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Voorwoord 
Voor u ligt mijn masterthesis ‘Vernieuwend Werken bij politie – basisteam Meierij’. Deze scriptie dient ter 

afsluiting van mijn masterstudie Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Met behulp van de 

opgedane kennis uit zowel de bachelor- en masterperiode van de opleiding is deze scriptie tot stand gekomen. 

Deze kennis diende als basis bij het uitvoeren, analyseren en verwerken van het onderzoek. Ook de opgedane 

kennis uit de specialisatie Beleid & Advies kwam van pas bij het formuleren van concrete, beleidsmatige 

adviezen aan het eind van het onderzoek. 

De thesis is gekoppeld aan een onderzoeksstage van acht maanden bij basisteam Meierij, vanuit een 

intrinsieke interesse voor politiewerk en criminologie. Ik wil daarvoor burgemeester Buijs van de gemeente 

Boxtel bedanken voor de ondersteuning zodat ik wist wie ik het beste kon benaderen voor een onderzoek bij de 
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een binding met deze gemeente heb, gezien mijn bachelor stage bij de gemeente Boxtel. Het was voor mij enorm 

leerzaam om, als externe student, een blik achter de schermen gehad te hebben bij de politie. Op deze manier 

krijg je een andere kant van de politie te zien die je normaliter als burger niet gauw te zien krijgt. Je hoort op 

dagelijkse basis hoe complex, emotioneel en fysiek zwaar, maar ook hoe interessant en veelzijdig het politiewerk 

kan zijn. Daarom wil ik de politie in het algemeen bedanken voor al het goede werk wat jullie verrichten. 

Ik zou verder graag een aantal mensen specifiek willen bedanken voor hun bijdrage en ondersteuning 

tijdens het onderzoeksproces. Allereerst wil ik alle interviewrespondenten bedanken voor hun medewerking aan 

het onderzoek. Hartelijk dank voor het delen van jullie ervaringen, percepties, tijd en expertise waardoor dit 

onderzoek tot stand kon komen. 

Daarbij wil ik ook de medewerkers van de politiebureaus Boxtel, Drunen en Schijndel bedanken voor 

de open ontvangst als externe student. In het bijzonder wil ik wijkagent Olof de Bekker van wijkteam Sint-

Michielsgestel bedanken dat ik twee keer een dienst mee mocht draaien. Op deze manier heb ik het veelzijdige 

politiewerk zelf van dichtbij mogen meemaken. 

Graag wil ik ook de heer Timmerman bedanken voor de interessante en zeer leerzame gesprekken over 

Vernieuwend Werken. Bedankt voor de tijd en deskundigheid. Het brainstormen over de theoretische begrippen 

heeft me een beter inzicht gegeven in wat nou precies Vernieuwend Werken inhoudt. 

Als volgende wil ik mijn thesisbegeleider vanuit de Radboud Universiteit bedanken, dr. M. van 

Genugten. Hartelijk dank voor de goede begeleiding, ondersteuning en de waardevolle feedback gedurende het 

onderzoeksproces. Ik heb hier veel van geleerd op wetenschappelijk niveau en dit heeft me enorm geholpen bij 

het afronden van de thesis. 

Als laatste, maar zeker niet de minste wil ik mijn thesisbegeleider Brenda van Middelkoop en teamchefs 

Han van der Heijden en Erik Wanders bedanken. Hartelijk bedankt voor alle ondersteuning en hulp bij het 

uitvoeren van mijn onderzoek, ondanks dat jullie het alle drie enorm druk hadden met jullie dagelijks werk 
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te mogen verrichten en daarmee een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Vernieuwend Werken binnen 

de nationale politie. 

 

Andrew Portier, Gemonde, 12 maart 2017 



Abstract 
Vernieuwend Werken is een recente ontwikkeling en een denkwijze binnen de politie die ervoor moet zorgen dat 

politieagenten zich weer verantwoordelijk kunnen voelen, er meer samenwerking is met burgers en andere 

partijen, er meer kwalitatief goed politiewerk wordt geleverd en dat er geëxperimenteerd wordt met nieuwe 

technologieën en oplossingen (Staffeleu & Timmerman, 2015). Deze vier genoemde zaken worden dan ook 

gezien als de achterliggende principes van Vernieuwend Werken bij de politie. In september 2014 mocht 

basisteam Meierij uit regionale eenheid Oost-Brabant als eerste van start gaan met deze nieuwe manier van 

werken. 

Dit onderzoek gaat in op de vraag ‘welke factoren beïnvloeden de implementatie van Vernieuwend 

Werken binnen verschillende wijkteams van politie – basisteam Meierij?’ Het onderzoek is uitgevoerd in 

opdracht van de teamleiding van basisteam Meierij. De teamchefs zijn zeer positief over Vernieuwend Werken 

en een extern wetenschappelijk onderzoek zou inzicht kunnen geven in welke factoren de implementatie van 

Vernieuwend Werken binnen het basisteam verder kunnen verbeteren.  

Er zijn in het onderzoek drie verschillende principes onderzocht. Dit zijn: Discretionaire ruimte, relatie 

met burgers & ketenpartners en werken met zelfsturende wijkteams. Er zijn verschillende en uiteenlopende 

wetenschappelijke theorieën gebruikt om de verschillende beïnvloedende factoren in kaart te brengen. Hiervoor 

zijn onder andere de ‘street-level bureaucrat theorie’ van Lipsky (2010), het ‘New Public Governance’ 

paradigma (Hill & Hupe, 2003; Osborne, 2006) en theorie over succesfactoren voor zelfsturende teams 

(Wageman, 1997) gebruikt. Die factoren die hieruit voort zijn gekomen zijn samen in een model gezet welke 

vervolgens onderzocht zijn in de empirie. 

Het onderzoek is kwalitatief van aard. Van de zes wijkteams zijn Boxtel, Drunen en Sint-Michielsgestel 

geselecteerd, vanwege de onderlinge verschillen tussen deze wijkteams. Er wordt gebruik gemaakt van 

documentanalyse, observaties en semigestructureerde interviews als methoden van onderzoek. Bij de 

documentanalyse zijn verschillende relevante beleidsdocumenten over Vernieuwend Werken geanalyseerd. De 

observaties hebben in de teamkamer in het politiebureau in Boxtel plaatsgevonden, maar ook bij twee 

verschillende presentatiegelegenheden en bij het meedraaien van een dienst met een wijkagent. De interviews 

zijn per wijkteam gehouden met verschillende agenten uit de basispolitiezorg, wijkagenten en een operationeel 

expert sturing of operationeel expert wijkzorg. 

Uit de analyse komt naar voren dat twaalf verschillende factoren de implementatie van Vernieuwend 

Werken beïnvloeden. Verder komt naar voren dat wijkteam Sint-Michielsgestel het meest positief is, gevolgd 

door Drunen en Boxtel. Basisteam Meierij is onderweg in de goede richting, maar er is ruimte voor verbetering 

op bepaalde punten. Dit is met name op het gebied van bureaucratie, beschikbaarheid van middelen op het 

gebied van vervoer en technologie, personele capaciteit, samenwerking met burgers en feedback. Deze zaken 

beperken Vernieuwend Werken of zijn nog niet voldoende aanwezig om het maximale eruit te halen.  

Ten slotte zijn op basis van deze conclusies een achttal aanbevelingen geformuleerd om Vernieuwend 

Werken te bevorderen. Dit zijn de volgende aanbevelingen: Vermindering van bureaucratie, voldoende 

vervoersmiddelen en (persoonlijke) technologische middelen, wijkteams op formatiesterkte, teambuilding tussen 

de wijkteams, feedback als onderdeel van politiewerk, kwaliteiten op de juiste plaats, betrekken van burgers bij 

politiewerk en een bottom-up teamdoel. 
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1. Inleiding 
 

1.1. Aanleiding 

Gedurende het laatste decennium is de samenleving veranderd op het gebied van 

burgerparticipatie (Biemolt et al., 2016; Boutellier, 2007; Helsloot, Groenendaal & Warners, 

2012). Burgers zijn in de loop van de tijd actiever en mondiger geworden, waardoor er hogere 

eisen worden gesteld aan de overheid (Biemolt et al., 2016; Hart, 2013). De belangen van de 

burgers wegen hierbij steeds sterker en hier moet rekening mee worden gehouden. Niet alleen 

vanuit de burgers, maar ook vanuit de nationale overheid zelf is er een druk om anders te 

werk te gaan. Dankzij bezuinigingen van de nationale overheid is er een druk op publieke 

instanties om efficiënter te werk te gaan om de bezuinigingen te halen (Barton, 2013; 

Bouranta, Siskos & Tsotsolas, 2015). 

