o.a. Alexander 

et al., 2006; Van de Wijdeven, 2012). Naar de leiderschapsstijl die de professional het beste 

aan kan nemen om burgerparticipatie te ondersteunen is minder onderzoek gedaan. Wel wordt 

het genoemd als een belangrijke factor voor het succesvol benutten van burgerinitiatieven 
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(Ansell, Gash, 2007, p. 554). Dit kan ook gelden voor zelfredzame burgerinitiatieven tijdens 

een ramp. Het belang van leiderschap binnen crisisbeheersing en rampenbestrijding wordt 

namelijk vaak genoemd als succesfactor. Een goede leider die gedurende een ramp flexibel in 

kan spelen op omstandigheden is een essentieel onderdeel van de rampenbestrijding 

(Farazmand, 2007, p. 156, Waugh, Streib, 2006, p. 135). Men moet bereid zijn om imperfecte 

en incomplete informatie te gebruiken om besluiten te nemen (Waugh, Streib, 2006, p. 135). 

Een flexibele leiderschapsaanpak is daarbij noodzakelijk. Een meer adaptieve 

managementstijl zou improvisatie en daarmee een faciliterende houding kunnen bevorderen 

(waugh, Streib, 2006, p. 136).  

  Dit is ook het uitgangspunt bij de theorie van situationele leiderschap. Deze theorie 

ziet succesvol leiderschap als leiderschap waarbij leiders hun gedrag aanpassen aan de 

situatie. Redding introduceerde dit driedimensionale model voor het eerst (Vecchio, 1987, p. 

444). Drie begrippen staan in dit model centraal: aansturend gedrag gericht op de 

taakuitvoering (directive task behavior), ondersteunend sociaal-emotioneel gedrag (supportive 

relationship behavior) en de bereidheid van diegene die worden aangestuurd (follower 

readiness) (Vecchio, 1987).  De mate van sturing wordt gedefinieerd als de mate waarin een 

leider zich bezighoudt met de taken en verantwoordelijkheden van de aangestuurden. 

Ondersteunend sociaal-emotioneel gedrag gaat over de mate waarin een leider zich 

faciliterend en ondersteunend opstelt (Fernandez, Vecchio, 1997, p. 68). Tenslotte spelen bij 

de bereidheid van de ondergeschikten twee aspecten een rol. Allereerst de mate waarin 

ondergeschikten bereid zijn om een bepaalde taak uit te voeren of zich voor een doel in te 

zetten. Ten tweede speelt de mate waarin ondergeschikten over voldoende kennis en 

zelfvertrouwen beschikken om deze taken uit te voeren een belangrijke rol (Schermerhorn, 

1997, p. 6). Die bereidheid van de ondergeschikten is, volgens de theorie, de belangrijkste 

factor in het bepalen van welke leiderschapsstijl gewenst is in een bepaalde situatie. Verschil 

in mate van bereidheid vraagt volgens het situationeel leiderschapsmodel om een verschil in 

mate van taakaansturing en sociaal-emotionele ondersteuning (Fernandez, Vecchio, 1997, p. 

68). Bij een bepaalde mate van bereidheid van de ondergeschikten is een bepaalde 

leiderschapsstijl het meest geschikt.  

Binnen het situationeel leiderschap worden vier leiderschapsstijlen onderscheiden: de 

directieve, coachende, ondersteunende en delegerende leiderschapsstijl (Blanchard, 2008, p. 

19). Dit zijn vier verschillende manieren waarop diegene in de leiderspositie zijn 

ondergeschikten probeert te beïnvloeden. De mate van sturing en ondersteuning verschillt per 
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stijl. De directieve stijl biedt vooral sturing en weinig ondersteuning. De coachende stijl biedt 

zowel veel sturing als ondersteuning. De ondersteunende stijl biedt weinig sturing en 

ondersteuning waar nodig. De delegerende stijl, ook wel de laissez-faire houding genoemd, 

geeft zowel weinig sturing als weinig ondersteuning (Schermerhorn, 1997).  

De vier leiderschapsstijlen worden vervolgens gekoppeld aan een bepaalde mate van 

bereidheid van de ondergeschikten. Een lage bereidheid en gebrek aan kennis, bekwaamheid 

of zelfvertrouwen vraagt volgens de situationeel leiderschapstheorie om een directieve 

leiderschapsstijl. Een hoge bereidheid en voldoende kennis, bekwaamheid en zelfvertrouwen 

sluit beter aan bij een delegerende leiderschapsstijl. In een tabel zit dit er als volgt uit:  

 

Leiderschapsstijl Sturing Ondersteuning Bereidheid ondergeschikten 

Directieve stijl Hoog Laag Kan niet, wil niet of onzeker 

Coachende stijl Hoog Hoog Kan niet maar wil wel of is zelfverzekerd 

Ondersteunende stijl Laag Hoog Kan wel maar wil niet of is onzeker 

Delegerende stijl Laag Laag Kan wel, wil wel of is zelfverzekerd 

 

Wanneer het situationeel leiderschapsmodel wordt toegepast op de professional die 

zelfredzame burgers aanstuurt tijdens een crisis of ramp moet er dus allereerst worden 

gekeken naar de bereidheid van de burger. Daarvoor moet worden gekeken naar de bereidheid 

van de burgers om te helpen met de rampenbestrijding en de kennis, bekwaamheid en 

zelfvertrouwen van de burgers op dit gebied. 

Uit onderzoek is al naar voren gekomen dat veel burgers bereid zijn tot zelfredzaam 

gedrag (Quarentelli, 1989, 1993; Perry, Lindell, 2003; Shaw, Goda, 2004; Helsloot, 

Ruitenberg, 2004; Helsloot, Van ’t Padje, 2010; Scholten, Groenendaal, 2011). Dit is bijna 

een instinctieve reactie. Scholten en Groenendaal stellen daarnaast dat burgers over het 

algemeen over de juiste kennis beschikken. Burgers hebben vaak basiskennis over EHBO, 

zoals dat je een slachtoffer niet moet verplaatsen en bij bewustzijn moet houden. Burgers zijn 

dus bereid en tot op zekere hoogte bekwaam om taken uit te voeren en doelstellingen na te 

streven. Uit evaluaties van incidenten blijkt echter dat er vanuit de burger vaak wel behoefte 

is aan aansturing vanuit professionals (IFV, 2010; Scholten, Groenendaal, 2011). Onzekerheid 

is hierbij een belangrijke factor. Burgers geven in deze evaluaties vaak aan behoefte te hebben 

een bevestiging van professionals. De burgerbereidheid voor het uitvoeren en opzetten van 

zelfredzame initiatieven zou dan in derde categorie vallen: kan wel maar is onzeker. Dit 

betekent dat er een lage mate van aansturing nodig is maar een hoge mate van sociaal-
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emotionele ondersteuning. Een ondersteunende leiderschapsstijl sluit dan het beste aan bij het 

faciliteren van zelfredzame burgerinitiatieven.  De vijfde hypothese luidt dan ook als volgt:  

  

Hypothese 5: Wanneer professionals een ondersteunende leiderschapsstijl aannemen, hebben 

professionals een grotere faciliterende houding ten opzichte van zelfredzaam gedrag van 

burgers tijdens een ramp. 

Conceptueel model 

Samenvattend kan worden gesteld dat er theoretisch vijf factoren zijn die effect hebben op de 

mate waarin een professional zich faciliterend opstelt ten opzichte van zelfredzame burgers: 

het vertrouwen van de professional in het management, het vertrouwen van de professional in 

de burgers, een handelingspreferentie waarbij richting de burger wordt bewogen, de mate 

waarin het faciliteren van zelfredzaamheid een rol speelt bij de dagelijkse routine en de 

leiderschapsstijl van de professional. Dit leidt tot het volgende conceptuele model:  

 

Figuur 1: Conceptueelmodel 
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Methodologisch kader 

 

Aard van het onderzoek 

Dit onderzoek heeft twee doelstellingen. Allereerst is het begrip ‘een faciliterende houding’ 

geconcretiseerd. Er is een instrument ontwikkeld om dit begrip te meten. Daarnaast worden de 

hierboven geformuleerde hypotheses getoetst. Het onderzoek is dan ook toetsend van aard. 

Het toetsen van hypotheses is een kernonderdeel van toetsend onderzoek. Door middel van 

het toetsen van hypothese wordt uiteindelijk de hoofdvraag met de thesis beantwoord.  

 

Casebeschrijving 

Het onderzoek is uitgevoerd onder professionals die zijn betrokken bij de rampenbestrijding 

binnen de veiligheidsregio Haaglanden. De veiligheidsregio Haaglanden is één van de 25 

veiligheidsregio’s die Nederland kent, sinds de Wet veiligheidsregio’s in 2010 in werking is 

getreden (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2013, p. 5).  

Binnen de veiligheidsregio werken gemeente, brandweer, Geneeskundige 

Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en de politie samen op het gebied van 

crisisbeheersing en rampenbestrijding. Deze vier organisaties worden ook wel de vier 

kolommen genoemd. Het bestuur van de veiligheidsregio bestaat uit de burgemeesters van de 

gemeente in de regio. De veiligheidsregio heeft bevoegdheden en taken op het gebied van 

brandweerzorg, de geneeskundige zorg bij rampen of ongevallen, crisisbeheersing en 

rampenbestrijding (Muller et al., 2012, p. 83). De veiligheidsregio Haaglanden  is een 

verlengd lokaal bestuur van de  gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, 

Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. De 

veiligheidszorg binnen dit gebied is gebundeld in een gemeenschappelijke regeling (VRH, 

z.j.). 

  

Dataverzameling 

Dataverzamelingsmethode 

Er is gekozen voor het uitzetten van enquêtes als de dataverzamelingsmethode. Er is gekozen 

voor deze onderzoeksmethode omdat een breed beeld wordt verkregen van welke factoren 

effect hebben op de houding van professionals. Zeker het gebruik van online enquêtes heeft 

ervoor gezorgd dat binnen een beperkte tijd veel professionals konden worden benaderd en 

meegenomen in het onderzoek. Veel van de gebruikte theorieën zijn nog niet op grote schaal 
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getoetst. Door middel van een enquête gebeurt dat in dit onderzoek wel. Daarnaast is de 

online enquête gebruiksvriendelijk omdat mensen zelf kunnen beslissen wanneer zij de 

vragenlijst invullen. 

Voordat de enquête daadwerkelijk naar de professionals is opgestuurd, is eerst een 

pilot gedraaid. Op deze manier zijn eventuele onduidelijkheden of fouten van te voren uit de 

enquête gehaald. De enquête is tijdens die pilot door twee mensen van de veiligheidsregio en 

brandweer bekeken. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen ter verduidelijking. De 

belangrijkste daarvan was de verduidelijking van wat er met management bedoeld werd. Ook 

de term leidinggevenden bleek te vaag aangezien bij sommige organisaties de leidinggevende 

tijdens de alledaagse bezigheden anders is dan de leidinggevende tijdens een ramp. Er is 

verduidelijkt dat de vragenlijst de directe operatieve leidinggevende tijdens een ramp betrof.  

De enquêtes zijn uiteindelijk afgenomen onder medewerkers van overheidsinstanties 

die samen met de veiligheidsregio Haaglanden betrokken zijn bij rampenbestrijding. Dit zijn 

de veiligheidsregio zelf, de crisisafdelingen binnen de negen gemeentes, de brandweer, de 

geneeskundige zorg en de politie. Allen kunnen een belangrijke rol spelen bij de 

rampenbestrijding en dus bij het faciliteren van zelfredzaam gedrag van burgers 

(Veiligheidberaad, 2014, p. 11). Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de factoren 

die een rol spelen bij het belemmeren of stimuleren van een faciliterende houding ten opzichte 

van zelfredzaam gedrag is het daarom belangrijk om professionals uit verschillende 

organisaties en verschillende functies binnen de rampenbestrijding bij dit onderzoek te 

betrekken. 

 

Keuze onderzoekseenheden 

Er is voor professionals als onderzoekseenheden gekozen omdat de belemmerende en 

stimulerende factoren voor flexibel omgaan met zelfredzame initiatieven tijdens een crisis of 

ramp op individueel niveau werkzaam zijn.  Dit onderzoek richt zich niet op de hulpverleners 

ter plaatse maar op de bestuurlijke laag daar boven. De keuze voor de bestuurlijke laag 

daarboven heeft twee redenen. Allereerst is deze laag interessanter voor de veiligheidsregio. 

Aangezien de enquête via deze organisatie wordt uitgezet is er rekeningen gehouden met hun 

wensen. Ten tweede stellen Helsloot en Van ’t Padje dat zelfredzaam gedrag niet goed of niet 

voldoende wordt gefaciliteerd wanneer de formele hiërarchische structuur grip krijgt op de 

crisisbeheersing onderzoekseenheden (Hesloot, Van ’t Padje, 2010, p. 15). Ook Waugh en 

Streib noemen juist de crisismanager, en zijn persoonlijke kwaliteiten, capaciteiten en 
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houding, als essentiële factor bij succesvolle crisisbeheersing (Waugh, Streib, 2006, p. 135). 

Juist de professionals binnen die hiërarchische structuur zijn daarom interessant. Dat betekent 

dat de enquêtes zijn afgenomen onder leden van de BT, ROT en CoPI. Deze drie teams 

verhouden zich als volgt tot elkaar:  

 

Figuur 2: Organogram van regionale rampenbestrijding. Bron: Informatiepunt Veiligheid, 2012, p. 4. 

 

Respons en representativiteit 

Aangezien er geen algemene maillijsten zijn van alle professionals betrokken bij de 

rampenbestrijding, is er voor gekozen de enquête via de leidinggevenden te verspreiden. De 

veiligheidsregio heeft verschillende leidinggevenden binnen de vier kolommen gemaild met 

een korte uitleg over het onderzoek. Via deze leidinggevenden is de enquête vervolgens 

verder uitgezet. Dit heeft er toe geleid dat de enquête bij sommige organisaties sneller en 

breder verspreid is dan binnen andere organisaties. Dit heeft effect gehad op het aantal 

respondenten en van welke organisatie zij afkomstig waren. Hier is voor gekozen omdat dit de 

makkelijkste en snelste manier is om de meeste professionals te bereiken. Hieronder is een 

overzichtstabel te vinden van het aantal uitgezette enquêtes per organisatie. De 

veiligheidsregio zelf is hierbij buiten beschouwing gelaten omdat deze mensen vanuit andere 

organisaties zitting nemen in de veiligheidsregio en dus via die weg benaderd zijn.  