De politie wordt onder invloed van zowel de verandering in de samenleving als de 

druk vanuit de nationale overheid om te bezuinigen tot veranderingen in de organisatie 

gedwongen. De politie heeft met een zeer complexe situatie te maken, zowel intern (regels, 

procedures, leiderschap) als extern (overheid, burgers, bedrijven/partners) (Herrington & 

Colvin, 2016). Zo geeft Barton (2013) aan dat de politie, onder invloed van de druk om 

efficiënter met het budget om te gaan, steeds meer ‘business process improvement’ methoden 

zijn gaan toepassen. Dit houdt een meer bedrijfsmatige aanpak in zoals binnen het 

sturingsparadigma ‘New Public Management’ past. Echter, doordat er steeds bedrijfsmatiger 

te werk wordt gegaan is het juist lastig om mee te gaan met de verandering binnen de 

samenleving en hierdoor is de politieorganisatie de aansluiting met de samenleving aan het 

verliezen (Boutellier, 2007; Kort & Terpstra, 2015; Ministerie van Veiligheid en Justitie 

[Ministerie van V en J], 2011). 

Één van de mogelijke oplossingen hiervoor is het verminderen van de bureaucratie 

binnen de organisatie en dit is de gekozen richting voor de Nationale Politie (Ministerie van V 

en J, 2011; Programma Administratieve Lastenverlichting [ALV], 2016; Werkgroep 

Doorlichting Regelgeving Executieve Politietaken [WDREP], 2003). Door de bureaucratie 

binnen de politieorganisatie te verminderen kan er meer aandacht worden besteed aan de 

‘eigenlijke’ taken van de politie (Haage & Tersteeg, 2011; Ministerie van V en J, 2011; Kort 

& Terpstra, 2015; WDREP, 2003). Vanuit de politieagenten zelf is er ook een drang om zich 

te richten op de kerntaken van de politie (Fijnaut et al., 2007). ‘Dit houdt onder meer in dat 

taken die kunnen worden uitgevoerd door derden, zo veel mogelijk buiten de 

politieorganisatie worden gehouden’ (Fijnaut et al., 2007, p. 506). Op deze manier zitten de 
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politieagenten minder achter hun bureau met papierwerk, zijn ze meer op straat en in de 

wijken en kunnen ze zich meer focussen op de kerntaken van de politie. 

Momenteel is basisteam Meierij van regionale eenheid Oost-Brabant bezig met 

‘Vernieuwend Werken’ waarbij de doelstelling is om weer terug te gaan naar de essentie van 

het politiewerk en de politieorganisatie. Dit betekent dat door alle bureaucratie, procedures en 

regels de politie uit het oog is verloren waar ze hun werk echt voor doen (Hart, 2013). Het 

doel is verder om de dienstverlening te optimaliseren omdat de buitenwereld dit vraagt van de 

politie (Ministerie van V en J, 2011; Programma ALV, 2016). Hieronder valt ook het 

verminderen van de bureaucratie binnen het basisteam. Het ministerie van V en J, het 

Openbaar Ministerie [OM] en het programma ALV van de politie zijn samen verschillende 

initiatieven gestart om de bureaucratische lasten zoveel mogelijk in te perken. Vernieuwend 

Werken is één van deze initiatieven. In de volgende paragraaf wordt de casus van basisteam 

Meierij, waar Vernieuwend Werken is geïmplementeerd, kort omschreven. 

 

1.2. Casusomschrijving 

Basisteam Meierij maakt onderdeel uit van de negen basisteams binnen de regionale eenheid 

Oost-Brabant. Het basisteam is onderverdeeld in een zestal verschillende clusters of 

wijkteams. Dit zijn teams van 15 à 20 politieagenten die gebonden zijn aan een bepaald 

gebied. Er is specifiek voor gekozen om het basisteam te verdelen in kleinere wijkteams 

omdat medewerkers zich hierdoor meer verantwoordelijk kunnen voelen voor een kleiner 

gebied (Terpstra, Van Duijneveldt, Eikenaar, Havinga & Stokkom, 2016). Door het werken 

met dergelijke kleine gebieden zijn de agenten ook meer zichtbaar binnen de wijken (Terpstra 

et al., 2016). Onder dit basisteam vallen de volgende zes clusters/wijkteams: ‘Boxtel, 

Haaren/Vught, Drunen, Sint-Michielsgestel, Schijndel/Sint-Oedenrode, Vlijmen’. Hieruit zijn 

de wijkteams Drunen, Boxtel en Sint-Michielsgestel geselecteerd als drie verschillende cases 

voor het onderzoek. Deze selectie van cases wordt in hoofdstuk 4 toegelicht. De ligging van 

basisteam Meierij is weergegeven in figuur 1 als team A2. 

Vernieuwend Werken is in september 2014 van start gegaan als pilot binnen basisteam 

Meierij. Hierbij is vooraf een grote bijeenkomst gehouden met verschillende belanghebbende 

partijen zoals het OM, leidinggevenden van de politie, politieagenten, burgers en 

ketenpartners om te inventariseren wat men precies van elkaar verwacht. Uit deze 

bijeenkomst kwamen de volgende bedoelingen van Vernieuwend Werken naar voren: ‘blije 

bestuurders, blije burgers, blije medewerkers, blije leidinggevenden en blije ketenpartners’ 

(Politie, 2015). Vanuit deze bedoelingen is men doelstellingen en principes gaan ontwikkelen 
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vanuit batenlogica. Dit zijn de volgende vier principes: Zorgen dat medewerkers zich 

verantwoordelijk kunnen voelen, Samenwerken met burgers en ketenpartners, Goed werk 

willen realiseren en Experimenteren met nieuwe technologieën en oplossingen. Deze 

principes en Vernieuwend Werken in het algemeen worden in hoofdstuk 2 meer in detail 

behandeld. 

                  Figuur 1: Kaart regionale eenheid Oost-Brabant (Politie, 2012b, p. 120) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Probleemstelling 

Vernieuwend Werken is ruwweg anderhalf jaar geleden van start gegaan. Echter, er zijn nog 

verschillende onduidelijkheden. Op welke manier kan Vernieuwend Werken worden 

bevorderd? Welke zaken belemmeren Vernieuwend Werken? Zijn er verschillen tussen de 

verschillende wijkteams en wat verklaart deze eventuele verschillen? Op welke manier 

kunnen burgers meer betrokken worden bij Vernieuwend Werken? Met behulp van deze 

vragen wordt in dit onderzoek geanalyseerd hoe het momenteel staat met de implementatie 

van Vernieuwend Werken binnen basisteam Meierij. 

Samenvattend richt dit onderzoek zich op de factoren die Vernieuwend Werken 

kunnen bevorderen of juist belemmeren. De factoren worden vanuit verschillende theorieën 

afgeleid en deze worden vervolgens geanalyseerd binnen de organisatie van het basisteam 
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Meierij. Uiteindelijk worden op basis van de bevindingen aanbevelingen gedaan aan 

basisteam Meierij om de implementatie van Vernieuwend Werken te verbeteren. Om dit te 

bewerkstelligen zijn er een doel- en vraagstelling opgesteld. Hierbij zijn een drietal 

deelvragen opgesteld om de vraagstelling te kunnen beantwoorden. De doelstelling die hieruit 

is gekomen luidt als volgt: 

Analyseren welke factoren de implementatie van Vernieuwend Werken beïnvloeden binnen de 

organisatie van politie – basisteam Meierij, teneinde hier concrete aanbevelingen over te 

doen. 

De aansluitende vraagstelling bij de zojuist benoemde doelstelling luidt als volgt: 

Welke factoren beïnvloeden de implementatie van Vernieuwend Werken binnen verschillende 

wijkteams van politie – basisteam Meierij? 

Om deze vraagstelling te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld:  

1) Uit welke principes bestaat Vernieuwend Werken? 

2) Hoe staat het momenteel met de implementatie van Vernieuwend Werken binnen 

verschillende wijkteams van basisteam Meierij? 

3) Welke factoren beïnvloeden de implementatie van Vernieuwend Werken? 

 

De eerste deelvraag wordt voornamelijk beantwoord met behulp van documentanalyse. Zowel 

documenten op internet als documenten van de politieorganisatie met betrekking tot de pilot 

Vernieuwend Werken worden hiervoor geraadpleegd zoals het artikel van Staffeleu en 

Timmerman (2015) en het document over de verschillende initiatieven binnen Vernieuwend 

Werken van basisteam Meierij Oost-Brabant (2015). Bij de interviews komt deze eerste vraag 

ook aan de orde om vast te kunnen stellen of de percepties van de politieagenten over 

Vernieuwend Werken in overeenstemming zijn met de documenten. 

 De tweede deelvraag wordt voor een deel beantwoord via documentanalyse net als de 

vorige deelvraag. Echter, interviews zullen ook een rol spelen bij het beantwoorden van deze 

deelvraag om de meest actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot de voortgang 

van Vernieuwend Werken bij basisteam Meierij. Deze interviews worden gehouden binnen de 

wijkteams Boxtel, Drunen en Sint-Michielsgestel. 



 

 5 

Allereerst wordt de derde deelvraag beantwoord vanuit theoretisch perspectief. Er 

worden uit de wetenschappelijke literatuur verschillende factoren gehaald die invloed hebben 

op verschillende principes van Vernieuwend Werken. Hierbij worden theorieën gebruikt zoals 

bijvoorbeeld ‘New Public Governance’ als sturingsparadigma en ‘Street-level bureaucrat 

theory’ [SLBT], maar ook andere empirische wetenschappelijke literatuur. Vervolgens zijn de 

gevonden factoren empirisch onderzocht met behulp van observaties en interviews. Hierbij is 

geanalyseerd welke van de factoren in de empirie van toepassing zijn binnen de wijkteams 

van basisteam Meierij. Mochten er factoren in de interviews benoemd worden die niet in de 

theorie worden benoemd dan zijn deze alsnog toegevoegd als beïnvloedende factor. Deze 

deelvraag wordt dus zowel op theoretische als empirische wijze beantwoord. 

 

1.4. Relevantie 

De relevantie van dit onderzoek bestaat uit een maatschappelijke en een wetenschappelijke 

relevantie. Deze worden in de volgende twee paragrafen toegelicht. 

 

1.4.1. Maatschappelijke relevantie 

De Nationale Politie verliest de aansluiting met de bedoeling van politiewerk. De politie 

werkt namelijk voor de burger en onder invloed van sterke bureaucratisering is de aansluiting 

met de burger zwakker geworden. Vernieuwend Werken kan hier een oplossing voor bieden. 

Vernieuwend Werken zorgt voor een politieteam dat de burgers en ketenpartners nauwer 

betrekt bij politieactiviteiten. Verder is de bedoeling dat agenten meer de straat op gaan en 

daarbij minder op het bureau zitten door bureaucratische regels en procedures. De 

maatschappelijke relevantie van Vernieuwend Werken zit dan ook in het versterken van de 

relatie tussen politie en buitenwereld, maar ook zorgen dat de politie meer met haar eigen 

taken bezig is en daarbij de zingeving onder politieagenten vergroot. 

Vernieuwend Werken binnen de politie is begonnen als een pilot en daarom is er nog 

weinig bekend over het geheel aan factoren welke invloed hebben op de principes van 

Vernieuwend Werken. Dit onderzoek verschaft daar inzicht in met behulp van een 

wetenschappelijke onderbouwing en perspectief. Hiermee kunnen aanbevelingen worden 

geformuleerd welke in eerste instantie intern binnen basisteam Meierij een bijdrage kunnen 

leveren aan Vernieuwend Werken. De opgedane kennis uit dit onderzoek zou ook een verdere 

bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van Vernieuwend Werken bij andere basisteams, 

indien de Nationale Politie in de toekomst hiermee verder wil. 

 



 

 6 

1.4.2. Wetenschappelijke relevantie 

De nadruk van dit onderzoek ligt met name op de maatschappelijke relevantie doordat het 

onderzoek voorkomt uit een opdracht vanuit het basisteam Meierij. Dit betekent niet dat dit 

onderzoek geen wetenschappelijke relevantie heeft. Er wordt gebruik gemaakt van 

verschillende theorieën, waar verschillende factoren uit worden afgeleid en waarmee een 

conceptueel model is samengesteld. Hiermee wordt dus niet alleen de werking van deze 

theorieën empirisch getest binnen de context van Vernieuwend Werken bij de politie, maar 

wordt ook een nieuw model opgesteld welke mogelijk op andere publieke organisaties buiten 

de politie van toepassing is. Het kan daarbij dienen als wetenschappelijk verklaringsmodel 

voor publieke organisaties die met een organisationele verandering aan de slag gaan zoals 

Vernieuwend Werken. Dit model wordt in het onderzoek empirisch getoetst binnen de 

verschillende wijkteams en daarbij wordt geanalyseerd welke factoren invloed hebben op de 

principes van Vernieuwend Werken. 

 

1.5. Leeswijzer 

In dit hoofdstuk is de aanleiding van dit onderzoek aan bod gekomen. Verder is Vernieuwend 

Werken bondig toegelicht als casus en is de probleemstelling gespecificeerd. In hoofdstuk 2 

wordt Vernieuwend Werken uitgebreid en gedetailleerd behandeld. Vervolgens worden in 

hoofdstuk 3 de gebruikte theorieën toegelicht en wordt vanuit deze theorieën een conceptueel 

model ontwikkeld. Hierna wordt in hoofdstuk 4 de methodologie behandeld. Hierin zijn de 

gebruikte onderzoeksmethoden gespecificeerd en zijn belangrijke begrippen 

geoperationaliseerd. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 de analyse van de verkregen data 

gedaan, welke is verzameld via de methoden die zijn benoemd in hoofdstuk 4. Als laatste 

worden in hoofdstuk 6 de deelvragen beantwoord om vervolgens de hoofdvraag te 

beantwoorden. Verder worden er concrete aanbevelingen gedaan voor basisteam Meierij en 

voor vervolgonderzoek in dit hoofdstuk. In dit laatste hoofdstuk is er afsluitend een kritische 

reflectie op het onderzoek in de discussieparagraaf. 
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1. Zorgen dat 
medewerkers zich 
verantwoordelijk 
kunnen voelen

2. Samenwerken 
met burgers en 
andere partijen

3. Goed werk 
willen realiseren

4. Experimenteren 
met nieuwe 

technologieën en 
oplossingen

2. Vernieuwend Werken 
In dit hoofdstuk wordt Vernieuwend Werken in detail toegelicht. De bedoeling van 

Vernieuwend Werken is, ter herhaling: ‘blije bestuurders, blije burgers, blije medewerkers, 

blije leidinggevenden en blije ketenpartners’ (Politie, 2015). De drie hoofddoelstellingen die 

hieruit volgden zijn: betere resultaten buiten, meer betrokken medewerkers en efficiëntere 

bedrijfsvoering. Om de bedoeling en doelstellingen te kunnen vervullen is er een viertal 

principes opgesteld welke ten grondslag liggt aan Vernieuwend Werken. Deze vier 

achterliggende principes worden in §2.1. achtereenvolgens behandeld. Vervolgens worden in 

§2.2. vijf ‘quick wins’ behandeld. Deze dienden als eerste stap om de organisatie kennis te 

laten maken met de ideologie achter Vernieuwend Werken. Na deze vijf ‘quick wins’ komen 

in §2.3. de uitgebreidere initiatieven naar voren die hierop volgden. 

 

2.1. De vier principes van Vernieuwend Werken 

Het basisteam Meierij is begonnen met de pilot Vernieuwend Werken vanuit het programma 

Administratieve Lastenverlichting met ondersteuning van Capgemini Consulting. Het artikel 

‘Benutten van digitale kansen betekent anders organiseren’ in ‘Trends in veiligheid 2015’ 

beschrijven Staffeleu en Timmerman de vier principes voor het inrichten van een nieuw 

basisteam van de politie volgens het concept Vernieuwend Werken. Deze vier principes 

worden overzichtelijk weergegeven in figuur 2 en worden daarna toegelicht per principe 

(Staffeleu & Timmerman, 2015, p. 13). 

Figuur 2: Vier principes voor het inrichten van een nieuw basisteam van de politie (Staffeleu & 

Timmerman, 2015, p. 13) 
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1. Zorgen dat medewerkers zich verantwoordelijk kunnen voelen 

Het eerste principe ‘zorgen dat medewerkers zich verantwoordelijk kunnen voelen’ draait om 

het vergroten van de professionele ruimte van de medewerkers, oftewel de agenten. 

‘Professionals voelen te weinig zingeving en autonomie in het werk. Het is dus niet onlogisch 

dat het thema ‘meer professionele ruimte’ bij meerdere veiligheidsorganisaties op de agenda 

staat’ (Staffeleu & Timmerman, 2015, p. 13). De professionals zijn degenen met de expertise 

en die in dit geval het meest in aanraking komen met de burgers. Dit betekent dat zij de 

meeste kennis over de belangen en behoeften hebben die meespelen en daardoor professionele 

ruimte nodig hebben om zelf een besluit te kunnen nemen voor een specifieke situatie (Jones, 

2009; Staffeleu & Timmerman, 2015). 

Voor organisaties houdt dit in dat ze medewerkers een bepaalde verantwoordelijkheid 

moeten kunnen geven voor een deel van de veiligheid (Staffeleu & Timmerman, 2015). Een 

voorbeeld hiervan in de pilot Vernieuwend Werken zijn de zelfsturende teams bij basisteam 

Meierij. Deze teams kunnen hun eigen diensten invullen in overleg met elkaar met 

uitzondering van de nacht- en horecadiensten. Verder hebben de teams de mogelijkheid om 

samen te beslissen waar iedereen die dag aan gaat werken. Ze kunnen dus zelf per dag 

gezamenlijk bepalen wat de grootste prioriteiten zijn. Er is ook expliciet gekozen voor een 

klein werkgebied per wijkteam en kleine wijkteams van 15-20 personen vanuit het idee dat 

men zich meer verbonden en verantwoordelijk voelt met een kleiner gebied dan met een 

groter gebied. De bedoeling hiervan is dat de politieagenten meer eigenaarschap voelen voor 

het gebied waaraan ze verbonden zijn. Bovendien hebben kleine teams als voordeel dat men 

elkaar kent binnen het team en dat er binnen kleine teams efficiënt gewerkt kan worden 

(McGregor, 1960). 