 

Organisatie Uitgezette enquêtes 

Politie 100 

Brandweer 100 

GHOR 21 

Gemeente 100 
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Van de 321 mensen die de enquête hebben ontvangen, heeft 22,4 % gereageerd. In totaal is de 

enquête 109 keer ingevuld. Helaas is een groot deel van de respondenten vroegtijdig 

afgehaakt. Dit is een veelvoorkomend probleem bij internetenquêtes (Schmidt, 1997, p. 276). 

Doordat deze enquête niet via een persoonlijke link zijn uitgezet kon vervolgens niet worden 

gezegd of iemand die vroegtijdig was afgehaakt, de enquête later alsnog helemaal had 

ingevuld. Daarom zijn in de analyse alleen de 72 respondenten meegenomen die de enquête in 

zijn geheel hebben ingevuld. Soms hebben deze respondenten, per ongeluk of expres, 

verspreid door de enquête enkele vragen overgeslagen, daarom is het aantal cases bij de 

uiteindelijk gedraaide modellen lager dan 72.   

Er is geen exacte informatie over hoeveel mensen werkzaam zijn binnen alle 

kolommen van de rampenbestrijding binnen de veiligheidsregio Haaglanden. Wanneer cijfers 

wel beschikbaar zijn wordt vaak geen onderscheid gemaakt tussen hulpverleners op de grond 

en professionals in de beleidslagen daarboven. Om toch bij benadering iets te zeggen over de 

representativiteit van dit onderzoek is daarom gekeken naar het aantal rollen of 

functionarissen binnen de crisisorganisatie, zoals die naar voren komen in het Regionaal 

Crisisplan Haaglanden 2016-2019. Deze functies worden vervuld door een pool van mensen 

die piketdiensten draaien. Deze pools bestaan uit vier tot zes mensen. Op die manier kan 

worden beredeneerd dat er ongeveer 750 mensen piketdiensten draaien voor de functies die 

worden genoemd in het crisisplan. Dit zou betekenen dat bijna tien procent van de 

functionarissen is meegenomen in dit onderzoek.  

 

Operationalisatie 

Faciliterende houding van professional 

Zoals eerder gesteld wordt onder een faciliterende houding in deze thesis verstaan het 

assisteren, door middel van materiële en niet-materiële ondersteuning, van burgers door de 

professional bij zelfredzaam gedrag. Het doel van de faciliterende houding is het 

ondersteunen van het zelfredzame gedrag van burgers tijdens de rampenbestrijding en niet het 

overnemen van deze initiatieven. Dit concept is aan de hand van literatuur over sociale steun 

tussen werkgevers en werknemers en bestuurskundig onderzoek naar de overheid als 

facilitator op gedeeld in vijf dimensies:  

 Emotionele steun 

 Informatieve steun 

 Instrumentele steun 
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 Feedback  

 Flexibiliteit  

De eerste vier dimensies worden in dit onderzoek gemeten aan de hand van een 

aangepaste vragen op basis van de vragenlijst van Rooney en Gottlieb (2007, p. 202). Deze 

vragenlijst werd eerder succesvol gebruikt voor het meten van sociale steun tussen werkgever 

en werknemer. De vragenlijst van Rooney en Gottlieb bestaat uit 27 vragen. Een aantal van 

deze vragen is weggelaten omdat zij te specifiek over de werkrelatie tussen manager en 

werknemer gingen, zoals vragen over de mogelijkheid om vrij te vragen, werkuren zelf in te 

delen, professionele ontwikkeling of de vraag in hoeverre een manager interesse toonde in het 

leven van de werknemer buiten de werkomgeving. Andere stellingen waren moeilijk te 

vertalen naar een situatie van de professional en de zelfredzame burger. Hierdoor zijn negen 

vragen weggelaten. Daarnaast is er een extra stelling toegevoegd. Die gaat over de mate 

waarin professionals zelfredzame burgers verbinden met hun professionele netwerk, volgens 

Bakker et al. een belangrijke factor in het ondersteunen van burgerinitiatieven (Bakker et al., 

2012).  

Uiteindelijk zijn 19 verschillende stellingen aan de professionals voorgelegd. Bij iedere 

stelling of handeling kon worden aangegeven of zij die handeling nooit, soms, regelmatig of 

vaak zouden uitvoeren tijdens een ramp. Aangezien niet iedere professional in zijn carrière is 

geconfronteerd met een ramp, wordt hen gevraagd zich in te denken hoe ze zouden reageren 

in een dergelijke situatie.  

De flexibiliteit van de professional wordt gemeten aan de hand van een aangepaste 

vragenlijst op basis van Kerr en Jermier (1978). Deze vragenlijst meet de inflexibiliteit van 

een organisatie. Met inflexibiliteit wordt de starheid en onbuigzaamheid bedoeld. Er wordt 

gevraagd naar bereidheid van werknemers om de regels te breken en procedures te omzeilen. 

De betrouwbaarheid van schaal is volgens Kerr en Jermier voldoende (Kerr, Jermier, 1978, p. 

389). In dit onderzoek zijn deze stellingen toegespitst op de inflexibiliteit van de professional. 

Op een 5-punts Likertschaal kan worden aangegeven of men het eens is met een stelling, 

gedeeltelijk eens, neutraal, gedeeltelijk oneens of oneens. Een aantal van de stellingen is 

negatief geformuleerd en meten dus een inflexibele, niet ondersteunende houding.   

Uit Pearsonscorrelatie blijkt dat de samenhang tussen de vier eerste subschalen, 

emotionele steun, informatieve steun, instrumentele steun en feedback in de gebruikte dataset 

hoog is. De gemeten correlaties liggen tussen de 0,691 en 0,850 en zijn allen significant. De 

subschaal flexibiliteit laat geen significante correlatie zien met de andere subschalen. Dit 
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betekent dat de theoretische samenhang van het construct niet bevestigd wordt door de data 

maar op basis van de theorie is toch besloten de somscore te gebruiken. Uit de verschillende 

theorieën komt immers naar voren dat flexibiliteit een essentieel onderdeel is van een 

faciliterende houding.  

Begrip Definitie Operationalisatie Dimensies Stellingen 

Faciliterende 

houding  

Het assisteren, door 

middel van materiële 

en niet-materiële 

ondersteuning, van 

een bezigheid of 

initiatief. 

Het assisteren, 

door middel van 

materiële en niet-

materiële 

ondersteuning, 

van burgers door 

de professional bij 

zelfredzaam 

gedrag. 

Emotionele steun 1. Ik vraag zelfredzame burgers tijdens een 

ramp hoe het met hen gaat. 

2. Ik toon, tijdens een ramp, waardering voor 

het werk van zelfredzame burgers waar anderen 

bij zijn. 

3. Ik word zichtbaar boos als een zelfredzame 

burger iets niet goed doet tijdens een ramp. (N) 

4. Wanneer een zelfredzame burger 

moeilijkheden ondervindt bij zijn of haar 

werkzaamheden tijdens een ramp probeer ik 

hier sympathiek op te reageren.  

5. Ik draai beslissingen of acties die zijn 

ondernomen door zelfredzame burger tijdens 

een ramp terug. (N) 

Informatieve steun 6. Ik houd burgers die bezig zijn met 

zelfredzame initiatieven op de hoogte van 

nieuwe informatie tijdens een ramp. 

7. Ik leg de overwegingen uit achter de 

besluiten die worden genomen tijdens een ramp 

en die effect hebben op de zelfredzame 

initiatieven van burgers.  

8. Ik geef tijdig antwoord op vragen van 

burgers die bezig zijn met zelfredzame 

burgerinitiatieven tijdens een ramp. 

9. Ik ben bereikbaar en toegankelijk voor 

burgers die bezig zijn met zelfredzame 

initiatieven tijdens aan ramp. 

10. Ik geef duidelijke instructies aan 

zelfredzame burgers tijdens een ramp. 

Instrumentele steun 11. Ik zorg dat burgers tijdens een ramp alle 

benodigde middelen hebben, die ik tot mijn 

beschikking heb, om hun zelfredzame 

initiatieven uit te kunnen voeren.  

12. Ik help burgers door hen tijdens een ramp in 

contact te brengen met mensen uit mijn netwerk 

die hun verder kunnen helpen met het 

zelfredzame initiatief.  

13. Ik werk samen met de zelfredzame burger 
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Attitude 

De attitude van professionals wordt in deze thesis onderzocht aan de hand van vertrouwen. 

Rousseau stelt dat vertrouwen een psychologische staat is waarbij men zich kwetsbaar opstelt 

omdat men positieve verwachtingen heeft van de intenties of het gedrag van anderen 

(Rousseau et al., 1998, p. 395). Vertrouwen speelt in deze thesis op twee manieren een rol: het 

vertrouwen tussen medewerkers en management en het vertrouwen van professionals in 

burgers.  

Begrip Definitie Operationalisatie 

Vertrouwen Vertrouwen is een psychologische staat is waarbij men zich 

kwetsbaar opstelt omdat men positieve verwachtingen heeft van de 

Vertrouwen tussen professionals 

en management 

tijdens een ramp.  

Feedback  14. Ik geef burgers positieve feedback wanneer 

zij juist zelfredzame of redzame handelen 

tijdens een ramp. 

15. Ik geef meer negatieve dan positieve 

feedback aan zelfredzame burgers tijdens een 

ramp. (N).  

16. Ik bedank burgers voor hun hulp of 

werkzaamheden tijdens een ramp.  

17. Ik geef aan bij de burger wanneer ik een 

taak anders zou uitvoeren tijdens een ramp. (N)  

18. Ik geef de zelfredzame burger suggesties 

over hoe zij problemen kunnen oplossen of 

bepaalde dingen kunnen aanpakken maar laat 

hen de uiteindelijke beslissing nemen tijdens 

een ramp.  

19. Ik vraag mij soms openlijk af of een 

zelfredzame burger wel juist handelt of de 

juiste beslissingen neemt tijdens een ramp.  

Flexibiliteit 20. Geschreven regels zijn erg belangrijk, en 

mogen ook tijdens een ramp niet worden 

overtreden. (N) 

21. Ik beschouw regels en handleidingen als 

algemene richtlijnen, niet als rigide of starre 

regels die ik tijdens een ramp tot op de letter 

moet volgen. 

22. Vanuit onze organisatie is er beleid 

geschreven voor iedere mogelijke situatie. Dat 

beleid moet nauwgezet gevolgd worden. Ook 

tijdens een ramp. (N)   
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intenties of het gedrag van anderen Vertrouwen van professionals in 

burgers 

 

Vertrouwen van professionals in management 

Gezien de hierboven genoemde definitie van Rousseau wordt het vertrouwen tussen 

professional en manager hier gedefinieerd als de positieve verwachtingen vanuit de 

professional over het gedrag en intenties van managers. Tzafrir en Dolan meten specifiek het 

vertrouwen tussen werknemers en managers. Hiervoor gebruiken ze zestien vragen. De 

vragen zijn gebaseerd op vier dimensies (Tzafrir, Dolan, 2004). Deze dimensies zijn afgeleid 

van veel gebruikte dimensies binnen de literatuur omtrent vertrouwen maar toegepast op de 

specifieke relaties tussen werknemer en manager (Dietz, Hartog, 2006). Dit is de reden dat 

deze schaal wordt gebruikt om het vertrouwen van de professional in de manager te meten. 

De vier dimensies die centraal staan zijn: competentie, harmonie, bezorgdheid en 

betrouwbaarheid.  

 Competentie gaat over de deskundigheid, macht, vaardigheid en kennis van de 

manager om te adequaat te handelen. Dit geeft de werknemer zekerheid en vertrouwen in de 

wederzijdse relatie. Harmonie wordt gecreëerd door een positieve combinatie van emoties, 

interesses, meningen, doelen en waarden binnen de arbeidsrelatie (Tzafrir, Dolan, 2004, p. 

118). Tijdens het toetsen van de vragenlijst door Tzafrir en Dolan bleken harmonie en 

competentie grotendeels te overlappen. Deze twee dimensies worden daarom als één dimensie 

meegenomen in de vragenlijst (Tzafrir, Dolan, 2004, p. 123). Bezorgdheid is de oprechte 

interesse in het welzijn van de ander, of ten minste de intentie om een ander niet te schaden. 

Ten slotte is betrouwbaarheid het systematisch en consistent zijn in gedrag en procedures. Dit 

wordt versterkt wanneer beloftes en verplichtingen worden nagekomen (Tzafrir, Dolan, 2004, 

p. 118).  

De betrouwbaarheid van deze schaal is op verschillende manieren getoetst (Tzafrir, 

Dolan, 2004, p. 123). Hieruit is gebleken dat de interne betrouwbaarheid van het 

meetinstrument hoog is. De gehele schaal had een Cronbach’s Alfa van 0,92 en ook de 

subonderdelen hebben een hoge betrouwbaarheid (α tussen de 0,70 en 0,88). Ook de 

constructvaliditeit van de schaal is in dit artikel onderzocht en bleek goed te zijn (Tzafrir, 

Dolan, 2004, p. 124). 

 

Operationalisatie Dimensies Vragen 
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Vertrouwen van professionals in burgers 

Vertrouwen van professionals in burgers wordt geoperationaliseerd als de positieve 

verwachtingen van de professional over het gedrag en intenties van burgers. Dit betekent dat 

zij verwachten dat de burgers zullen handelen op een dusdanige manier dat dit bijdraagt aan 

het realiseren van het doel dat de professional heeft. In dit geval is het doel rampenbestrijding. 

Hartog en Dietz stellen dat in alle operationalisaties van vertrouwen drie dimensies het vaakst 

Vertrouwen tussen professional en 

manager is positieve verwachtingen 

vanuit de professional over het gedrag en 

intenties van managers 

Competentie en harmonie 8. Mijn leidinggevende heeft veel kennis en inzicht 

in het werk dat moet gebeuren 

9. Mijn leidinggevende is over het algemeen 

succesvol in de dingen die hij of zij probeert te 

bereiken. 

14. Er is een goede verstandhouding tussen 

werknemers en leidinggevenden binnen de 

organisatie. 

15. Mijn leidinggevende zou persoonlijke offers 

maken voor onze groep- 

16. Mijn leidinggevende geeft zijn of haar eerlijke 

mening over belangrijke kwesties 

Bezorgdheid 2. Ik kan op mijn leidinggevende rekenen om mij 

te helpen wanneer ik problemen ervaar binnen 

mijn functie 

3. Mijn leidinggevende zou nooit expres iets doen 

wat de organisatie kan schaden. 

4. Mijn leidinggevende is open en eerlijk tegen 

mij.  