Meer verantwoordelijkheid kan worden bereikt door middel van een rijke 

verantwoording. Vos, Groen, Van Bochove & Nap (2015) benoemen dat de legitimering van 

de politie niet alleen om verticale verantwoording richting leidinggevenden vraagt, maar ook 

om horizontale verantwoording richting burgers en samenwerkingspartners. Bij de 

professionele vrijheid die nodig is hoort een nieuwe manier van verantwoording. ‘Deze 

legitimering krijgt meer het karakter van professionele intervisie dan van hiërarchische 

verantwoording’ (Vos et al., 2015, p. 17). 

 

2. Samenwerken met burgers en andere partijen 

Het tweede principe ‘samenwerken met burgers en andere partijen’ is van groot belang binnen 

de huidige samenleving en wordt dan ook meerdere malen benadrukt binnen Vernieuwend 

Werken (Biemolt et al., 2016; Boutellier, 2007; Haage & Tersteeg, 2011; Helsloot et al., 
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2012; Van der Hoeven, 2011; Staffeleu & Timmerman, 2015; Vos et al., 2015). Onder andere 

partijen vallen bijvoorbeeld gemeenten en bedrijven welke als ketenpartners dienen voor het 

basisteam Meierij. Hierbij worden burgers en gemeenten actief betrokken bij activiteiten van 

de politie. Op deze manier ontstaat een nieuwe manier van dienstverlening die zich meer richt 

op buiten in plaats van binnen. ‘Hiervoor is het nodig tijd te nemen om persoonlijke relaties 

op te bouwen, gezamenlijk doelen vast te stellen, informatie uit te wisselen, kennisplatformen 

te organiseren, elkaar te laten weten wat de acties zijn en terugkoppeling te geven over 

gemaakte afspraken’ (Staffeleu & Timmerman, 2015, p. 14). 

Hier komt bij dat in sommige gevallen de leidinggevenden op zowel tactisch als 

strategisch niveau de randvoorwaarden moeten regelen, maar het beste effect wordt bereikt als 

de operationele professionals zelf invulling geven aan de samenwerking tussen politie, 

burgers en gemeente (Staffeleu & Timmerman, 2015). De leidinggevenden kunnen deze 

randvoorwaarden afstemmen met de operationele professionals om te voorkomen dat de 

randvoorwaarden de professionele ruimte beperken. 

 

3. Goed werk willen realiseren 

Staffeleu en Timmerman omschrijven het derde principe als: ‘De goede dingen voor de 

buitenwereld ook goed doen’ (2015, p. 14). Hierbij ligt er een nadruk op werken via 

protocollen, methodisch werken en reflectie op het werk (Staffeleu & Timmerman, 2015). Dit 

vindt plaats in een sfeer van vertrouwen en ruimte (Staffeleu & Timmerman, 2015). Door 

samen als team kritisch te reflecteren op elkaars werk kan men van elkaar leren. Hierbij is van 

belang dat er op een positieve manier feedback wordt gegeven. ‘Daarbij gaat de reflectie ook 

over de wijze van leidinggeven, het intern en extern samenwerken, het vernieuwen en het 

hebben van aandacht voor het loskomen van ongewenste oude patronen die leiden tot 

ongewenste vertraging’ (Staffeleu & Timmerman, 2015, p. 14). 

Het is verder van belang dat de manier van dienstverlening en werken aansluit bij de 

verwachtingen van de buitenwereld. Het kan bijvoorbeeld dat de politie intern gezien de 

manier van dienstverlening als goed ziet, maar dat de burgers juist behoefte hebben aan een 

andere manier van dienstverlening. Indien er een dergelijke discrepantie is tussen de interne 

organisatie en de buitenwereld zou het extra contact buiten ervoor kunnen zorgen dat er een 

beter beeld is van de behoeften van de burgers en samenwerkingspartners (Groenendaal & 

Helsloot, 2014). 
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4. Experimenteren met nieuwe technologieën en oplossingen 

Het laatste principe ‘experimenteren met nieuwe technologieën en oplossingen’ volgt uit de 

vorige drie principes die zijn behandeld. De eerste drie principes leiden ertoe dat professionals 

een intrinsieke motivatie ontwikkelen om zelf te gaan experimenteren met nieuwe 

technologieën en oplossingen (Staffeleu & Timmerman, 2015). Een voorbeeld hiervan is: 

‘Agora’. Dit is een digitaal platform vergelijkbaar met Facebook, maar dan alleen 

toegankelijk voor de politieteams. Hier kunnen foto’s en informatie van belangrijke 

verdachten op worden gezet, maar ook andere bestanden en berichten die van belang zijn voor 

alle politieagenten binnen het wijkteam (Basisteam Meierij Oost-Brabant, 2015). Doordat het 

experimenteren vanuit een intrinsieke motivatie komt en niet wordt opgelegd door 

leidinggevenden zorgt dit ervoor dat de operationele professionals effectiever, efficiënter, 

maar ook met meer zin en plezier hun werk doen (McGregor, 1960; Staffeleu & Timmerman, 

2015). Er wordt hier meteen door Staffeleu en Timmerman een mogelijk probleem 

aangehaald. ‘Spanning ontstaat als de organisatie de exploitatie van het bestaande 

(‘kostenefficiënt’) voorop stelt’ (Staffeleu & Timmerman, 2015, p. 14). Er moet dus niet 

alleen gekeken worden naar of het experiment kostenefficiënt is om te bepalen of het 

succesvol is, maar er moet ook rekening worden gehouden met andere zaken die zorgen voor 

horizontale legitimatie tegenover burgers en samenwerkingspartners. Dit sluit aan bij het 

eerder genoemde rijker verantwoorden (Vos et al., 2015). 

Verder wordt er bij dit principe benadrukt dat door middel van de huidige 

digitalisering het makkelijker is en er meer ruimte is om op een snelle manier kleinschalige 

experimenten te ondernemen. Hier moet dan wel een geschikte infrastructuur voor zijn 

(Staffeleu & Timmerman, 2015). Indien een dergelijk experiment succesvol is gebleken dan 

moet deze beschikbaar worden gesteld aan collega’s en professionals van andere organisaties 

(Staffeleu & Timmerman, 2015). Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor de verschillende 

initiatieven binnen Vernieuwend Werken. ‘Door het experimenteren, vanuit zichzelf of 

uitgenodigd door anderen, zijn organisaties in staat op steeds nieuwe wijze de dienstverlening 

inhoud en vorm te geven’ (Staffeleu & Timmerman, 2015, p. 15). 

Nu de vier achterliggende principes van Vernieuwend Werken zijn beschreven kunnen 

de verschillende initiatieven worden toegelicht. Hierbij komen in de volgende paragraaf eerst 

vijf zogenaamde ‘quick wins’ aan bod. 
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2.2. Vijf ‘quick wins’ 

Als eerste is basisteam Meierij begonnen met vijf ‘quick wins’. Dit zijn vijf initiatieven die 

relatief snel haalbaar zijn en ervoor zorgen dat de medewerkers via deze initiatieven bekend 

worden gemaakt met de achterliggende principes en denkwijze achter Vernieuwend Werken. 

De ‘quick wins’ zijn: Frontoffice-Backoffice [FoBo], Oneigenlijke taken kwijtraken, 

Professionele ruimte, Aangifte op Locatie en Zelfroosteren. Deze vijf initiatieven worden nu 

achtereenvolgens uitgediept. 

 

 Frontoffice-Backoffice 

Het FoBo-initiatief heeft het doel om politieagenten te ontlasten van administratief werk 

(Basisteam Meierij Oost-Brabant, 2015). Volgens het Ministerie van V en J valt dit onder het 

‘slimmer politiewerk’ samen met heterdaadkracht, directe afdoening en vereenvoudigde 

procedures voor aangifte door burgers (2011). Normaliter als een agent een verdachte 

aanhoudt, een boete uitschrijft of een aangifte opneemt moet deze agent vervolgens terug naar 

het bureau om het papierwerk in orde te maken en zaken in te voeren in de verschillende 

systemen. Zo kost het de politieagent grote hoeveelheden tijd om een zaak af te handelen 

voordat deze weer terug de straat op kan. 

Bij FoBo wordt er een onderscheid gemaakt tussen de politieagent (frontoffice) en een 

medewerker op het bureau (backoffice). De politieagent gaat zoals gebruikelijk de straat op. 

Mocht deze een bepaalde strafbare situatie tegenkomen dan geeft de agent deze telefonisch 

door aan de medewerker van de backoffice (Kort & Terpstra, 2015). De politieagent handelt 

de situatie verder af en loopt nog over straat terwijl het nodige papierwerk door de backoffice 

al wordt voorbereid in de Basis Voorziening Handhaving (Kort & Terpstra, 2015). Op deze 

manier liggen de benodigde papieren al klaar zodra de politieagent weer terug is op het 

politiebureau. De agent hoeft de papieren alleen nog maar te controleren en er een 

handtekening onder te zetten als hij/zij het heeft goedgekeurd. De telefoongesprekken worden 

opgenomen in de backoffice zodat deze terug te luisteren zijn (Kort & Terpstra, 2015). 

Het voordeel van FoBo is dat er een vermindering is in het administratief werk van de 

politieagenten waardoor bureaucratische ergernissen ook verminderd worden (Kort & 

Terpstra, 2015). Op deze manier kunnen zaken efficiënter worden afgehandeld vanwege de 

tijdswinst die wordt behaald en kunnen agenten gedurende langere tijd op straat blijven. 

 

 Oneigenlijke taken kwijtraken 

Deze quick win sluit aan bij de doelstelling die is opgesteld vanuit het Ministerie van V en J 

om de politie zich meer op de ‘eigenlijke’ taken te laten focussen (Ministerie van V en J, 
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2011). De politie houdt zich met een betrekkelijk grote hoeveelheid en diversiteit aan 

hulpvragen bezig, waarvan een aantal zaken formeel gezien niet onder de taakstelling van de 

politie valt. Hiermee is de politie tijd kwijt die mogelijk beter aan de ‘eigenlijke’ taakstelling 

kan worden besteed (Ministerie van V en J, 2011). Dit leidt naar verwachting tot efficiënter 

handelen van de politie. 

Basisteam Meierij heeft dit terugdringen van de oneigenlijke taken als één van de 

quick wins opgenomen in Vernieuwend Werken. Hierbij ligt voor basisteam Meierij de 

nadruk vooral op ‘het terugdringen van meldingen GGZ van weggelopen verwarde personen’ 

(Basisteam Meierij Oost-Brabant, 2015). Er wordt regelmatig een melding bij de politie 

gedaan van een ontsnapte verwarde persoon uit een GGZ-instelling (Basisteam Meierij Oost-

Brabant, 2015). Vervolgens worden er politieagenten opaf gestuurd om de ontsnapte persoon 

op te sporen en terug te brengen bij de desbetreffende GGZ-instelling. Dit is een voorbeeld 

van een oneigenlijke taak die niet onder de taakstelling van de politie valt. Bovendien zijn de 

politieagenten niet speciaal opgeleid voor het omgaan met verwarde personen, terwijl de 

GGZ-instellingen specialisten hebben op dit gebied die ervoor zijn opgeleid om dit soort 

gevallen af te handelen. 

Het doel van deze quick win is om dergelijke oneigenlijke taken zoveel mogelijk terug 

te dringen door, in samenwerking en overleg met de betreffende instanties en organisaties, 

ervoor te zorgen dat ze zelf eigenaarschap nemen voor deze taken. Kortom, de taken worden 

neergelegd bij de instellingen die er formeel gezien verantwoordelijk voor zijn zodat de 

politie zich met zijn eigen taakstelling bezig kan houden. 

 

 Professionele ruimte 

De derde quick win heeft te maken met de professionele ruimte van de politieagenten. Het 

doel van dit initiatief is om ervoor te zorgen dat de medewerkers voldoende professionele 

ruimte hebben om naar eigen inzicht invulling te geven aan een zaak gebaseerd op zijn of haar 

professionele expertise. Als er een te sterke bureaucratie heerst met een veelheid aan regels en 

procedures dan worden de politieagenten beperkt in hun handelen (Kort & Terpstra, 2015; 

Lipsky, 2010). Het achterliggende idee hierbij is dat de politieagenten die de straat opgaan de 

meeste kennis en expertise hebben omdat zij direct met de burger in contact komen. Lipsky 

bevestigt dit met zijn ‘Street-level bureaucrat’ theorie (2010). Verder benadrukt Lipsky dat 

het werk van een politieagent extreem complex is en dat dit flexibiliteit vereist om met 

verschillende problemen van burgers om te kunnen gaan (Lipsky, 2010). Daarom is het van 
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belang om politieagenten voldoende professionele ruimte te geven om te burger optimaal te 

kunnen helpen. 

Doordat de politieagenten het beste zicht hebben op welke specifieke belangen er 

spelen binnen hun eigen wijk hebben ze een sterke informatiepositie. De leidinggevenden 

hebben relatief weinig direct contact met wijken en burgers en hebben daarom minder 

praktische kennis dan de politieagenten op straat (Johnson, 2015). Daarom wordt volgens 

Johnson door politieonderzoekers vaak een onderscheid gemaakt tussen ‘straatagenten’ en 

‘managementagenten’ (Fijnaut et al., 2007; Johnson, 2015). Daarom is het doel van deze 

quick win om de straatagenten voldoende professionele ruimte te geven om naar eigen inzicht 

te handelen. De politieagenten wordt op deze manier meer autonomie gegeven. Uit het 

onderzoek van Johnson blijkt dat een hogere autonomie bij politieagenten ook leidt tot een 

hogere ‘organizational commitment’, oftewel een hogere betrokkenheid bij de organisatie 

(Johnson, 2015). Er wordt door leidinggevenden niet meer gestuurd op basis van regels maar 

er wordt ondersteund op basis van kaders. Deze kaders worden door de wijkteams zelf 

vastgesteld in samenspraak met de leidinggevenden. Doordat de politieagenten beter naar 

eigen inzicht kunnen handelen, kunnen ze de burgers op effectievere wijze helpen. Ze kunnen 

meer betekenen voor de burger als ze niet van tevoren of achteraf alle regels en procedures 

hoeven na te lopen of iets wel of niet kan. 

 

 Aangifte op Locatie 

De vierde quick win is een ander initiatief dat ervoor zorgt dat de politieagenten meer buiten 

het politiebureau hun werk doen. Aangifte op locatie houdt in dat de politieagenten de 

aangiften op een externe locatie opnemen. Dit betekent dat burgers zo min mogelijk op het 

politiebureau worden uitgenodigd voor een afspraak om hun aangifte te doen. Dit initiatief 

zorgt ervoor dat de politieagenten vaker op straat zijn in plaats van op het politiebureau en 

hierdoor ook zichtbaarder in de wijken. 

Voor burgers is aangifte op locatie gemakkelijker omdat deze hierdoor niet specifiek 

naar het politiebureau hoeft te komen om aangifte te doen. Aangifte op locatie maakt aangifte 

doen laagdrempeliger en makkelijker voor de burger. Bovendien kan dit allemaal 

plaatsvinden op een locatie die als een vertrouwelijke omgeving wordt beschouwd door de 

burger. Het aantrekkelijker maken van aangifte doen voor burgers is van belang omdat de 

politie een grote hoeveelheid informatie krijgt via de aangiften van burgers (Inspectie 

Veiligheid en Justitie, 2012). Indien burgers het aangifte doen als laagdrempelig en 

makkelijker ervaren zullen ze eerder geneigd zijn om aangifte te komen doen. 
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 Zelfroosteren 

De vijfde en laatste quick win heeft betrekking op twee verschillende aspecten. Als eerste 

hebben de politieagenten de mogelijkheid om in te tekenen voor het rooster. Voorheen 

werden de politieagenten ingedeeld voor de verschillende diensten. Hier is sinds de start van 

Vernieuwend Werken verandering in gekomen. De wijkteams hebben nu de mogelijkheid in 

te tekenen voor het rooster en zelf met elkaar in overleg diensten uit te wisselen indien nodig. 

De wijkteams zijn hierbij wel gebonden aan enkele kaders om te voorkomen dat er een 

personeelstekort is voor bepaalde diensten. Verder is het niet mogelijk om de nachtdiensten 

en horecadiensten zelf in te roosteren. Hiervoor worden de agenten nog steeds ingedeeld, 

maar hebben ook hier de mogelijkheid om onderling diensten uit te wisselen indien de 

geplande indeling niet uitkomt. 

Het tweede aspect van zelfroosteren is de mogelijkheid om in te spelen op de actuele 

problematiek in de wijken. De politieagenten binnen het wijkteam hebben de mogelijkheid 

om zelf bepaalde zaken en trends naar voren te brengen welke prioriteit hebben. Stel dat er 

bijvoorbeeld een bepaald feest is op vrijdag, dan kunnen de politieagenten van het wijkteam 

van tevoren beslissen om hier extra mankracht voor in te roosteren. Dit geldt ook voor 

bepaalde verdachten die extra prioriteit nodig hebben op een bepaald moment. Dit kunnen de 

politieagenten binnen de wijkteams onderling met elkaar bespreken en afspreken. 

Deze quick win geeft bovendien meer autonomie aan de politieagenten binnen de 

verschillende wijkteams. Er wordt van ze verwacht dat ze zelf ervoor zorgen dat de roosters 

kloppen en gevuld zijn. Doordat de politieagenten zelf hun diensten in kunnen roosteren 

wordt er vertrouwen in hun geuit en wordt hun meer verantwoordelijkheid gegeven. Dit sluit 

voor een deel aan bij de derde quick win, het vergroten van de professionele ruimte. 