5. Binnen de organisatie kan men succes behalen 

door andere mensen slecht te behandelen (N) 

10. Wanneer ik een fout maak is mijn 

leidinggevende bereid om dit ‘te vergeven en 

vergeten’ 

13.Het is beter om geen informatie te delen met 

mijn leidinggevende. (N) 

Betrouwbaarheid 1. De behoeften en wensen van werknemers zijn 

belangrijk voor mijn leidinggevende 

6. Mijn leidinggevende houdt zich aan zijn of haar 

beloftes 

7. Mijn leidinggevende houdt rekening met wat 

belangrijk is voor mij 

11. Mijn leidinggevende gedraagt zich consistent  

12.Wat mijn leidinggevende doet, komt overeen 

met wat hij of zij zegt. 



 

37 

 

terug komen. Het gaat daarbij om vertrouwen in welwillendheid, competenties en integriteit 

(Dietz, Hartog, 2006, p. 560; Tzafrir, Dolan, 2004). Welwillendheid gaat over vriendelijkheid 

en de goedbedoelde intenties en motieven. Vertrouwen in competentie duidt op vertrouwen in 

de vaardigheden en kennis van mensen. Integriteit duidt op het naleven van algemene 

principes en vertrouwen in het moreel handelen van de ander. Elk van deze drie componenten 

speelt een rol bij het bepalen van de mate van betrouwbaarheid van een persoon (Dietz, 

Hartog, 2006, p. 560). Hierbij spelen de drie mythes weer een belangrijke rol.  

 De drie mythes zijn voorbeelden van het gebrek aan vertrouwen van professionals in 

de welwillendheid, competenties of integriteit van de burgers. De schaal die wordt gebruikt 

om het vertrouwen van professionals in de burger te meten is een aangepaste versie van de 

schaal die door Yang (2005) wordt gebruikt om het vertrouwen van ambtenaren in burgers te 

meten. Ook deze schaal maakt gebruik van de hierboven genoemde dimensies van 

vertrouwen. De schaal van Yang heeft een Cronbach’s Alpha van 0,70. De vragen zijn 

aangepast aan de relatie tussen professional en burger tijdens een ramp. Zo wordt de stelling 

‘Burgers willen altijd helpen met jouw baan’ in ‘Burgers zijn bereid mij te helpen bij het 

uitvoeren van taken in het kader van rampenbestrijding’. Daarnaast zijn de drie mythes 

meegenomen voor zover deze niet al worden gedekt door de vragen in de vragenlijst van 

Yang. 

 

Handelingspreferentie 

Handelingspreferentie is een voorkeur van bepaalde copingsstrategieën boven andere 

strategieën. Coping is een breed scala aan gedrag en cognitieve reacties die mensen gebruiken 

om om te gaan met stress en stressvolle situaties (Folkman, Moskowiz, 2004, p. 746). Dit 

onderzoek richt zich op gedragscoping dat plaatsvindt in de interactie tussen burger en 

Operationalisatie Dimensies Vragen 

Vertrouwen tussen professional en burger is 

positieve verwachtingen vanuit de 

professional over het gedrag en intenties van 

burgers 

Welwillendheid 1. Burgers zijn bereid zichzelf en anderen te helpen 

tijdens een ramp. 

2. Burgers zijn bereid mij te helpen bij het uitvoeren van 

taken in het kader van rampenbestrijding. 

Competentie 3. Burgers raken in paniek tijdens een ramp.(N) 

4. Burgers moeten meestal geholpen of gered worden 

door professionele hulpdiensten tijdens een ramp.(N) 

Integriteit 5.Wanneer een crisis of ramp uitbreekt zullen burgers 

misbruik maken van deze situatie.(N) 

6. Plunderen is een veel voorkomend verschijnsel 

tijdens een ramp.(N) 
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professional. Er zijn verschillende copingsstrategieën die zich richten op het beheersen van 

een crisis, ramp of probleem. In het tweede hoofdstuk zijn de vijf verschillende 

copingsstrategieën die onder gedragscoping vallen al kort genoemd: actief copen, plannen, 

onderdrukken van concurrerende activiteiten en informatie, terughoudendheid en het zoeken 

van steun bij de omgeving. 

 Carver, Scheier en Weintraub (1989) gebruiken 20 verschillende stellingen om het 

copingsgedrag van respondenten te meten. Voor iedere stelling moeten de respondent 

aangeven of zij iets nooit doen, soms doen, gemiddeld doen of vaak doen (Carver, Scheier, 

Weintraub, 1989, p. 271). De betrouwbaar van deze stellingen als meetinstrumenten van 

gebruikte copingsstrategieën zijn voldoende (Cronbach’s Alfa tussen 0,80 en 0,62). 

Deze copingsmechanismes worden onderverdeeld in twee categorieën in lijn met de 

onderverdeling van Tummers et al. om de hypothese te toetsen. Allereerst 

copingsmechanismes waarbij er richting de cliënt of burger wordt bewogen. Hieronder vallen 

de copingsstrategieën terughoudendheid en steun zoeken. In de tweede categorie vallen 

copingsmechanismes waarbij er afstand wordt genomen van de cliënt of burger en 

copingsmechanismes waarbij er tegen de cliënt of burger wordt in gegaan. Actief copen, 

plannen en onderdrukken worden onder deze categorie geschaard.   

Begrip Definitie Operationalisatie Dimensies Vragen  

Coping Coping is een breed scala aan 

gedrag en cognitieve reacties die 

mensen gebruiken om om te gaan 

met stress en stressvolle situaties. 

Gedrag en cognitieve 

reacties die professionals 

gebruiken om om te gaan 

met stress en stressvolle 

situaties binnen de 

interactie met burgers 

tijdens een ramp 

Actief copen 1.Ik onderneem aanvullende 

acties om een probleem op te 

lossen. 

2. Wanneer ik een probleem heb 

dan doe ik daar iets aan. 

3.  Ik doe wat moet gebeuren, 

stap voor stap. 

4. Ik onderneem directe actie om 

een probleem te omzeilen.  

Plannen 5. Ik doe mijn best om een 

strategie te bedenken. 

6. Ik maak een plan van actie. 

7.Ik denk goed na over welke 

stappen ik zal ondernemen. 

8.Ik denk na over hoe ik een 

probleem het beste kan 

aanpakken. 

Onderdrukken  9.Ik schuif andere activiteiten 

opzij om mij te concentreren op 

hetgene voor mij.  
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Routine 

Klein deelt het beslissingsmechanisme van professionals tijdens een ramp op in drie fases: 

herkennen van de situatie, het evalueren van opties en mentale simulatie (Klein, 2008, p. 459). 

De mate waarin een situatie overeenkomt met de dagelijkse routine (herkennen van de 

situatie) bepaalt de mate waarin het benutten van zelfredzaam gedrag van burgers als reële 

handelingsoptie wordt gezien (evalueren en simulatie). Om het effect van deze beperkende 

factor te onderzoeken  wordt daarom de houding van de professionals tijdens de dagelijkse 

10. Ik focus mij op het omgaan 

met het probleem, en als het 

nodig is zet ik andere activiteiten 

opzij om mij op dat probleem te 

concentreren.  

11.Ik zorg ervoor dat ik niet 

afgeleid wordt door andere 

gedachten of activiteiten. 

12. Ik doe erg mijn best om te 

voorkomen dat andere dingen mij 

belemmeren terwijl ik met een 

probleem bezig ben. 

Terughoudendheid 13.Ik dwing mezelf om te 

wachten met handelen tot het 

juiste moment 

14. Ik wacht met handelen tot de 

situatie het toelaat.  

15. Ik voorkom dat een situatie 

verergert door vroegtijdig 

handelen. 

16. Ik houd mezelf tegen om niet 

te snel te handelen.  

Steun zoeken 17. Ik vraag mensen die 

vergelijkbare ervaringen hebben 

gehad, wat zij deden. 

18. Ik probeer advies in te 

winnen bij anderen over hoe te 

handelen. 

19. Ik praat met iemand om meer 

te weten te komen over de 

situatie. 

20. Ik praat met iemand die iets 

concreets aan de situatie kan 

doen. 
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bezigheden bekeken, in tegenstelling tot gedurende een ramp. Hierbij worden dezelfde 

dimensies en stellingen aangehouden als bij de vragenlijst waarmee een faciliterende houding 

van professionals tijdens een ramp wordt gemeten. Nu zijn de vragen echter gericht op de 

dagelijkse bezigheden van de geënquêteerden.   

Hierbij is het onderscheid tussen de dagelijkse bezigheden en een ramp belangrijk. 

Muller et al. stellen dat een ramp een zwaar ongeval is waarbij het leven en de gezondheid 

van veel personen, het milieu en grote materiële belangen in gevaar zijn of ernstig worden 

geschaad. Hierbij is gecoördineerde inzet nodig verschillende diensten uit uiteenlopende 

disciplines om de bedreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken (Muller et 

al., 2012, p. 80). Bij een ramp zijn het aantal slachtoffers en de gevolgen dus groter dan bij de 

dagelijkse bezigheden van professionals. Ook vragen rampen om gecoördineerde aanpak en 

zijn er altijd verschillende organisaties en diensten bij betrokken. Dit verschil is duidelijk 

benadrukt in de enquête en wordt verduidelijkt met enkele voorbeelden van rampen die 

worden genoemd in het risicoprofiel van de veiligheidsregio Haaglanden.  

Begrip Definitie Operationalisatie Dimensies Vragen 

Naturalistic 

Decision 

Making  

 De mate waarin 

professionals tijdens 

hun dagelijkse 

werkzaamheden 

zelfredzaam gedrag 

van burgers 

faciliteren.   

Emotionele steun 1. Ik vraag zelfredzame burgers 

hoe het met hen gaat. 

2. Ik toon waardering voor het 

werk van zelfredzame burgers waar 

anderen bij zijn. 

3. Ik word zichtbaar boos als een 

zelfredzame burger iets niet goed 

doet. (N) 

4. Wanneer een zelfredzame burger 

moeilijkheden ondervindt bij zijn 

of haar werkzaamheden probeer ik 

hier sympathiek op te reageren.  

5. Ik draai beslissingen of acties die 

zijn ondernomen door zelfredzame 

burger terug. (N) 

Informatieve 

steun 

6. Ik hou burgers die bezig zijn met 

zelfredzame initiatieven op de 

hoogte van nieuwe informatie over 

de situatie. 

7. Ik leg de overwegingen uit 

achter de besluiten die worden 

genomen en die effect hebben op 

de zelfredzame initiatieven van 

burgers.  
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8. Ik geef tijdig antwoord op 

vragen van burgers die bezig zijn 

met zelfredzame burgerinitiatieven. 

9. Ik ben bereikbaar en 

toegankelijk voor burgers die bezig 

zijn met zelfredzame initiatieven. 

10. Ik geef duidelijke instructies 

aan zelfredzame burgers. 

Instrumentele 

steun 

11. Ik zorg dat burgers alle 

benodigde middelen hebben, die ik 

tot mijn beschikking heb, om hun 

zelfredzame initiatieven uit te 

kunnen voeren.  

12. Ik help burgers door hen in 

contact te brengen met mensen uit 

mijn netwerk die hun verder 

kunnen helpen met het zelfredzame 

initiatief.  

13. Ik werk samen met de 

zelfredzame burgers.  

Feedback  14. Ik geeft burgers positieve 

feedback wanneer zij juist 

zelfredzame of redzame handelen. 

15. Ik geef meer negatieve dan 

positieve feedback aan zelfredzame 

burgers. (N).  

16. Ik bedank burgers voor hun 

hulp of werkzaamheden.  

17. Ik geef aan bij de burger 

wanneer ik een taak anders zou 

uitvoeren. (N)  

18. Ik geef de zelfredzame burger 

suggesties over hoe zij problemen 

kunnen oplossen of bepaalde 

dingen kunnen aanpakken maar 

laat hen de uiteindelijke beslissing 

nemen.  

19. Ik vraag mij soms openlijk af 

of een zelfredzame burger wel juist 

handelt of de juiste beslissingen 

neemt.  

Flexibiliteit 20. Geschreven regels zijn erg 

belangrijk, en mogen niet worden 

overtreden. (N) 
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21. Ik beschouw regels en 

handleidingen als algemene 

richtlijnen, niet als rigide of starre 

regels die ik tot op de letter moet 

volgen. 

22. Vanuit onze organisatie is er 

beleid geschreven voor iedere 

mogelijke situatie. Dat beleid moet 

nauwgezet gevolgd worden. (N)   

 

Relatie en communicatie 

De relatie en communicatie tussen professional en burger wordt in dit onderzoek bekeken aan 

de hand van leiderschapsstijl. Er zijn verschillende vragenlijsten en meetinstrumenten 

ontwikkeld om leiderschapsstijlen te meten. Twee belangrijke overwegingen zijn 

meegenomen in de selectie voor de LEAD vragenlijst die in dit onderzoek wordt gebruikt. 

Allereerst volgt deze vragenlijst de indeling van leiderschapsstijlen die in het theoretisch 

kader naar voren komt. Ten tweede moet er in dit onderzoek gebruik worden gemaakt van een 

zelfinschatting. Het is niet mogelijk om burgers te benaderen die in aanraking zijn gekomen 

met een specifieke professional en daarbij een beeld hebben gekregen van zijn of haar 

leiderschapsstijl. Dit is een nadeel van dit instrument. Zelfbeoordelingen zijn vaak minder 

nauwkeurig (Vecchio, 1987, p. 445). Zelfinschatting is in dit geval echter de enige manier om 

een beeld te krijgen van de leiderschapsstijl van professionals.  

 De LEAD vragenlijst bestaat uit twaalf hypothetische situaties. De respondent wordt 

gevraagd te kiezen uit vier mogelijke acties die hij of zij zou nemen in de hypothetische 

situatie. Ieder antwoord is gelinkt aan een bepaalde leiderschapsstijl. De situaties zijn 

aangepast om aan te sluiten bij het onderwerp van dit onderzoek. In plaats van hypothetische 

situaties over leidinggevende binnen een team van collega’s, wordt er gevraagd naar de 

reacties in hypothetische situaties waarbij een professional moet samenwerken met burgers.  

Aan de hand van de antwoorden kan de aanleg van de professional voor ieder van de vier 

leiderschapsstijlen ten opzichte van burgers worden berekend. De twaalf situaties zijn terug te 

vinden in de enquête in de bijlage 1. Een overzicht van welke antwoorden wij welke 

leiderschapsstijl horen, is terug te vinden in bijlage 2.  