 

2.3. Initiatieven binnen Vernieuwend Werken 

Na de vijf ‘quick wins’ zijn er geleidelijk meer initiatieven en ideeën toegevoegd aan 

Vernieuwend Werken. De vijf ‘quick wins’ zelf zijn ook opgenomen in deze initiatievenlijst 

maar zijn hier verder in uitgewerkt via andere initiatieven of er zijn vervolgstappen gezet 

(Basisteam Meierij Oost-Brabant, 2015). Zo is bijvoorbeeld de vierde ‘quick win’ hernoemd 

van ‘Aangifte op Locatie’ naar ‘Aangifte bij Burger’ (Basisteam Meierij Oost-Brabant, 2015). 

Zoals de nieuwe benaming al aangeeft wordt er nu voor gekozen om aangiftes steeds vaker bij 

de burger thuis op te nemen. Zo kost aangifte doen de burger zo min mogelijk tijd, moeite en 
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vindt dit bovendien in een, voor de burger, vertrouwelijke omgeving plaats. Het idee 

hierachter is om ervoor te zorgen dat burgers vaker aangifte doen bij de politie. 

Er zijn momenteel in totaal 33 verschillende initiatieven/ideeën (Basisteam Meierij 

Oost-Brabant, 2015). Hiervan zijn er twee initiatieven in de voorbereidingsfase, zesentwintig 

in de uitvoeringsfase en vijf in de afrondingsfase (Basisteam Meierij Oost-Brabant, 2015). 

Deze initiatieven zijn uiteenlopend van het voorzien van de agenten met smartphones waar de 

app ‘Mobiel Effectiever Op Straat’ [MEOS] op staat tot het oprichten van een Buurt Preventie 

Team (Basisteam Meierij Oost-Brabant, 2015). Er zijn initiatieven die zich richten op een 

nieuwe technologie of een nieuw middel, maar ook initiatieven die zich richten op 

aanpassingen in bepaald beleid (Basisteam Meierij Oost-Brabant, 2015). Zo is één van de 

initiatieven gericht op het zorgen dat politieagenten mobiel kunnen werken met behulp van 

een iPad/mobiele werkplek (Basisteam Meierij Oost-Brabant, 2015). Dit wordt ‘mobiel 

werken’ genoemd binnen de initiatieven van Vernieuwend Werken. Met deze iPad kan de 

politieagent al het werk doen wat hij of zij normaliter op het politiebureau zou moeten doen. 

Via de iPad heeft de politieagent dus toegang tot alle benodigde systemen. Dankzij dit 

initiatief heeft de agent de mogelijkheid om vanuit een externe locatie zijn werk te doen, zelfs 

vanuit de politieauto kunnen ze hiermee werken. Het doel hiervan is om de agenten vaker 

vanuit een externe locatie te laten werken en zichtbaarder te zijn binnen de wijken. 

Verder zijn er initiatieven gericht op de ontwikkeling en professionalisering van de 

politieagenten zoals het ‘ontwikkelplein’ en ‘bouw je eigen baan’ (Basisteam Meierij Oost-

Brabant, 2015). Het ontwikkelplein is nog in de beginfase, maar het idee is om een ruimte te 

creëren waarin de politieagenten de mogelijkheid wordt geboden om te professionaliseren met 

behulp van verschillende voorbeeldcasussen. Het initiatief ‘bouw je eigen baan’ heeft 

betrekking op ondersteuning bieden aan de medewerkers bij het maken van keuzes in hun 

carrièrepad (Basisteam Meierij Oost-Brabant, 2015). Dit geeft ze de mogelijkheid om te leren 

en door te groeien in hun functie, ook met het oog op de werkwijze binnen Vernieuwend 

Werken.  

Een volledig overzicht van alle 33 initiatieven is opgenomen als tabel in bijlage 1. In 

deze tabel zijn de initiatieven gesorteerd op de fase waarin deze zich bevinden.  
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2.4. Principes Vernieuwend Werken 

Op basis van de vier principes van Vernieuwend Werken zijn er drie theoretische principes 

onderscheiden die onderzocht worden in dit onderzoek. De vier principes van Vernieuwend 

Werken zijn: Zorgen dat medewerkers zich verantwoordelijk kunnen voelen, samenwerken 

met burgers en andere partijen, goed werk realiseren en experimenteren met nieuwe 

technologieën en oplossingen. De theoretische principes die hieruit voorvloeien zijn als volgt: 

1) Discretionaire ruimte 

2) Relatie met burgers & ketenpartners 

3) Werken met zelfsturende wijkteams 

Hierbij is er doelbewust voor gekozen om het principe ‘experimenteren met nieuwe 

technologieën en oplossingen’ niet mee te nemen in het onderzoek. Dit is in verband met de 

haalbaarheid en leesbaarheid van het onderzoek. Bovendien wordt het onderzoek dan te breed 

omdat de wetenschappelijke literatuur over experimenteren en innovatie een wereld op 

zichzelf is en er een geheel onderzoek aan enkel dat principe gewijd zou kunnen worden. 

Samenvattend heeft het eerste principe betrekking op de handelingsruimte van de 

politieagenten bij het doen van hun werk. Hierbij gaat het om de mogelijkheid om te beslissen 

om bijvoorbeeld wel of niet te handhaven. Verder is verantwoordelijkheid een belangrijk 

aspect binnen dit principe. Het tweede principe heeft betrekking op de relatie met burgers en 

ketenpartners. Belangrijke aspecten hierin zijn, onder andere, verantwoording, transparantie 

en samenwerking met de verschillende partijen. Het derde principe heeft betrekking op 

werken met zelfsturende wijkteams. Hierbij gaat het hoofdzakelijk om het geven van 

feedback binnen de wijkteams om op deze manier de politiediensten te verbeteren. Het leren 

hiervan en klantgerichtheid staan hierbij centraal. Een ander aspect binnen deze dimensie is 

de manier van leidinggeven om het werken binnen de wijkteams optimaal te laten verlopen.  

Nu duidelijk is gemaakt welke theoretische principes zullen worden onderzocht, wordt 

in de volgende paragraaf voor ieder principe de gebruikte theoretische literatuur behandeld. 
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3. Theoretisch kader 
In het vorige hoofdstuk zijn de volgende drie principes onderscheiden: Discretionaire ruimte, 

relatie met burgers & ketenpartners en werken met zelfsturende wijkteams. In §3.1. wordt als 

eerste ingegaan op de discretionaire ruimte en welke factoren vanuit de theorie hiervoor 

relevant zijn. Vervolgens wordt in §3.2. ingegaan op de theoretische factoren voor de relatie 

met burgers en ketenpartners. In §3.3. wordt ingegaan op de factoren van de laatste dimensie 

‘werken met zelfsturende wijkteams’. Als laatste wordt in §3.4. een conceptueel model 

opgesteld op basis van de factoren die in de voorgaande paragrafen is behandeld. Hierin zijn 

de drie verschillende principes verwerkt inclusief hun bijbehorende factoren. 

 

3.1. Discretionaire ruimte 

Lipsky (2010) besteedt in zijn ‘Street-level bureaucrat theory’ aandacht aan de autonomie en 

discretionaire ruimte van zogenaamde ‘street-level bureaucrats’ [SLBs]. Een SLB is een 

medewerker bij een publieke organisatie welke aan de grenzen opereert en als een soort 

poortwachter dient. SLBs zijn hierbij meestal het eerste contactpunt tussen de burger en de 

publieke organisatie (Lipsky, 2010). De politieagent valt volgens deze kenmerken onder het 

concept ‘SLB’ volgens Lipsky’s theorie. Ze werken aan de grenzen van de organisatie en 

bepalen als poortwachter wie ze ‘doorlaten’ naar de politieorganisatie. Verder zijn 

politieagenten vaak het eerste contactpunt voor burgers met de politieorganisatie (Portillo & 

Rudes, 2014). 

Als het gaat om SLBs zijn er twee belangrijke termen, namelijk autonomie en 

discretionaire ruimte. Binnen de literatuur zijn er verschillende interpretaties van deze twee 

termen. Een aantal auteurs beschouwt autonomie en discretionaire ruimte als hetzelfde, maar 

er zijn ook auteurs die een onderscheid maken tussen autonomie en discretionaire ruimte. De 

auteurs die onderscheid maken benoemen dat autonomie betrekking heeft op de ruimte van de 

SLB die is verkregen door het hebben van een bepaalde expertise waardoor ze hun eigen werk 

kunnen controleren (Van den Born, 2015). Discretionaire ruimte wordt gezien als een speciaal 

type ruimte voor SLBs waarbij ze de mogelijkheid hebben om af te wijken van de 

standaardregels (Van den Born, 2015). In dit onderzoek wordt aangesloten bij het 

eerstgenoemde en worden autonomie en discretionaire ruimte als hetzelfde gezien omdat er 

veel overlap is tussen de omschrijvingen van beide termen. Daarom wordt in dit onderzoek de 

term ‘discretionaire ruimte’ gehanteerd omdat deze term voornamelijk geassocieerd wordt 

met de professionele ruimte van de individuele SLBs (Liedenbaum, 2011, Lipsky, 2010; 

Portillo & Rudes, 2014). 
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Discretionaire ruimte heeft betrekking op de handelingsruimte die de SLB als 

professional heeft vanwege zijn specifieke kennis en expertise. Verder krijgt de SLB 

discretionaire ruimte doordat niet alles via procedures en regels te regelen is (Van den Born, 

2015; Lipsky, 2010; Portillo & Rudes, 2014). Dit hangt verder samen met de beperkte 

mogelijkheid tot directe controle door leidinggevenden (Simmons, 2010). Deze verschillende 

kenmerken van discretionaire ruimte geven SLBs de mogelijkheid om het beleid naar eigen 

inzicht toe te passen. Dit zorgt ervoor dat er maatwerk geleverd kan worden voor specifieke 

situaties. 