Begrip Definitie Operationalisatie Dimensies 

Leiderschap Leiderschap is het gebruik van niet-dwingende Het gebruik van niet-dwingende of Directieve stijl 
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Controlevariabelen 

Naast de bovenstaande factoren worden een aantal controlevariabelen meegenomen in het 

onderzoek. Allereerst wordt meegenomen of de professional in het BT, ROT of CoPI zitting 

heeft. Deze drie teams hebben allemaal verschillende functies en verantwoordelijkheden. Dit 

kan effect hebben op de houding ten opzichte van de burger en zelfredzame initiatieven.  

Ten tweede wordt de kolom waaruit de professional afkomstig is als variabele 

meegenomen. Of een professional politieagent, ambulancemedewerker, medewerker van de 

veiligheidsregio of brandweerman is kan effect hebben op de houding ten opzichte van 

burgers. Er is nog geen onderzoek gedaan naar de verschillen in copingsstijlen tussen 

beroepsgroepen tijdens de crisisbeheersing. Wel is gebleken dat werknemers in de 

gezondheidszorg of het onderwijs meer affiniteit hebben met een copingsstijl die zich naar de 

cliënt toe beweegt. Terwijl de politie en maatschappelijk werkers vaker gebruik maken van de 

andere twee stijlen (Tummers et al., 2015, p. 23).  

Ten derde is geslacht meegenomen als controlevariabelen. Uit onderzoek is gebleken 

dat dit effect kan hebben op de geprefereerde copingstechnieken (Carver, Scheier, Weintraub, 

1989; Tummers et al., 2015, p. 27). Tenslotte worden het aantal dienstjaren dat de 

professional binnen de rampenbestrijding werkzaam is en het aantal rampen dat een 

professional heeft meegemaakt meegenomen.   

 

Betrouwbaarheid van de gebruikte schalen 

Het merendeel van gebruikte schalen is al eerder toegepast. De betrouwbaarheid van deze 

schalen zijn, waar mogelijk, al weergegeven aan de hand van de Cronbach’s Alpha. Een 

aantal is echter aangepast door bijvoorbeeld rekening te houden met de relatie tussen de 

professional en de zelfredzame burger. Dit geldt voor de schalen met betrekking tot het 

vertrouwen tussen professional en management en het vertrouwen van professionals in 

burgers. Daarnaast worden voor de afhankelijke variabele ‘een faciliterende houding van 

professionals’ en de onafhankelijke variabele routine schalen gebruikt die nog nooit op deze 

of symbolische invloed om een bepaalde 

activiteit van een groep mensen aan te sturen of  

te coördineren om de doelstellingen van die 

groep te realiseren. Leiderschap richt zich 

alleen op het motiveren en begeleiden van 

ondergeschikten. Dit is slechts een onderdeel 

van een breder begrip van managen 

symbolische invloed om het 

zelfredzame gedrag van burgers aan 

te sturen of  te coördineren ten einde 

betere rampenbestrijding te 

realiseren. 

Coachende stijl 

Ondersteunende stijl 

Delegerende stijl 
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wijze zijn toegepast. Het is daarom belangrijk om goed te kijken naar de betrouwbaarheid van 

deze schalen. Dit wordt hieronder uitgebreid gedaan. Dit gebeurt aan de hand van een 

Cronbach’s Alpha betrouwbaarheid toets. 

 Cronbach’s Alpha is de meest gebruikelijke toets voor het bepalen van de 

betrouwbaarheid van een schaal (Field, 2009, p. 674). Een Cronbach’s Alpha groter dan 0,8 of 

tussen de 0,7 en 0,8, afhankelijk van welke auteur wordt aangehaald, wordt gezien als 

acceptabele maatstaf voor de betrouwbaarheid van een schaal (Field, 2009, p. 675). Hierbij 

moet echter wel rekening worden gehouden met het aantal items dat een schaal bevat. Een 

groter aantal items per schaal zorgt ook voor een hogere Cronbach’s Alpha. Wanneer een 

construct multidimensionaal is kan de Cronbach’s Alpha beter per subschaal worden berekent 

(Field, 2009, p. 676). 

 

Faciliterende houding van professional 

Deze schaal bestaat uit vijf dimensies en dus vijf subschalen. De subschalen emotionele steun, 

informatieve steun en instrumentele steun hebben allemaal een Cronbach’s Alpha van hoger 

dan 0,8. ‘Scale of item deleted’ geeft aan of de betrouwbaarheid van een schaal verbeterd kan 

worden wanneer een of meerdere van de items wordt weggelaten. In dit geval blijkt dat geen 

van de individuele items een negatief effect hebben op de betrouwbaarheid van de algehele 

schaal.  

De subschaal voor de dimensie feedback heeft een Cronbach’s Alpha van 0,758. Dit 

betekent dat ook deze subschaal aan de standaard van Fields voldoet: een Cronbach’s Alpha 

tussen de 0,7 en 0,8. Door stelling 19 ‘ik vraag mij soms openlijk af of een zelfredzame 

burger wel juist handelt of de juiste beslissingen neemt tijdens een ramp’ weg te laten zou de 

Cronbach’s Alpha iets kunnen worden verhoogd. Het gaat hier echter om een kleine 

verhoging. Dit item is daarom niet verwijderd. Daarnaast kan de constructvaliditeit worden 

aangetast door het verwijderen van onderdelen van de vragenlijst. 

 Dit is ook een belangrijke afweging voor de dimensie flexibiliteit. De Cronbach’s 

Alpha van de vijfde subschaal flexibiliteit, is lager dan het streven van 0,7. De Cronbach’s 

Alpha is 0,623. Uit de ‘scale of item deleted’ blijkt dat de Alpha iets kan worden verhoogd 

door stelling 21 te verwijderen. Dat kan echter de validiteit van het construct eventueel 

verzwakken. Uit eerder gebruik van deze schaal voor flexibiliteit is gebleken dat alle drie de 

vragen een belangrijk onderdeel meten van flexibiliteit. Om een goede weergaven te geven 
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van het construct flexibiliteit is er daarom gekozen het item niet te verwijderen. Wel moet 

rekening worden gehouden met de lagere betrouwbaarheid.  

 

Vertrouwen 

Vertrouwen professional in management 

De drie dimensies die bij deze schaal worden onderscheiden hebben allemaal een Cronbach’s 

Alpha hoger dan 0,7: competentie en harmonie (0,833), bezorgdheid (0,735) en 

betrouwbaarheid (0,865). Ook blijkt uit de ‘scale of item deleted’ dat bij geen enkele van de 

subschalen de Cronbach’s Alpha wordt verhoogd door een item weg te laten.  

 

Vertrouwen professional in burger 

Aangezien de dimensies van deze schaal slechts twee vragen bevatten is zowel naar de 

algehele schaal gekeken als naar de betrouwbaarheid van de subschalen. Als geheel heeft de 

schaal een Cronbach’s Alpha van 0,768. Deze Alpha kan niet worden verhoogd door één van 

de items te verwijderen. Wanneer de dimensies als subschalen worden bekeken is de 

Cronbach’s Alpha nog hoger: welwillendheid (0,868), competenties (0,795) en integriteit 

(0,798). Er kan hier echter niets over de ‘Cronbach's Alpha if Item Deleted’ worden gezegd 

omdat er bij het wegvallen van één van de twee vragen van de subschaal, geen schaal meer is 

om de betrouwbaarheid van weer te geven.   

 

Routine 

Deze schaal bestaat, net als de faciliterende houding van professionals, uit vijf dimensies en 

dus vijf subschalen. De subschalen emotionele steun en instrumentele steun hebben beiden 

een Cronbach’s Alpha van boven de 0,7. De Cronbach’s Alpha kan niet worden verhoogd 

door het weglaten van één van de items in de subschalen.  

Dit geldt niet voor de subschalen informatieve steun en feedback. Beiden hebben een 

Cronbach’s Alpha van boven de 0,7 maar deze wel kan worden verbeterd door het weglaten 

van één item op de schaal. Gezien de voldoende betrouwbaarheid van de schalen is er voor 

gekozen om deze items niet te verwijderen. Hiermee komt de validiteit van de 

meetinstrumenten niet in gevaar.   

Een groter probleem ligt bij de subschaal flexibiliteit. Deze heeft een betrouwbaarheid 

van 0,405 maar uit de ‘Cronbach's Alpha if Item Deleted’ blijkt dat de betrouwbaarheid niet 

tot een acceptabel niveau kan worden opgekrikt door één van de items te verwijderen. De 
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betrouwbaarheid van het meetinstrument kan binnen deze dataset dus niet worden vergroot. 

Met de lage betrouwbaarheid moet rekening worden gehouden in het analyseren van de 

resultaten.  

 

Methode 

Dit onderzoek maakt gebruik van meervoudige regressieanalyse. Er is gekozen voor deze 

methode omdat de afhankelijke variabele op rationiveau is gemeten. Hoewel de voorkeur 

wordt gegeven aan variabalen gemeten op interval niveau, worden ook variabelen gemeten op 

ordinaal niveau gebruikt bij regressieanalyse (Allison, 1999). Hierbij wordt dan de impliciete 

assumptie gedaan dat een toename of afname van één eenheid op de schaal hetzelfde betekent 

onafhankelijk van het beginpunt (Allison, 1999, p. 10). Ook dit onderzoek gaat uit van die 

assumptie. Daarnaast kan aan de hand van meervoudige regressieanalyse het verband tussen 

de onafhankelijke en de afhankelijke variabele worden gemeten terwijl er wordt gecontroleerd 

variabelen. Om de analyse te kunnen uitvoeren moeten er ten minste even veel cases als 

variabelen zijn (inclusief afhankelijke variabelen). Om een goede analyse uit te voeren moet 

het aantal cases echter veel groter zijn (Allison, 199, p. 7). De data voldoet aan de assumpties 

van regressieanalyse.   

Er worden in dit onderzoek drie verschillende modellen gebruikt. Allereerst is een 

model gedraaid waarbij alle factoren uit het conceptueel model zijn meegenomen. In het 

tweede model zijn hier de controlevariabelen aan toegevoegd om te kunnen controleren of 

gevonden de verbanden blijven bestaan. Ten derde worden er dummies toegevoegd om te 

kijken of er een effect is van de organisatie waarbinnen de respondenten werkzaam zijn. 

 

Assumpties 

Assumpties kunnen worden gezien als voorwaarden voor het goed werken van multivariate 

regressieanalyse (Allison, 1999). Het voldoen aan de assumpties is belangrijk voor de 

generaliseerbaarheid van de resultaten naar de gehele populatie. In deze paragraaf komen de 

volgende assumpties aan bod: 

1. Soort variabelen 

2. Voldoende variantie op de variabele 

3. Lineariteit 

4. Multicolliniariteit 

5. Homoscedasticiteit  
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6. Normaal gedistribueerde errortermen (Allison, 1999, Fields, 2009) 

 

Uit de eerder beschreven operationalisaties en resultaten blijkt dat alle variabelen op interval 

of ordinaal niveau zijn gemeten. Wanneer dit niet het geval was zijn deze variabelen in de 

modellen opgenomen als dummy variabelen (zoals de organisatiecategorieën en geslacht). Uit 

de resultaten blijkt ook dat er op alle variabelen voldoende variantie is. Aan de eerste twee 

assumpties is dus voldaan. De andere vier assumpties worden hieronder verder behandeld. 

 

Lineariteit 

Er zijn een aantal manieren om de lineariteitsassumptie te toetsen. Deze assumptie verwijst 

naar de veronderstelling dat de regressievergelijking in de werkelijkheid een lineair verband 

is. Deze assumptie kan op verschillende manieren worden getoetst. Allereerst door de 

afhankelijke en onafhankelijke variabelen tegenover elkaar te zetten in een plot, zoals in de 

onderstaande grafieken is gedaan. Uit deze grafieken blijkt dat er min of meer sprake is van 

lineaire verbanden tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabelen in de dataset. De lijn 

door de grafieken verduidelijkt deze verbanden. 

 
Grafiek 1: Scatter plot verband tussen onafhankelijke en afhankelijke variabelen 

 

Daarnaast kan aan de hand van een scatter plot worden gekeken of aan de assumptie van 

lineariteit is voldaan. Hierbij is het van belang dat de punten op de plot willekeurig zijn 

verdeeld. Aangezien er geen duidelijk  patroon te zien is in de verdeling van de punten, blijkt 

ook hieruit dat er aan de lineariteitsassumptie is voldaan.  
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Grafiek 2: Scatter plot gestandaardiseerde residuen tegenover de gestandaardiseerde voorspelde waarden 

 

Homoscedasticiteit 

Ook deze assumptie kan worden getoetst aan de hand van grafiek 13. Wanneer de punten 

evenredig verdeeld zijn en er geen duidelijk patroon te zien is in de verdeling van de punten, 

is er voldaan aan de assumptie van homoscedasticiteit.  

 

Multicollineariteit  

Multicollineariteit is het verschijnsel dat twee of meer van de onafhankelijke variabelen in een 

regressiemodel sterk correleren. Om te controleren op mulitcollineariteit kan worden gekeken 

naar de tolerance waarden en de Variance Inflation Factor (VIF). Allisson stelt er sprake is 

van mulitcollineariteit wanneer de tolerance waarden onder de 0,4 komt of de Variance 

Inflation Factor (VIF) boven de 2,5 (Allison, 1999).  

Uit de collineariteitsstatistieken komt naar voren dat er in de dataset geen sprake in 

van mulitcollineariteit.  De onderstaande tabel toont dat alle tolerance waarden boven de 0,4 

liggen en alle VIF lager zijn dan 2,50. Dit betekent dus dat er geen sprake is van grote 

correlatie tussen de onafhankelijke variabelen.  

 

Tabel 1: Multicollineariteitsstatistieken  

 Tolerance waarden VIF 

Vertrouwen van professional in management ,807 1,238 

Vertrouwen van professional in burger ,927 1,079 

Handelingspreferentie naar burgers toewerken ,838 1,193 

Routine ,760 1,316 

Ondersteunende leiderschapsstijl ,845 1,183 
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Aantal meegemaakte rampen ,789 1,268 

Jaren werkzaam binnen de rampenbestrijding ,861 1,162 

Geslacht ,727 1,376 

 

 

Normaal gedistribueerde errortermen 

Aan de hand van de volgende histogram kan worden gekeken naar de assumptie van 

normaliteit. In de onderstaande histrogram is te zien dat de normale distributielijn min of meer 

wordt gevolg. Dit duidt op een normale verdeling van de fouttermen.  

 

Grafiek 3: histogram normale verdeling  errortermen 
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Resultaten 

In dit hoofdstuk wordt kort de beschrijvende statistiek voor de afhankelijke en onafhankelijke 

variabelen behandeld om inzicht te geven in de daadwerkelijke betekenis van de variabelen 

die in de analyses in het volgende hoofdstuk terugkomen
1
.  

Faciliterende houding van professional 

Deze vragenlijst bestaat uit verschillende acties waarvan de professional kon aangeven dat zij 

die nooit, soms, regelmatig of vaak uitvoerden tijdens een ramp. Deze antwoorden hebben een 

score van nul tot drie toegewezen gekregen. Tussen de dimensies zijn kleine verschillen 

zichtbaar. Op het gebied van het geven van feedback aan burgers en flexibiliteit scoren de 

professionals zichtbaar lager dan op het gebied van emotionele, informatieve en instrumentele 

steun. 

Vervolgens zijn alle stellingen bij elkaar opgeteld en is deze optelsom gedeeld door 

het totaal aantal stellingen. Daardoor ontstaat een schaal van nul tot drie waarbij nul aangeeft 

dat respondenten geen de voorgelegde activiteiten ooit uitvoeren. Een score van drie geeft aan 

dat zij alle voorgelegde activiteiten vaak uitvoeren tijdens een ramp. De gemeten scores 

liggen tussen de 0,14 en 2,5. De respondenten scoren een gemiddelde 1,77 met een 

standaardafwijking van 0,625. Dit gemiddelde ligt het dichtst bij de antwoordmogelijkheid 

regelmatig (2).  

 

Tabel 2: beschrijvende statistiek faciliterende houding professional 

Descriptieve statistiek 

 N Minimum Maximum Gemiddelde 

Standaard 

afwijking 

Dimensie emotionele steun 69 ,00 3,00 1,8203 ,74134 

Dimensie informatieve steun 69 ,00 3,00 1,9159 ,90775 

Dimensie emotionele steun 64 ,00 3,00 1,8333 ,94840 

Dimensie feedback 66 ,00 2,67 1,6364 ,65887 

Dimensie flexibiliteit  69 ,00 3,00 1,5024 ,87190 

Faciliterende houding totaal 58 ,14 2,50 1,7665 ,62536 

Onafhankelijke variabelen 

Hier wordt kort ingegaan op de beschrijvende statistiek van de vijf factoren die uit de theorie 

naar voren komen.  

 

                                                 
1 Voor een visuele weergaven van de beschrijvende statistiek zijn in bijlage 3 verschillende grafieken opgenomen.  
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Tabel 3: Beschrijvende statistiek onafhankelijke variabelen 

Beschrijvende statistieken 

 N Minimum Maximum Gemiddelde 

Standaard 

afwijking 

Vertrouwen van professional in 

management 
67 2 5 4,01 ,672 

Vertrouwen professional in burger  71 1,00 5,00 2,9413 ,71386 

Handelingspreferentie 69 1,25 3,00 2,0127 ,43149 

Routine 64 ,14 2,64 1,7180 ,67138 

Ondersteunend leiderschap 72 0 11 5,07 1,923 

 

Vertrouwen professional in management 

De stellingen zijn beantwoord aan de hand van een likertschaal. De variabele ‘vertrouwen in 

management’ kan een score hebben tussen de één en vijf.  Een lage score duidt erop dat de 

geënquêteerde het vaak oneens is met stellingen waarbij wordt uitgedrukt dat het management 

te vertrouwen is. Een hoge score duidt erop dat de geënquêteerde het vaak eens is met 

stellingen waarbij wordt uitgedrukt dat het management te vertrouwen is. De gemeten scores 

liggen tussen de 1,56 en 5,0. Het gemiddelde ligt op 4,01 met een standaardafwijking van 

0,672. Dit betekent dat de geënquêteerden gemiddeld aangaven het gedeeltelijk eens te zijn 

met stellingen die uitdrukten dat hun directe operationeel leidinggevende te vertrouwen is.   

 

Vertrouwen professional in burger 

Ook deze stellingen zijn beantwoord aan de hand van een likertschaal. De variabele 

‘vertrouwen in burgers’ kan een score hebben van één tot vijf. Een score dichterbij de één 

duidt op een laag vertrouwen in burgers, terwijl een score dichterbij de vijf duidt op een hoog 

vertrouwen in burgers door de professional. De gemeten scores liggen tussen de één en vijf 

met een gemiddelde van 3,06 en een standaardafwijking van 0,714. Dit betekent dat het 

vertrouwen van professionals in burgers gemiddeld neutraal tegenover de betrouwbaarheid 

van de burger staat. 

Wanneer er per dimensie naar de vragen wordt gekeken blijkt dat professionals 

gemiddeld de welwillendheid van burgers hoog inschatten. Van de respondenten geeft 79% 

aan dat zij het geheel of gedeeltelijk eens zijn met de stelling dat burgers bereid zijn zichzelf 

en anderen te helpen tijdens een ramp en 76% is het geheel of gedeeltelijk eens met de stelling 

dat burgers bereid zijn de professional te helpen met het uitvoeren van hun taken tijdens een 

ramp. Wanneer er naar de dimensies competentie en integriteit wordt gekeken blijkt dat de 
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drie mythes die Helsloot en Ruitenberg noemen, burgers raken in paniek, burgers zijn 

hulpeloos en afhankelijk en tijdens en na een ramp wordt geplunderd, onder een substantieel 

deel van de respondenten nog leven (Helsloot, Ruitenberg, 2004, p. 104). Zo denken veel 

professionals dat burgers in paniek raken (72%) en moeten worden gered of geholpen worden 

door professionele hulpdiensten (61%). Daarnaast blijkt dat bijna een derde van de 

respondenten nog steeds gelooft dat plunderen tijdens een ramp voorkomt (32%) en stelt bijna 

de helft van de geënquêteerden (47%) het gedeeltelijk eens te zijn met de stelling dat burgers 

misbruik maken van de situatie wanneer er een ramp of crisis uitbreekt. 

 

Handelingspreferentie 

Deze schaal kan een score hebben van nul tot drie. De variabele handelingspreferentie waarbij 

naar de burger toe wordt bewogen een gemiddelde heeft van 2,01 met een standaardafwijking 

van 0,431. Dit betekent dat de respondenten gemiddeld aangegeven dat zij de activiteiten die 

vallen onder copingsstrategieën waarbij er naar de burger toe wordt bewogen regelmatig 

uitvoeren.  

 

Routine 

De vragenlijst bestaat uit verschillende acties waarvan de professional kon aangeven dat zij 

die nooit, soms, regelmatig of vaak uitvoerden tijdens de dagelijkse bezigheden. De schaal 

loopt van nul tot drie. De gemeten scores liggen tussen de 0, 14 en 2,64. De respondenten 

scoren een gemiddelde van 1,72 met een standaardafwijking van 0,671. Dit gemiddelde ligt 

het dichtst bij de antwoordmogelijkheid regelmatig (2). Tussen de dimensies zijn kleine 

verschillen zichtbaar. Op het gebied van instrumentele steun, feedback en flexibiliteit scoren 

de professionals gemiddeld iets lager dan op het gebied van emotionele en informatieve steun. 

Wat hier interessant aan is, is dat respondenten gemiddeld een minder faciliterende 

houding hebben tijdens een ramp dan tijdens de dagelijkse bezigheden. Wanneer we echter 

naar de verschillende dimensies kijken blijkt dat dit niet voor alle dimensies geldt. Gemiddeld 

wordt er tijdens de dagelijkse bezigheden hoger gescoord op het gebied van emotionele steun 

(1,90 tegenover 1,82) en feedback (1,68 tegenover 1,64) terwijl respondenten aangeven 

gemiddeld meer informatieve (1,76 tegenover 1,92) en instrumentele steun (1,64 tegenover 

1,83) te geven tijdens een ramp. Ten slotte blijkt dat de respondenten zelf aangeven tijdens 

een ramp gemiddeld minder flexibel zijn (1,64 tegenover 1,50). 
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Relatie en communicatie 

Om aan te geven in hoeverre de respondenten een ondersteunende leiderschapsstijl hebben, is 

gekeken naar het aantal situaties waarin zij aangegeven een ondersteunende leiderschapsstijl 

te hanteren. Het gemeten minimum is nul, waarbij de respondent heeft aangegeven in geen 

enkele van de situaties terug te grijpen op een ondersteunende leiderschapsstijl, en het 

gemeten maximum is elf, waarbij de respondent heeft aangegeven in elf van de twaalf 

situaties gebruik te maken van een ondersteunende leiderschapsstijl. Respondenten gaven 

gemiddeld aan in 5,07 van de twaalf voorgelegde situatie een ondersteunende leiderschapsstijl 

aan te nemen om het omschreven probleem op te lossen, met een standaardafwijking van 

1,923.  
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Analyse 

In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de correlatie tussen de onafhankelijke en 

afhankelijke variabelen. Vervolgens worden de drie regressiemodellen besproken.   

 

Correlaties  

Met behulp van Pearsons correlatiecoëfficiënt wordt bekeken of twee variabelen  met elkaar 

correleren. Uit onderstaande tabel blijkt dat drie van de vijf variabelen een negatieve 

correlatie te hebben met de mate waarin professionals aangeven een faciliterende houding aan 

te nemen tijdens een ramp. Er zijn negatieve correlaties met vertrouwen van de professional in 

management, een handelingspreferenties voor copingsstrategieën waarbij naar de burger toe 

wordt  bewogen en een ondersteunende leiderschapsstijl. Het vertrouwen van de professional 

in burgers en routine laten een positieve correlatie zien met een faciliterende houding van de 

professional. De correlatie tussen routine en faciliterende houding is significant bij een α van 

0,001. Dit betekent dat de kans dat de correlatie tussen deze twee variabelen berust op toeval, 

erg klein is. De kans dat deze correlatie niet op toeval berust en daadwerkelijk een weergaven 

is van een correlatie in de werkelijkheid, is groter dan 99,9%. 

Tabel 4: Correlaties onafhankelijke en afhankelijke variabelen 

 

Faciliterende houding van 

professional t.o.v. zelfredzame 

burgers tijdens een ramp 

Vertrouwen van 

professional in 

management 

Pearson Correlatie -,063 

Significantie (tweezijdig) ,646 

N 55 

Vertrouwen van 

professional in burger  

Pearson Correlatie ,212 

Significantie (tweezijdig) ,113 

N 57 

Handelingspreferentie Pearson Correlatie -,082 

Significantie (tweezijdig) ,546 

N 56 

Routine Pearson Correlatie ,485
***

 

Significantie (tweezijdig) ,000 

N 53 

Leiderschapsstijl Pearson Correlatie -,087 

Significantie (tweezijdig) ,518 

N 58 

***. Correlatie is significant bij een α van 0,001 (tweezijdig getoetst) 

 

Correlaties laten echter alleen zien dat er een samenhang is tussen twee variabelen. Er kan 

niet worden aangetoond dat er een causaal verband is. Om aan te tonen dat de onafhankelijke 
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variabelen een effect hebben op de afhankelijke variabele wordt hieronder daarom de 

resultaten van de regressieanalyse behandeld. Allereerst wordt kort in te gaan op de drie 

modellen als geheel waarna de vijf hypotheses worden besproken.  
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Tabel 5: Multivariate regressieanalyses  

  Faciliterende houding van 

professional  

Model 1 Model 2 Model 3 

Constante Constante  2,083** 2,078** 0,582 

Standaardfout 0,659 0,729 0,934 

Significantie 0,003 0,007 0,538 

Vertrouwen 

professional in  

management 

Gestandaardiseerde B- 

coëfficiënt  

-0,020 -0,020 

0,128 

0,875 

-0,083 

0,124 

0,509 Standaardfout 0,116 

Significantie 0,861 

Vertrouwen 

professional in burger 

Gestandaardiseerde B- 

coëfficiënt  

0,203* 0,197* 

0,111 

0,084 

-0,049 

0,122 

0,688 Standaardfout 0,102 

Significantie 0,054 

Handelingspreferentie Gestandaardiseerde B- 

coëfficiënt  

-0,079 -0,118 

0,229 

0,610 

-0,091 

0,111 

0,418 Standaardfout 0,203 

Significantie 0,698 

Routine Gestandaardiseerde B- 

coëfficiënt  

0,474*** 

0,131 

0,001 

0,513** 

0,154 

0,002 

0,456** 

0,156 

0,006 Standaardfout 

Significantie 

Ondersteund 

leiderschap 

Gestandaardiseerde B- 

coëfficiënt  

-0,054 

0,042 

0,203 

-0,042 

0,046 

0,375 

-0,055 

0,045 

0,236 Standaardfout 

Significantie 

Rampen meegemaakt Gestandaardiseerde B- 

coëfficiënt  

 0,009 

0,065 

0,887 

-0,017 

0,064 

0,794 Standaardfout 

Significantie 

Dienstjaren Gestandaardiseerde B- 

coëfficiënt  

 -0,003 

0,008 

0,702 

-0,008 

0,009 

0,356 Standaardfout 

Significantie 

Geslacht Gestandaardiseerde B- 

coëfficiënt  

 -0,180 

0,242 

0,461 

0,002 

0,258 

0,994 Standaardfout 

Significantie 

Dummie politie Gestandaardiseerde B- 

coëfficiënt  

  1,893** 

0,692 

0,010 Standaardfout 

Significantie 

Dummie brandweer Gestandaardiseerde B- 

coëfficiënt  

  1,6558** 

0,710 

0,026 Standaardfout 

Significantie 

Dummie GHOR Gestandaardiseerde B-   -1,794** 
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coëfficiënt  0,707 

0,016 Standaardfout 

Significantie 

Dummie gemeente Gestandaardiseerde B- 

coëfficiënt  

  -1,542** 

0,611 

0,016 Standaardfout 

Significantie 

Dummie 

Veiligheidsregio 

(referentiecategorie) 

Gestandaardiseerde B- 

coëfficiënt  

   

Standaardfout 

Significantie 

Adjusted R²  0,248 0,204 0,289 

 (N)  49 49 48 

***. Verband is significant bij een α van 0,001. 

**. Verband is significant bij een α van 0,05. 

*. Verband is significant bij een α van 0,1. 

Regressiemodellen 

Er is een aantal dingen interessant wanneer we kijken naar de gehele modellen. De eerste 

kolom van de tabel laat model 1 zien. Dit model kijkt naar de verbanden tussen alle 

onafhankelijke factoren en de afhankelijke variabele, de faciliterende houding van de 

professional. Dit model heeft een aangepaste R² van 0,248 dat betekent dat 24,8% van de 

variantie in de mate waarin een professional zich faciliterend opstelt wordt verklaard door de 

onafhankelijke variabelen.  