Discretionaire ruimte is van toepassing op het werk van politieagenten. Dit komt door 

de face-to-face interactie tussen de politieagent en de burger (Liedenbaum, 2011; Lipsky, 

2010). Er is verder een bepaalde ruimte om een persoonlijke invulling te geven aan het 

politiewerk (Fijnaut, Muller, Rosenthal & Van der Torre, 2007; Liedenbaum, 2011). ‘Dit komt 

onder andere tot uitdrukking in zogenoemde politiehobby’s: individuele voorkeuren van 

politieagenten om bepaalde wetten streng te handhaven of om sommige wetsovertredingen 

juist min of meer systematisch door de vingers te zien’ (Fijnaut et al., 2007, p. 498). Dit citaat 

geeft de hoeveelheid individuele discretionaire ruimte van de politieagent weer onder de 

noemer ‘politiehobby’s’. Ze hebben op individueel niveau de mogelijkheid om te bepalen of 

ze wel of niet wetgeving handhaven gebaseerd op de context van de situatie. 

In de komende paragrafen worden zes relevante factoren behandeld die van invloed 

zijn op discretionaire ruimte. Hierbij komen de eerste vijf factoren vanuit de SLB theorie van 

Lipsky (2010). De laatste factor ‘vertrouwen’ wordt in samenhang met deze dimensie door 

verschillende onderzoekers benoemd, zoals Anand et al., Hart en Kramer (2012; 2013; 1999). 

 

3.1.1. Bureaucratie/Systeemwereld 

De eerste relevante factor voor discretionaire ruimte is ‘bureaucratie/systeemwereld’. Het gaat 

hierbij om al het beleid, de regels en procedures die zijn vastgelegd. Hart (2013) noemt dit de 

‘systeemwereld’ welke om de ‘leefwereld’ wordt gebouwd om deze te kunnen controleren.  

Bij deze factor is er sprake van een negatieve relatie tussen bureaucratie/systeemwereld en de 

dimensie discretionaire ruimte (Van den Born, 2015; Lipsky, 2010; Kort & Terpstra, 2015; 

Portillo & Rudes, 2014). Lipsky (2010) geeft aan dat het belemmerend werkt voor een SLB 

zoals een politieagent om deze te binden aan strenge regels en beleid. Indien een SLB met een 

veelheid aan strenge regels en beleid te maken heeft leidt dit tot routinewerken, stereotyperen 

en minder zicht op de belangen van de burger (Lipsky, 2010). Dit zijn manieren van de SLB 

om te kunnen omgaan met de werkdruk ten gevolge van deze bureaucratie. Bovendien zorgt 
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een veelheid aan regels, procedures en beleid voor stroperigheid en ‘red tape’ bij het 

afhandelen van werk (Kort & Terpstra, 2015; Shabbir Cheema, 2014). Dit wekt ergernis op 

voor zowel de politieagent als voor de burger (Bouranta et al., 2015; Kort & Terpstra, 2015). 

Het werkt bevorderend om juist vanuit bredere kaders te werken, zodat er meer ruimte 

ontstaat voor de SLB om maatwerk te verrichten (Lipsky, 2010; Portillo & Rudes, 2014). Hart 

(2013) spreekt hier van vereenvoudigen. Dit houdt in dat slechts regels en beleid die absoluut 

nodig zijn om een goede dienstverlening te leveren behouden blijven en dat de rest buiten 

beschouwing wordt gelaten. Op deze manier wordt de ‘onnodige’ bureaucratie zoveel 

mogelijk beperkt, wat bevorderend en versnellend werkt (Kort & Terpstra, 2015). Er zijn 

vanuit de literatuur dus verschillende redenen om de bureaucratie te beperken. 

 

3.1.2. Hiërarchische sturing 

De tweede relevante factor heeft te maken met de sturing vanuit leidinggevenden. Fijnaut et 

al. (2007) geven aan dat hiërarchische sturing wordt gezien als de traditionele manier van 

sturing binnen de politieorganisatie. Lipsky (2010) geeft aan dat deze manier van sturing 

belemmerend werkt voor een SLB zoals een politieagent. Er is hierbij een negatieve relatie 

aanwezig. 

Het hiërarchisch sturen is een vorm van top-down sturen en hiermee wordt de 

discretionaire ruimte van de SLB ingeperkt (Hill & Hupe, 2014; Lipsky, 2010). De leiding 

beperkt de discretionaire ruimte door de SLB, met behulp van hiërarchische sturing, bepaald 

gedrag te laten volgen. Deze vorm van sturing leidt verder tot een verhoogde werkdruk wat 

wederom leidt tot manieren om hiermee om te gaan zoals routinewerken, stereotyperen en 

verlies van zicht op de belangen van de burger (Lipsky, 2010).  

Verder zorgt een sterke hiërarchische sturing voor hoge eisen vanuit de interne 

organisatie. Deze hoge eisen zijn belemmerend voor de discretionaire ruimte van SLBs 

(Lipsky, 2010; Tummers et al., 2015). Indien de eisen als hoog worden ervaren zorgt dit voor 

een hoge werkdruk en stress voor de SLB (Lipsky, 2010; Tummers et al., 2015). Een hoge 

werkdruk en stress zorgen voor slechtere werkprestaties en een toename in ziekteverzuim 

onder medewerkers (Oerlemans et al., 2013). Als een SLB moet handelen onder een dergelijk 

hoge werkdruk vergroot dit de kans op eventuele fouten die worden gemaakt (Lipsky, 2010; 

Oerlemans et al., 2013; Tummers et al., 2015). 

 

3.1.3. Beperkte middelen 

Het ter beschikking hebben van beperkte middelen is zowel een kenmerk van een SLB als een 

belemmerende factor voor de discretionaire ruimte van de SLB (Lipsky, 2010). Lipsky (2010) 
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benoemt dat een SLB altijd inherent een drang en motivatie heeft om een optimale 

dienstverlening te leveren aan de burger. De discretionaire ruimte van de SLB speelt hier een 

grote rol in, omdat de SLB hiermee aan de belangen en wensen van de burger tegemoet kan 

komen (Lipsky, 2010). Echter, doordat de SLB beperkte middelen ter beschikking heeft, is het 

lastig om dit te doen. De SLB moet noodgedwongen bepaalde keuzes en afwegingen maken 

dankzij deze beperkte middelen, waardoor deze wordt beperkt in zijn of haar handelen 

(Lipsky, 2010; Portillo & Rudes, 2014). 

 De politieorganisatie kampt met beperkte middelen en capaciteit (Liedenbaum, 2011; 

Fijnaut et al., 2007). Net als een sterke hiërarchische sturing veroorzaakt een tekort aan 

middelen een hoge werkdruk onder politieagenten en SLBs in het algemeen. Het is niet 

ondenkbaar dat deze problemen een belemmerende werking hebben op de discretionaire 

ruimte van politieagenten. Mogelijk, onder invloed van de beperkte middelen, kunnen de 

politieagenten op minder efficiënte wijze hun werk doen en is het lastiger om te voldoen aan 

de verwachtingen van de burger. Bovendien kan ook het tekort aan middelen leiden tot 

‘coping’ mechanismes, zoals bijvoorbeeld stereotyperingen, om de werkdruk te verlichten 

(Lipsky, 2010; Tummers et al., 2015). 

 

3.1.4. Informatiepositie 

De informatiepositie van een SLB beïnvloedt de discretionaire ruimte die deze ter 

beschikking heeft (Liedenbaum, 2011; Lipsky, 2010). Er geldt hier een positieve relatie tussen 

de informatiepositie en de discretionaire ruimte. 

Lipsky (2010) geeft aan dat, doordat SLBs het eerste contactpunt zijn met burgers en 

direct contact hebben met de burger, zij een sterke informatiepositie hebben. De SLB heeft 

expertise en kennis van de behoeften en belangen van verschillende burgers waarmee deze te 

maken heeft. Deze informatievoorsprong legitimeert de SLB om een eigen beslissing te 

nemen over een specifieke casus (Liedenbaum, 2011; Lipsky, 2010). Kortom, het geeft de 

SLB discretionaire ruimte. Hoe sterker deze informatiepositie, hoe meer discretionaire ruimte 

voor de SLB. Verder zorgt de sterke informatiepositie van SLBs ervoor dat de 

leidinggevenden afhankelijk zijn van de informatie. De leidinggevende heeft namelijk geen 

beschikking over deze direct verkregen informatie omdat directe supervisie van SLBs niet 

mogelijk is (Liedenbaum, 2011; Lipsky, 2010; Portillo & Rudes, 2014). De SLB kan er zelf 

voor kiezen om bepaalde informatie wel of niet te delen met leidinggevenden wat als een 

machtsmiddel kan worden ingezet door de SLB (Lipsky, 2010; Portillo & Rudes, 2014). 