In model 2 zijn de controlevariabelen toegevoegd. Opmerkelijk hierbij is dat het 

model met de controlevariabelen volgens de aangepaste R² minder verklaart dan het model 

zonder controlevariabelen, 24,8% tegenover 20,8%. Hieruit blijkt dat het weinig meerwaarde 

heeft om de controlevariabelen mee te  nemen in de analyse.  

In model 3 zijn dummy variabelen toegevoegd om iets te kunnen zeggen over de 

verschillen tussen organisaties binnen de rampenbestrijding. Hieruit blijkt dat er gemiddeld 

een significant verschil is tussen professionals die werkzaam zijn bij de politie, brandweer, 

GHOR en gemeente ten opzichte van professionals die werkzaam zijn bij de veiligheidsregio. 

Deze relaties zijn significant bij een α van 0,05. Hieruit kan worden opgemaakt dat er 

mogelijk significante verschillen zijn tussen in ieder geval de veiligheidsregio en de andere 

vier organisaties. Om meer inzicht te krijgen in het effect van de organisatie waarbinnen 

iemand werkzaam is op de mate van faciliterende houding, is vervolgens een ANOVA toets 

uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de gemiddelden van alle organisaties niet significant van elkaar 

afweken. Ook deze controlevariabele lijkt dus niet belangrijk voor het verklaren van de mate 

waarin een professional zich faciliterend opstelt en wordt verder buiten beschouwing gelaten.  
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Aan de hand van de drie modellen is vervolgens gekeken naar de hypotheses die in 

hoofdstuk twee zijn geformuleerd. Drie verbanden laten in geen van de drie modellen een 

significant verband zien. Het gaat om vertrouwen tussen professional en management, 

handelingspreferentie en leiderschapsstijl. Deze worden hieronder kort genoemd maar verder 

niet geïnterpreteerd.  

Hypothese één stelt dat naarmate het vertrouwen tussen professional en management 

lager is, professionals een minder faciliterende houding hebben ten opzichte van zelfredzaam 

gedrag van burgers tijdens een ramp. Het verwachte verband komt niet naar voren uit de 

regressieanalyse. Dit verband is verre van significant (0,861, 0,875 en 0,509). Uit dit 

onderzoek komt dus geen duidelijk verband naar voren tussen het vertrouwen van 

professionals en management en de mate waarin professionals zich faciliterend opstellen 

tijdens een ramp. De derde hypothese gaat er vanuit dat wanneer professionals een 

handelingspreferentie hebben waarbij er richting de burger wordt bewogen, professionals 

een grotere faciliterende houding hebben ten opzichte van zelfredzaam gedrag van burgers 

tijdens een ramp. Ook dit verband is in geen van de modellen significant (0,698, 0,610 en 

0,418). De laatste hypothese stelt dat wanneer professionals een ondersteunende 

leiderschapsstijl aannemen,, professionals een grotere faciliterende houding hebben ten 

opzichte van zelfredzaam gedrag van burgers tijdens een ramp. De gevonden verbanden zijn 

niet significant (0,203, 0,375 en 0,236). Omdat de kans dat het gevonden verbanden voor deze 

drie hypotheses op toeval berust dusdanig groot is, worden deze drie hypotheses voorlopig 

verworpen.   

Er zijn ook twee verbanden gevonden die wel significant zijn. Hypothese twee stelt dat 

naarmate het vertrouwen van professionals in burgers lager is, professionals een minder 

faciliterende houding hebben ten opzichte van zelfredzaam gedrag van burgers tijdens een 

ramp. Uit alle drie de modellen komt naar voren dat de richting van dit verband overeen komt 

met de richting van de hypothese. Wanneer de respondenten een groter vertrouwen hebben in 

burgers, nemen de professionals een meer faciliterende houding aan tijdens een ramp. Bij een 

toename van 1 op een schaal van vertrouwen neemt de faciliterende houding toe met 0,203 

(model 1) en 0,197 (model 2) op een schaal van nul tot drie. In model 1 en 2 is dit verband 

significant bij een α van 0,05. Dit effect verdwijnt bij het derde model. Dit kan twee dingen 

betekenen: het verband was slechts een schijnverband dat nu wordt verklaard door de 

verschillen tussen organisaties, óf het verband is niet meer significant doordat het aantal 

toegevoegde onafhankelijke variabelen dusdanig groot is dat zwakkere verbanden verdwijnen. 
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Gezien het feit dat de ANOVA toets heeft uitgewezen dat de verschillen in gemiddelden 

tussen de organisaties niet significant zijn, wordt uitgegaan van het tweede. Dit hangt samen 

met het feit dat de steekproefomvang van dit onderzoek niet erg groot is. Afgaande op model 

één en twee wordt deze hypothese daarom voorlopig aangenomen.  

Het tweede significante verband dat uit de analyse komt, is de relatie tussen routine en 

een faciliterende houding. Hypothese vier luidt: naarmate professionals in hun dagelijkse 

routine vaker zelfredzaam gedrag faciliteren, professionals een grotere faciliterende houding 

hebben ten opzichte van zelfredzaam gedrag van burgers tijdens een ramp. Dit verband is in 

alle drie de modellen significant bij een significantie niveau van 0,001 (model 1) of 0,05 

(model 2 en 3). Dit betekent dat het gevonden verband met grote waarschijnlijkheid niet op 

toeval berust en dus een goede weergaven is van de relatie tussen deze twee factoren in de 

werkelijkheid. Uit de B-coëfficiënt blijkt dat de wanneer de professional zich 1 punt hoger 

inschat op de schaal van routine, zij ongeveer een half punt hoger scoren op een schaal van 

faciliterende houding die loop van nul tot drie. Dit betekent dat wanneer de professional 

aangeeft vaker een faciliterende houding aan te namen tijdens zijn of haar dagelijkse 

bezigheden, zij dit ook tijdens een ramp zouden doen. Dit komt overeen met de richting van 

de hypothese. De hypothese wordt daarom voorlopig aangenomen. Dit resultaat is helemaal 

interessant gezien het feit dat de betrouwbaarheid van de vragenlijst van de dimensie 

flexibiliteit laag is. Ondanks deze lage betrouwbaarheid is er een sterk verband te zien.  

Aan de hand van de hypotheses wordt er vervolgens gekeken naar de hoofdvraag van 

deze thesis: in hoeverre dragen bepaalde factoren bij aan een faciliterende houding van 

professionals ten opzichte van zelfredzaam gedrag van burgers tijdens een ramp? Uit de 

bovenstaande analyse blijkt dat vertrouwen van de professional in de burger en routine 

belangrijke factoren zijn in het verklaren van de mate waarin een professional 

zelfredzaamheid tijdens een ramp faciliteert. Bij routine gaat het om een positief verband 

waarbij een meer faciliterende houding tijdens de dagelijkse werkzaamheden resulteert in een 

meer faciliterende houding van de professional tijdens een ramp. Wanneer een professional 

meer vertrouwen heeft in burgers, leidt dit tot een meer faciliterende houding ten opzichte van 

zelfredzame burgers tijdens een ramp. Beide factoren dragen bij aan een grotere faciliterende 

houding. Wat dit betekent voor verder onderzoek en de bestuurlijke praktijk wordt in het 

volgende hoofdstuk verder besproken.  
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Conclusie 

Belangrijkste resultaten  

Deze thesis laat op twee gebieden interessante resultaten zien. Allereerst op het gebied van de 

concretisering en meetbaar maken van het begrip ‘een faciliterende houding’. Ten tweede 

wordt duidelijk in hoeverre de onderzochte factoren bijdragen aan een faciliterende houding 

van professionals ten opzichte van de zelfredzame burger.  

 Een belangrijk resultaat is het formuleren van een eenduidige definitie van het begrip 

‘een faciliterende houding’. De definitie is als volgt vastgesteld: het assisteren, door middel 

van materiële en niet-materiële ondersteuning, van burgers door de professional met als doel 

het ondersteunen van zelfredzame burgers tijdens de rampenbestrijding en niet het overnemen 

van initiatieven. Naar aanleiding van deze definitie is een vragenlijst opgesteld waarbij vijf 

dimensies centraal staan: emotionele steun, informatieve steun, instrumentele steun, feedback 

en flexibiliteit. De vragenlijst is samengesteld uit vragenlijsten over de ondersteunende 

houding van werkgevers naar werknemers. Deze is toegespitst op de relatie tussen 

professional en de zelfredzame burger. Die vragenlijst is gecombineerd met een aangepaste 

vragenlijst over inflexibiliteit van een organisatie. Deze vragenlijst is gebruikt om de 

faciliterende houding van professionals tijdens de dagelijkse bezigheden en tijdens een ramp 

te meten.  
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 Doordat  ‘een faciliterende houding’ nu een meetbaar begrip is geworden kon de 

hoofdvraag van deze thesis worden beantwoord. Het belangrijkste doel van dit onderzoek was 

het beantwoorden van de volgende hoofdvraag: in hoeverre dragen bepaalde factoren bij aan 

een faciliterende houding van professionals ten opzichte van zelfredzaam gedrag van burgers 

tijdens een ramp? Hierbij zijn de effecten van vijf factoren nader bekeken: het vertrouwen 

van professionals in het management, het vertrouwen van professional in burgers, de 

handelingspreferentie van de professional, de routine die de professional tijdens zijn 

dagelijkse werkzaamheden heeft en de leiderschapsstijl die de communicatie van de 

professional richting burgers bepaalt.   

Uit de regressieanalyse blijkt dat routine in alle drie de modellen een significant 

verband laat zien met een faciliterende houding. Een meer faciliterende houding tijdens de 

dagelijkse werkzaamheden heeft een positief effect op de mate waarin de professional een 

faciliterende houding aanneemt tijdens een ramp. Daarnaast is er een significant verband 

gevonden tussen het vertrouwen van professionals in burgers en een faciliterende houding. 

Een hogere mate van vertrouwen in de burger, leidt tot een meer faciliterende houding ten 

opzichte van zelfredzame burgers tijdens een ramp. Tussen de andere drie onderzochte 

factoren en een faciliterende houding zijn geen significante verbanden gevonden. Hypotheses 

over de effecten van deze drie factoren zijn dan ook voorlopig verworpen.   

Reflectie  

Het verwerpen van drie van de vijf hypotheses hoeft echter niet te betekenen dat de theorieën 

meteen geheel moeten worden verworpen. In dit onderzoek worden voor het eerst theorieën 

uit verschillende wetenschappelijke gebieden samengebracht, theorieën worden voor het eerst 

toegepast op het gebied van rampenbestrijding en zelfredzaamheid en sommige theorieën 

worden voor het eerst kwantitatief getoetst. Dit betekent dat verder onderzoek essentieel is op 

dit gebied. Hieronder wordt gereflecteerd op deze thesis en gekeken naar mogelijkheden voor 

verder onderzoek, zowel inhoudelijk als methodologisch.  

Een faciliterende houding is een term die in veel beleidsdocumenten en 

wetenschappelijke artikelen wordt aangehaald. De concrete invulling van dit begrip en het 

ontwikkelde meetinstrument kunnen daarom handvaten zijn voor zowel verder onderzoek op 

het gebied van veiligheid als binnen andere beleidsvelden. Zo kan verder worden gekeken 

naar het faciliteren van zelfredzaamheid door professionals betrokken bij de 

rampenbestrijding ter plaatse. De concretisering van een faciliterende houding kan worden 

toegepast op andere beleidsvelden waar burgerinitiatieven een rol spelen of zelfredzaamheid 
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op andere beleidsgebieden, bijvoorbeeld in de zorg. Het is immers makkelijker om iets te 

onderzoeken wanneer er duidelijkheid is over wat het precies inhoudt.  

 Een ander interessant onderdeel voor verder onderzoek is het effect van 

handelingspreferenties. In dit onderzoek wordt vanuit de handelingspreferentietheorie een 

onderscheid gemaakt tussen copingsmechanismes waarbij er naar de burgers toe wordt 

bewogen en van de burger af wordt bewogen. Hierbij wordt een tweedeling van de 

verschillende copingsmechanismes beargumenteerd. Verder onderzoek dat dieper in gaat op 

copingstechnieken kan kijken naar de effecten van de individuele copingstechnieken. 

 Methodologisch gezien is het interessant om te kijken naar de steekproefomvang. Uit 

de verschillende regels voor het aantal cases bij het uitvoeren van een regressieanalyse blijkt 

dat de N in dit onderzoek aan de lage kant is (Fields, 2009, p. 223). Voor een definitiever 

antwoord op de hoofdvraag is daarom meer onderzoek nodig. Daarnaast biedt een grotere 

steekproefomvang meer mogelijkheden. Voor verder onderzoek zou het bijvoorbeeld 

interessant zijn multilevel regressieanalyse toe te passen. Deze analyse gaat er vanuit dat 

individuen nooit los staan van elkaar. Doordat multivariate regressie hier wel van uit gaat, 

gaat informatie verloren. Met multilevel regressieanalyse kan de structuur van de 

onderzoekspopulatie in de analyse worden meegenomen. Deze modellen zijn ontworpen voor 

data waarbij de observaties van nature geclusterd zijn in groepen (Allison, 1999, p. 181). Bij 

de rampenbestrijding is dit het geval. Er wordt samengewerkt maar vanuit verschillende 

kolommen. Door multilevel modellen te gebruiken kan worden blootgelegd op welke manier 

processen op individuele level worden beïnvloed door processen op groepsniveau (Allison, 

1999, p. 182). De professional wordt in de context van de organisatie waarbinnen hij of zij 

werkzaam is geplaatst. Voor verder onderzoek kan deze methode uitkomst bieden.   

Naast het vergroten van de N kan verder onderzoek naar onderzoeksmogelijkheden 

kijken waarbij meerdere bronnen worden aangehaald, op verschillende momenten wordt 

gemeten of de onderzoeker zelf observaties doet.  Dit kan het eventuele probleem van 

zelfinschatting aanpakken. De kans bestaat dat professionals een gewenste inschatting geven 

en geen weergaven van hun daadwerkelijke houding (Vecchio, 1987, p. 445). Gezien de 

omvang van dit onderzoek was zelfinschatting bij benadering de beste optie. Het gebruik van 

één bron (de respondent) op één moment in tijd kan zorgen voor common-source bias 

(Favero, Bullock, 2014). Verder onderzoek kan deze bias verkleinen door meerdere bronnen 

te gebruiken om factoren te meten. De mogelijkheden om toch burgers of management te 

benaderen kan daarbij worden bekeken. Dit vergroot het aantal perspectieven op de 
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onderzochte factoren. Ook andere onderzoeksmethode kunnen wellicht uitgang bieden. Een 

experiment of observaties in de praktijk geven de onderzoeker zelf de mogelijkheid de 

professionals waar te nemen (Tummers et al., 2015, p. 27). Een andere alternatieve methode is 

een vignettestudie. Door het grote aantal meegenomen factoren was die methode voor dit 

onderzoek niet haalbaar. Dit is echter wel een interessante manier om dieper op het onderwerp 

in te gaan.   

Meerwaarde onderzoek 

De wetenschappelijke meerwaarde komt allereerst naar voren uit het feit dat het begrip ‘een 

faciliterende houding’ een concrete meetbare invulling krijgt. Dit maakte het ten tweede 

mogelijk om verschillende theorieën, uit verschillende onderzoeksvelden op grotere schaal 

empirisch te toetsen dan eerder is gedaan. Ten slotte is de wetenschappelijk meerwaarde dat 

de resultaten zich richten op de houding van professionals binnen de overheid, i.t.t. eerder 

onderzoek naar zelfredzaamheid dat zich met name richtte op de rol van de burger. Uit dit 

onderzoek komen twee concrete factoren naar voren: vertrouwen in de burger en routine, 

waar de overheid mee aan de slag kan. Dit onderzoek heeft daardoor ook maatschappelijk 

meerwaarde.  

 Hopelijk dragen deze resultaten bij aan het verbeteren van de algehele 

rampenbestrijding en specifiek aan het verbeteren van de integratie van zelfredzaamheid 

binnen de rampenbestrijding. Professionals kunnen door het vergroten van de faciliterende 

houding beter inspelen op de realiteit van een ramp, omgaan met de capaciteitsproblemen die 

tijdens een ramp onvermijdelijk zijn, beter inspelen op de wensen van burgers en tijd, geld en 

moeite besparen door zelfredzaamheid beter te faciliteren.  

 Dit heeft implicaties voor de praktijk. Nu bekend is dat een laag vertrouwen van 

professionals in de burger een belemmerende factor is, kan door middel van voorlichting 

duidelijk worden gemaakt dat de burger geen hulpeloze, paniekerige slachtoffers of 

plunderaars zijn maar een belangrijke succesfactor binnen de rampenbestrijding. Uit dit 

onderzoek blijkt immers dan het vertrouwen in welwillendheid van de burger hoog is maar 

het vertrouwen in de competentie en integriteit van burgers laag is. Minder vertrouwen zorgt 

ervoor dat de mate waarin zelfredzaamheid wordt gefaciliteerd lager is. Opleiden, trainen en 

bijscholing worden vaak genoemd als mogelijke oplossingen maar deze kunnen nu specifieker 

worden toegespitst op het bevorderen van vertrouwen van professional in de competentie en 

integriteit van burgers. Ook oefeningen met lotusslachtoffers kunnen worden ingezet om een 

realistischer beeld te creëren van hoe burgers handelen tijdens rampen onder professionals.  
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 Ook de verworven inzichten over het effect van routine op de mate van faciliterende 

houding kan worden ingezet in de praktijk. Hierbij is de oplossing echter minder concreet. 

Scholten stelt ‘dat wie sturing wil geven aan  de beslissingen van individuen en individuele 

eenheden, dat moet doen door hen in dagelijkse omstandigheden (praktijk of oefenen) deze 

beslissingen te laten nemen’ (Scholten, 2007, p. 36). Dit betekent dat het stimuleren van een 

faciliterende houding tijdens een ramp, begint met het stimuleren van een faciliterende 

houding in de dagelijkse praktijk.  

Hopelijk kunnen de resultaten van dit onderzoek bijdragen aan het werk van zowel 

wetenschappers als mensen in de praktijk en op die manier bijdragen aan de integratie van 

zelfredzaamheid binnen de rampenbestrijding, een effectievere en efficiëntere 

rampenbestrijding  en het versterken van de zelfredzaamheid van burgers, zoals al sinds 2009 

het streven is van de overheid.  
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Bijlage  

Bijlage 1: Enquête 

Deze enquête is onderdeel van een afstudeeronderzoek aan de Radboud Universiteit 

Nijmegen. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met de veiligheidsregio Haaglanden. 

Er wordt onderzocht welke factoren een stimulerende of belemmerende werking hebben op 

een faciliterende houding van professionals tegenover zelfredzaam gedrag van burgers tijdens 

een ramp. U krijgt een aantal vragen en stellingen voorgelegd. De enquête bestaat uit zeven 

onderdelen. Deze zeven onderdelen bestaan weer uit verschillende vragen of stellingen. Het 

invullen van de enquête duurt ongeveer 20 tot 30 minuten duren. 

 

Onderdeel 1 van de 7 

Geef bij onderstaande stellingen aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de stelling.  De 

stellingen hebben betrekking op uw omgang met uw leidinggevende tijdens een ramp of 

crisis. Wanneer u meerdere leidinggevenden hebt, betrek de vragen dan op uw meest directe 

operationele leidinggevende. 
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1. De behoeften en wensen van werknemers zijn belangrijk voor mijn leidinggevende.  

2. Ik kan op mijn leidinggevende rekenen om mij te helpen wanneer ik problemen ervaar 

binnen mijn functie.    

3. Mijn leidinggevende zou nooit expres iets doen wat de organisatie kan schaden.  

4. Mijn leidinggevende is open en eerlijk tegen mij.     

5. Binnen de organisatie kan men succes behalen door andere mensen slecht te 

behandelen.      

6. Mijn leidinggevende houdt zich aan zijn of haar beloftes.     

7. Mijn leidinggevende houdt rekening met wat belangrijk is voor mij.  

8. Mijn leidinggevende heeft veel kennis en inzicht in het werk dat moet gebeuren.  

9. Mijn leidinggevende is over het algemeen succesvol in de dingen die hij of zij probeert 

te bereiken.     

10. Wanneer ik een fout maak is mijn leidinggevende bereid om dit ‘te vergeven en 

vergeten’.      

11. Mijn leidinggevende gedraagt zich consistent. 

 

     

12. Wat mijn leidinggevende doet, komt overeen met wat hij of zij zegt.    

13. Het is beter om geen informatie te delen met mijn leidinggevende.    

14. Er is een goede verstandhouding tussen werknemers en leidinggevenden binnen de 

organisatie. 

15. Mijn leidinggevende zou persoonlijke offers maken voor onze groep.    

16. Mijn leidinggevende geeft zijn of haar eerlijke mening over belangrijke kwesties.

   

Onderdeel 2 van de 7 

Geef bij onderstaande stellingen aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de stelling.  

Deze stellingen hebben betrekking op het gedrag van burgers tijdens een ramp. 

 

1. Burgers zijn bereid zichzelf en anderen te helpen tijdens een ramp of crisis.  

2. Burgers zijn bereid mij te helpen bij het uitvoeren van taken in het kader van 

crisisbeheersing.  

3. Burgers raken in paniek tijdens een ramp of crisis.     
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4. Burgers moeten meestal geholpen of gered worden door professionele hulpdiensten 

tijdens een ramp of crisis.    

5. Wanneer een crisis of ramp uitbreekt, zullen burgers misbruik maken van deze 

situatie.     

6. Plunderen is een veel voorkomend verschijnsel tijdens een crisis of ramp. 

 

Onderdeel 3 van de 7 

Hoe handelt u? 

Hieronder wordt een aantal mogelijke acties of activiteiten aangegeven. Behandel alle items 

los van elkaar. Er zijn geen goede of verkeerde antwoorden. Het gaat er om dat u aangeeft hoe 

u handelt, niet hoe de meeste mensen handelen. 

1. Ik onderneem aanvullende acties om een probleem op te lossen.   

2. Wanneer ik een probleem heb, dan doe ik daar iets aan.    

3. Ik doe wat moet gebeuren, stap voor stap.   

4. Ik onderneem directe actie om een probleem te omzeilen.     

5. Ik doe mijn best om een strategie te bedenken.   

6. Ik maak een plan van actie.  

7. Ik denk goed na over welke stappen ik zal ondernemen.    

8. Ik denk na over hoe ik een probleem het beste kan aanpakken.    

9. Ik schuif andere activiteiten opzij om mij te concentreren op datgene waarmee ik bezig 

ben.    

10. Ik focus mij op het omgaan met het probleem, en als het nodig is zet ik andere 

activiteiten opzij om mij op dat probleem te concentreren.    

11. Ik zorg ervoor dat ik niet afgeleid wordt door andere gedachten of activiteiten.  

12. Ik doe erg mijn best om te voorkomen dat andere dingen mij belemmeren terwijl ik 

met een probleem bezig ben.    

13. Ik dwing mezelf om te wachten met handelen tot het juiste moment.  

14. Ik wacht met handelen tot de situatie het toelaat.   

15. Ik voorkom dat een situatie verergert door vroegtijdig handelen.    

16. Ik zorg ervoor dat ik niet te snel handel.    

17. Ik vraag mensen die vergelijkbare ervaringen hebben gehad, wat zij deden in die 

situatie.   

18. Ik probeer advies in te winnen bij anderen over hoe te handelen.   
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19. Ik praat met iemand om meer te weten te komen over de situatie.    

20. Ik praat met iemand die iets concreets aan de situatie kan doen. 

 

Onderdeel 4 van de 7 

Bij het volgende onderdeel krijgt u twaalf verschillende situaties voorgelegd over 

samenwerken met en binnen een team met burgers. Na elke situatie worden vier verschillende 

mogelijke acties genoemd die u zou kunnen ondernemen als leider van een team met burgers. 

Lees alle items zorgvuldig en denk goed na over wat u in elk van de omschreven 

omstandigheden zou doen. Kies het antwoord dat het meest lijkt op hoe u zich in de 

voorgelegde situatie zou gedragen. U kunt slechts één antwoord kiezen. Lees en beantwoord 

de vragen snel. Blijf bij uw eerste keus. Deze is vaak de meest realistische keuze. Het gaat om 

hypothetische situaties. Als u geen ervaring heeft met samenwerken met burgers in 'gemengde 

teams', probeer dan te bedenken wat u in de omschreven situaties zou doen.  

 

Antwoord wat u verwacht te doen, niet wat u denkt dat u zou moeten doen. Het doel is om een 

beeld te krijgen van uw daadwerkelijke gedrag. Er is dus geen goed of fout antwoord. Als er 

geen antwoord is dat precies weergeeft wat u zou doen in de omschreven situatie, kies dan het 

antwoord dat hier het dichtst bij in de buurt komt. 

 

1. Burgers binnen u team reageren niet op uw pogingen tot een gezellig gesprek en uw 

overduidelijke bezorgdheid over hun welzijn. Hun prestaties verslechteren. U zou: 

a) Het gebruik van standaardprocedures en de noodzaak voor het volbrengen van hun 

taken benadrukken. 

b) Burgers de mogelijkheid bieden met u in gesprek te gaan maar uw betrokkenheid niet 

opdringen. 

c) Met betrokken burgers praten en concrete doelstellingen formuleren.  

d) Opzettelijk niet ingrijpen. 

 

2. De waarneembare prestaties binnen uw team verbeteren. U bent bezig geweest met het 

bewustmaken van de betrokken burgers van hun verantwoordelijkheden en de 

verwachte prestaties. U zou: 

a) Een vriendelijk gesprek aangaan maar er tegelijkertijd voor zorgen dat alle burgers 

zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en de verwachte prestaties.  
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b) Geen concrete acties ondernemen.  

c) De burgers het gevoel proberen te geven dat zij belangrijk zijn en zich betrokken 

voelen.  

d) Het belang van deadlines en taken benadrukken. 

 

3. De burgers binnen uw team zijn niet in staat zelf een probleem op te lossen. Normaal 

gesproken laat u de teamleden hun gang gaan. De groepsprestaties en onderlinge 

relaties lijken goed te zijn. U zou: 

a) Iedereen bij het probleem bestrekken en samen met het team tot een oplossing 

proberen te komen.  

b) De burgers het probleem laten oplossen.  

c) Snel en krachtig handelen om de situatie te corrigeren en in de juiste richting te 

leiden.  

d) De groep aanmoedigen om aan het probleem te werken en de bezigheden 

ondersteunen. 

. 

4. U overweegt een grote verandering door te voeren. De betrokken burgers hebben een 

goede staat van dienst. Zij begrijpen het belang van veranderingen. U zou: 

a) De burgers betrekken bij de ontwikkelingen omtrent de verandering maar u niet door 

hen laten leiden.  

b) De veranderingen aankondigen en onder strikte supervisie implementeren.  

c) De burgers de mogelijkheid tegen hun eigen visie op de situatie te formuleren.  

d) Aanbevelingen van de burgers meenemen maar de veranderingen zelf regisseren. 

 

5. De prestaties binnen uw team zijn de afgelopen maanden verslechterd. De betrokken 

burgers zijn onverschillig over het halen van bepaalde doelstellingen. U moet hen er 

regelmatig aan herinneren om hun taken op tijd uit te voeren. Het herdefiniëren van 

rollen binnen het team en schuiven in verantwoordelijkheden heeft in het verleden 

geholpen in dit soort situaties. U zou: 

a) De burgers de mogelijkheid geven hun eigen visie op de situatie te formuleren.  

b) Aanbevelingen van de burgers meenemen maar erop toezien dat gestelde 

doelstellingen worden gerealiseerd.  
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c) Rollen herdefiniëren en schuiven in de verantwoordelijkheden onder uw nauwlettende 

toezicht.  

d) De burgers betrekken bij de ontwikkelingen omtrent het herdefiniëren van rollen en 

schuiven in de verantwoordelijkheden maar u niet door hen laten leiden. 

 

6. U begint binnen een nieuw burgerinitiatief. Dit project functioneert erg efficiënt. De 

vorige betrokken professional leidde het project op een doeltreffende manier. U wilt 

deze productieve situatie behouden maar tegelijkertijd een menselijkere omgeving 

creëren. U zou: 

a) De betrokken burgers het gevoel proberen te geven dat zij belangrijk zijn en zich 

betrokken voelen. 

b) Het belang van deadlines en taken benadrukken. 

c) Opzettelijk niet ingrijpen. 

d) De burgers betrekken bij de besluitvorming maar er wel op toe zien dat gestelde 

doelstellingen worden gerealiseerd. 

 

7. U overweegt een grote verandering door te voeren in structuur van een project waar 

burgers bij betrokken zijn. Betrokken burgers hebben suggesties gedaan over 

benodigde veranderingen. Het team is productief geweest en heeft flexibiliteit getoond 

tijdens de dagelijkse bezigheden. U zou: 

a) De veranderingen definiëren en nauwlettend toezicht houden. 

b) Samen te werken met de burgers om de veranderingen te ontwikkelen maar de 

implementatie aan de burgers zelf overlaten. 

c) De suggesties voor benodigde veranderingen overnemen maar de implementatie van 

de veranderingen zelf afhandelen.  

d) Confrontatie vermijden en dingen met rust laten. 

 

8. De groepsprestaties en onderlinge relaties binnen het team zijn goed. U voelt zich 

echter wat onzeker over het gebrek aan richting van en regie binnen het team. U zou: 

a) Het team met rust laten.  

b) De situatie met de burgers bespreken en eventuele benodigde veranderingen initiëren.  

c) Stappen ondernemen om de burgers op een meer gestructureerde manier te laten 

werken.  



 

78 

 

d) De burgers ondersteunen bij het bespreken van de situatie zonder hen te veel te willen 

sturen. 

 

9. U bent aangesteld om een burgerwerkgroep te leiden die te laat is met het aanleveren 

van gevraagde aanbevelingen voor veranderingen. De groep heeft geen duidelijke 

doelstellingen. De aanwezigheid bij vergaderingen is laag en het zijn meer gezellige 

bijeenkomsten geworden. De betrokken burgers hebben wel genoeg potentie om 

daadwerkelijk te helpen. U zou: 

a) De burgers hun problemen zelf laten oplossen.  

b) Aanbevelingen van de groep meenemen, maar er wel op toe zien dat doelstellingen 

gehaald worden.  

c) Doelstellingen herdefiniëren en nauwlettend toezicht houden.  

d) De burgers betrekken bij het formuleren van doelstellingen maar de groep niet te 

veel onder druk zetten. 

 

10. Burgers binnen een project, die normaal gesproken erg verantwoordelijk zijn, reageren 

niet op de door u recent opnieuw gedefinieerde standaarden. U zou: 

a) De burgers betrekken bij het herdefiniëren van standaarden maar niet de controle uit 

handen geven.  

b) Standaarden herdefiniëren en nauwlettend toezicht houden.  

c) Confrontatie vermijden door geen druk uit te oefenen en de situatie met rust te laten.  

d) Aanbevelingen van de burgers meenemen maar erop toezien dat er aan de nieuwe 

standaarden wordt voldaan. 

 

11. U heeft promotie gemaakt en wordt betrokken bij een burgerinitiatief. De vorige 

betrokken professional bemoeide zich niet met de bezigheden van het team. De 

burgers handelden hun taken en verantwoordelijkheden adequaat af. De onderlinge 

relaties in het team zijn goed. U zou: 

a) Stappen ondernemen om de betrokken burgers op een meer gestructureerde manier te 

laten werken.  

b) De burgers betrekken bij besluitvorming en goede bijdragen bevorderen.  

c) De in het verleden behaalde resultaten met het team bespreken en dan onderzoeken of 

er vernieuwingen nodig zijn.  
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d) Doorgaan met het met rust laten van het team. 

 

12. Er is u ter ore gekomen dat enkele van de betrokken burgers onderling problemen 

hebben. Het team heeft een uitstekende staat van dienst, betrokken burgers hebben 

effectief lange termijn doelstellingen gehaald en de onderlinge relaties waren het 

afgelopen jaar goed. U zou: 

a) Uw oplossing toepassen en onderzoeken of er behoefte is aan vernieuwingen.  

b) De burgers hun problemen zelf laten oplossen.  

c) Snel en krachtig optreden om de situatie te corrigeren en in goede banen te leiden.  

d) Deelnemen aan een discussie over de problemen en tegelijkertijd de burgers 

ondersteunen. 

 

Onderdeel 5 van de 7 

De volgende stellingen vragen naar uw gedrag ten opzichte van zelfredzame burger tijdens uw 

dagelijkse bezigheden. Zelfredzaamheid betreft het daadwerkelijke handelen van burgers 

tijdens een crisissituatie. Het gaat om alle handelingen die burgers ondernemen als 

voorbereiding op, tijdens of na een crisissituatie om zichzelf te helpen en de negatieve 

gevolgen te beperken. Als dit handelen gericht is op anderen dan henzelf, wordt het 

redzaamheid genoemd. U moet aangeven of uw het omschreven gedrag tijdens uw dagelijkse 

of wekelijkse bezigheden wel eens vertoond. 

 

Hoe handelt u tijdens uw dagelijkse bezigheden tegenover zelfredzame burgers? 

Hieronder worden een aantal mogelijke acties of activiteiten aangegeven. Behandel alle items 

los van elkaar. Er zijn geen goede of verkeerde antwoorden. Het gaat er om dat u aangeeft of 

u de genoemde acties nooit, soms, regelmatig of vaak onderneemt tijdens uw dagelijkse 

bezigheden. 

 

1.  Ik vraag zelfredzame burgers hoe het met hen gaat.     

2.  Ik toon waardering voor het werk van zelfredzame burgers, waar anderen bij zijn. 

3.  Ik word zichtbaar boos als een zelfredzame burger iets niet goed doet.   

4.  Wanneer een zelfredzame burger moeilijkheden ondervindt bij zijn of haar 

werkzaamheden, probeer ik hier empathisch op te reageren.     

5.  Ik draai beslissingen of acties die zijn ondernomen door zelfredzame burger terug. 
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6.  Ik houd burgers die bezig zijn met zelfredzame initiatieven, op de hoogte van nieuwe 

informatie over de situatie.     

7.  Ik leg de overwegingen uit achter de besluiten die worden genomen en die effect 

hebben op de zelfredzame initiatieven van burgers.      

8.  Ik geef tijdig antwoord op vragen van burgers die bezig zijn met zelfredzame 

burgerinitiatieven.     

9.  Ik ben bereikbaar en toegankelijk voor burgers die bezig zijn met zelfredzame 

initiatieven.    

10.  Ik geef duidelijke instructies aan zelfredzame burgers. 

11.  Ik zorg dat burgers alle benodigde middelen hebben, die ik tot mijn beschikking heb, 

om hun zelfredzame initiatieven uit te kunnen voeren.      

12.  Ik help burgers door hen in contact te brengen met mensen uit mijn netwerk die hen 

verder kunnen helpen met het zelfredzame initiatief.    

13.  Ik werk samen met de zelfredzame burgers.      

14.  Ik geef burgers positieve feedback wanneer zij effectief zelfredzaam handelen.  

     

15.  Ik geef meer negatieve dan positieve feedback aan zelfredzame burgers.  

16.  Ik bedank burgers voor hun hulp of werkzaamheden.      

17.  Ik geef aan bij de burger wanneer ik een taak anders zou uitvoeren.    

18.  Ik geef de zelfredzame burgers suggesties over hoe zij problemen kunnen oplossen of 

bepaalde dingen kunnen aanpakken maar laat hen de uiteindelijke beslissing nemen. 

19.  Ik vraag mij soms openlijk af of een zelfredzame burger wel juist handelt of de juiste 

beslissingen neemt. 

 

Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen. 

21. Geschreven regels zijn erg belangrijk en mogen tijdens mijn dagelijkse 

werkzaamheden niet worden overtreden. 

22. Ik beschouw regels en handleidingen als algemene richtlijnen, niet als rigide of starre 

regels die ik tijdens mijn algemene werkzaamheden tot op de letter moet volgen.  

23.  Vanuit onze organisatie is er beleid geschreven voor iedere mogelijke situatie. Dat 

beleid moet nauwgezet gevolgd worden tijdens onze dagelijkse bezigheden. 

 

Onderdeel 6 van de 7 
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Nu gaat het om diezelfde handelingen maar dan tijdens een ramp. Een ramp is een zwaar 

ongeval waarbij leven en gezondheid van veel personen, het milieu en grote materiële 

belangen in gevaar zijn of ernstig worden geschaad. Hierbij is gecoördineerde inzet van 

verschillende diensten uit uiteenlopende disciplines nodig om de bedreiging weg te nemen of 

de schadelijke gevolgen te beperken. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan grote 

overstroming, kettingbotsingen, een terroristische aanslag of een grootschalige uitval van de 

energievoorzieningen. Wanneer u nog nooit of zelden met een dusdanige situatie bent 

geconfronteerd, probeer dan zo goed mogelijk in te schatten hoe u in een dergelijke situatie 

zou handelen.  

 

Hoe handelt u tijdens een ramp tegenover zelfredzame burgers? 

Hieronder worden een aantal mogelijke acties of activiteiten aangegeven. Behandel alle items 

los van elkaar. Er zijn geen goede of verkeerde antwoorden. Het gaat er om dat u aangeeft of 

u de genoemde acties nooit, soms, regelmatig of vaak onderneemt of deze zou ondernemen 

tijdens een ramp. 

1.  Ik vraag zelfredzame burgers tijdens een ramp hoe het met hen gaat.   

2.  Ik toon, tijdens een ramp, waardering voor het werk van zelfredzame burgers, waar 

anderen bij zijn. 

3.  Ik word zichtbaar boos als een zelfredzame burger iets niet goed doet tijdens een ramp. 

4.  Wanneer een zelfredzame burger moeilijkheden ondervindt bij zijn of haar 

werkzaamheden, probeer ik hier empathisch op te reageren tijdens een ramp. 

5.  Ik draai beslissingen of acties die zijn ondernomen door zelfredzame burger terug. 

6.  Ik houd burgers die bezig zijn met zelfredzame initiatieven, op de hoogte van nieuwe 

informatie tijdens een ramp. 

7.  Ik leg de overwegingen uit achter de besluiten die worden genomen tijdens een ramp 

en die effect hebben op de zelfredzame initiatieven van burgers. 

8.  Ik geef tijdig antwoord op vragen van burgers die bezig zijn met zelfredzame 

burgerinitiatieven tijdens een ramp. 

9.  Ik ben bereikbaar en toegankelijk voor burgers die bezig zijn met zelfredzame 

initiatieven tijdens aan ramp. 

10.  Ik geef duidelijke instructies aan zelfredzame burgers. 

11.  Ik zorg dat burgers tijdens een ramp alle benodigde middelen hebben, die ik tot mijn 

beschikking heb, om hun zelfredzame initiatieven uit te kunnen voeren. 
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12.  Ik help burgers door hen tijdens een ramp in contact te brengen met mensen uit mijn 

netwerk die hen verder kunnen helpen met het zelfredzame initiatief. 

13. Ik werk samen met de zelfredzame burger tijdens een ramp. 

14. Ik geef burgers positieve feedback wanneer zij effectief zelfredzaam handelen tijdens 

een ramp. 

15.  Ik geef meer negatieve dan positieve feedback aan zelfredzame burgers tijdens een 

ramp. 

16.  Ik bedank burgers voor hun hulp of werkzaamheden tijdens een ramp. 

17.  Ik geef het aan bij de burger wanneer ik een taak anders zou uitvoeren tijdens een 

ramp. 

18.  Ik geef de zelfredzame burgers suggesties over hoe zij problemen kunnen oplossen of 

bepaalde dingen kunnen aanpakken maar laat hen de uiteindelijke beslissing nemen. 

19.  Ik vraag mij soms openlijk af of een zelfredzame burger wel juist handelt of de juiste 

beslissingen neemt tijdens een ramp. 

 

Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen. 

20. Geschreven regels zijn erg belangrijk en mogen ook tijdens een ramp niet worden 

overtreden. 

21. Ik beschouw regels en handleidingen als algemene richtlijnen, niet als rigide of starre 

regels die ik tijdens een ramp tot op de letter moet volgen.  

22. Vanuit onze organisatie is er beleid geschreven voor iedere mogelijke situatie. Dat 

beleid moet nauwgezet gevolgd worden. Ook tijdens een ramp. 

 

Onderdeel 7 van de 7  

Waar bent u werkzaam? 

o Politie 

o Brandweer 

o Geneeskundige zorg 

o Veiligheidsregio 

o Gemeente 

o Ander, namelijk__________  

 

Tijdens een ramp of crisis neem ik zitting in: 
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o Een beleidsteam 

o Regionaal Operationeel Team 

o Commando Plaats Incident 

o Anders, namelijk__________ 

 

Ik ben een: 

o Man 

o Vrouw 

 

Hoeveel rampen heeft u mee gemaakt. Ter herinnering een ramp is een zwaar ongeval waarbij 

leven en gezondheid van veel personen, het milieu en grote materiële belangen in gevaar zijn 

of ernstig worden geschaad. Hierbij is gecoördineerde inzet nodig van verschillende diensten 

uit uiteenlopende disciplines om de bedreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te 

beperken. 

 

o Ik heb nog nooit een ramp meegemaakt 

o Ik heb 1-5 rampen meegemaakt 

o Ik heb 6-10 rampen meegemaakt 

o ik heb 11-20 rampen meegemaakt 

o Ik heb 21- 30 rampen meegemaakt 

o Ik meer meer dan 30 rampen meegemaakt 

 

Hoeveel jaren werkt u al binnen organisaties betrokken bij rampenbestrijding? 

__________ 

Bijlage 2: Antwoordmodel vragenlijst leiderschapsstijl 

Aanwijzingen voor het scoren van vragenlijst over leiderschapsstijl: 

 Alternatieve acties 

Situatie 1 2 3 4 

1 A C B D 

2 D A C B 

3 C A D B 

4 B D A C 



 

84 

 

5 C B D A 

6 B D A C 

7 A C B D 

8 C B D A 

9 C B D A 

10 B D A C 

11 A C B D 

12 C A D B 

Totaal score     

Leiderschapsstijl Directieve stijl Coachende stijl Ondersteunende stijl Delegerende stijl 

Bron:http://www.consumerstar.org/resources/pdf/Situational-Leadership-Self-Assessment.pdf  

 

 

 

 

Bijlage 3: Grafieken 

Grafiek 1: Faciliterende houding van professional 

 

 

Grafiek 2: Vertrouwen van professional in management 

http://www.consumerstar.org/resources/pdf/Situational-Leadership-Self-Assessment.pdf
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Grafiek 3: vertrouwen van professional in burger 

 

 

Grafiek 4: Handelingspreferentie professional 
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Grafiek 5: Routine 

 

 

Grafiek 6: Relatie en communicatie 
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Grafiek 7: Beleidslaag 

 

Grafiek 8: Organisatie 
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Grafiek 9: Geslacht 

 

Grafiek 11: Jaren werkzaam binnen rampenbestrijding

 

Grafiek 10: Rampen meegemaakt 
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