 

 21 

Liedenbaum (2011) benoemt bij de informatiepositie dat de dienstverlener niet alleen 

een voordeel heeft tegenover de leiding, maar ook tegenover de cliënt. Net zoals een SLB 

ervoor kan kiezen om bepaalde informatie niet te delen met de organisatie of leiding, heeft de 

SLB ook de ruimte om ervoor te kiezen om bepaalde informatie wel of niet te delen met de 

cliënt of burger (Liedenbaum, 2011; Lipsky, 2010). ‘Cliënten zijn meestal onvoldoende op de 

hoogte van de diensten die zij van een dienstverlenende organisatie mogen verwachten’ 

(Liedenbaum, 2011, p. 36-37). Volgens Lipsky geeft dit SLBs de macht om burgers waar ze 

een goede band mee hebben extra te helpen door exclusieve informatie te geven die andere 

burgers niet ontvangen (2010). Ook dit valt onder de discretionaire ruimte van SLBs. De 

informatiepositie van de SLB heeft een bevorderende werking voor zowel de discretionaire 

ruimte tegenover leidinggevenden als de discretionaire ruimte tegenover burgers 

(Liedenbaum, 2011; Lipsky, 2010). 

 

3.1.5. Vertrouwen 

Vertrouwen is de laatste relevante factor voor deze dimensie. Bij deze factor gaat het om een 

positieve relatie tussen vertrouwen en de discretionaire ruimte van de expert. Oftewel, meer 

vertrouwen leidt tot meer discretionaire ruimte. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee 

richtingen waarin vertrouwen kan worden geuit. De eerste richting is het uiten van vertrouwen 

door uitvoerende experts naar leidinggevenden (Anand et al., 2012). De tweede richting is het 

uiten van vertrouwen door leidinggevenden naar de uitvoerende experts (Anand et al., 2012; 

Kramer, 1999; Hart, 2013).  

Anand et al. (2012) geven aan dat er een samenhang is tussen vertrouwen in 

leiderschap, discretionaire ruimte en betrokkenheid van medewerkers om continu te blijven 

verbeteren. Hieruit blijkt dat een hoger vertrouwen in leiderschap samenhangt met een hogere 

discretionaire ruimte en dat dit leidt tot meer betrokkenheid onder de medewerkers. Het 

vertrouwen in leiderschap is van belang omdat dit ervoor zorgt dat de discretionaire ruimte 

van de medewerkers op een juiste manier ingezet kan worden (Anand et al., 2012). Verder is 

vertrouwen in algemene zin van belang omdat mensen met een hoog vertrouwen eerder 

geneigd zijn om mee te werken binnen de organisatie (Kramer, 1999). 

 Discretionaire ruimte dient, andersom, ook als een uiting van vertrouwen in de 

medewerkers (Anand et al., 2012; Kramer, 1999). Zoals eerder genoemd is dit de tweede 

richting waarin het vertrouwen geuit kan worden. Er wordt in dit geval erop vertrouwd dat de 

uitvoerend experts op basis van hun kennis en expertise zelf een juiste beslissing kunnen 

nemen. Hart (2013) noemt dit het geven van eigenaarschap aan de operationeel experts in de 



 

 22 

organisatie, zodat zij zelf de verantwoordelijkheid krijgen om keuzes te maken in plaats van 

dat de leidinggevende dit doet.  

Uit deze theoretische perspectieven is af te leiden dat het vertrouwen in leiderschap 

een bevorderende werking heeft op de discretionaire ruimte van de uitvoerende expert en dit 

heeft vervolgens een positieve invloed op het continu verbeteren van de dienstverlening. Dit 

laatste is relevant voor §3.3. ‘werken met zelfsturende wijkteams’, omdat hier het verbeteren 

van de dienstverlening een onderdeel is van de dimensie. In de volgende paragraaf wordt de 

tweede dimensie ‘relatie met burgers & ketenpartners’ behandeld. 

 

3.2. Relatie met burgers & ketenpartners 

Het tweede principe van Vernieuwend Werken is de relatie met burgers en ketenpartners. Dit 

principe verschilt ten opzichte van de andere principes in de zin dat deze zich richt op de 

externe aspecten rond Vernieuwend Werken. ‘Discretionaire ruimte’ en ‘Werken met 

zelfsturende wijkteams’ zijn principes die zich richten op interne aspecten van de 

politieorganisatie. Bij het principe ‘relatie met burgers & ketenpartners’ gaat het, zoals de 

naam zegt, om de relaties onderling tussen de wijkteams, burgers en de ketenpartners, maar 

ook het samenwerken met deze partijen is hierin van belang. Dit betekent dat de externe 

factoren en de context waarin de organisatie zich bevindt van belang is. Het bestuurskundige 

sturingsparadigma ‘New Public Governance’ [NPG] is relevant voor deze dimensie omdat het 

een theoretisch perspectief geeft op deze relaties tussen overheid en andere actoren en 

aandacht besteedt aan deze context rondom organisaties. ‘De politie staat door de aard van 

haar werk midden in de maatschappij. De politie kan zich onmogelijk aan haar omgeving 

onttrekken (Liedenbaum, 2011, p. 33). Omdat de dienstverlening van de politie voortdurend 

onder invloed staat van de omgeving is NPG relevant voor de politieorganisatie (Liedenbaum, 

2011). 

NPG kwam begin jaren ’90 op na het vorige dominante sturingsparadigma ‘New 

Public Management’ [NPM]. Er heerste ontevredenheid over de dichotomie van 

‘administration versus management’ binnen de publieke sector (Osborne, 2006). Hierbij doelt 

Osborne (2006) op de twee eerder ontwikkelde paradigma’s ‘Public Administration’ [PA] en 

NPM. Bij zowel het PA als het NPM paradigma is de overheid de centrale, hiërarchische en 

regulerende actor binnen het netwerk. Verder worden binnen NPM burgers en 

samenwerkingspartners als ‘klanten’ gezien en is er over het algemeen weinig aandacht voor 

de context waarin de organisatie zich bevindt (Hill & Hupe, 2014; Osborne, 2006). Er 

ontstond naar aanleiding van de kritieken op de twee andere sturingsparadigma’s een vraag 
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naar een meer holistische theorie (Bovaird & Löffler, 2003; Osborne, 2006). NPG ontstond 

vervolgens als antwoord op deze vraag. 

Binnen het NPG paradigma wordt de focus verlegd naar de context waarin de publieke 

organisatie zich begeeft, dus burgers en ketenpartners (Bovaird & Löffler, 2003; Hill & Hupe, 

2014; Osborne, 2006). Hiermee verliest de overheid zijn status als centrale, hiërarchische 

actor en neemt het de vorm aan van een horizontale samenwerkingspartner welke de 

samenwerking tussen de verschillende actoren faciliteert (Bovaird & Löffler, 2003; Osborne, 

2006; Shabbir Cheema, 2004). Deze samenwerking is van belang om het netwerk optimaal te 

laten functioneren, indien een samenwerking niet goed loopt kan de overheid optreden als 

mediator in het netwerk (Groenendaal & Helsloot, 2014). Verder brengt deze verandering in 

rol ook een verschuiving in verantwoordelijkheid met zich mee (Vos et al., 2015). Binnen het 

NPG paradigma kunnen de verschillende actoren elkaar verantwoordelijk houden en is de 

overheid niet per definitie verantwoordelijk voor alles wat gebeurt binnen het netwerk. 

In de volgende paragrafen komen vier relevante factoren aan bod die van invloed zijn 

op de relatie met burgers en ketenpartners. Deze zijn afkomstig uit zowel theoretische als 

empirische literatuur. 

 

3.2.1. Contact met burgers & ketenpartners 

Het contact met burgers en ketenpartners is een relevante factor voor de relatie met burgers en 

ketenpartners, omdat meer direct contact bevorderend werkt voor deze relatie (Groenendaal & 

Helsloot, 2014; Van der Hoeven, 2011; Jones, 2009). Deze factor past binnen het NPG 

paradigma omdat op deze manier de verbindingen met de andere actoren binnen het netwerk 

worden onderhouden door de politie (Bovaird & Löffler, 2003; Groenendaal & Helsloot, 

2014; Osborne, 2006). Bovendien wordt op deze wijze rekening gehouden met de belangen 

van de verschillende relevante actoren en veronderstelt het een meer horizontale relatie tussen 

de politie en de burgers/ketenpartners. Bij het contact gaat het om een positieve relatie. 

Het contact werkt op verschillende manieren bevorderend voor de relatie met burgers 

en ketenpartners. Door het contact met burgers en ketenpartners te onderhouden krijgt 

bijvoorbeeld, de politie, een beter beeld van de belangen en behoeftes van de burgers en 

ketenpartners en andersom krijgen burgers en ketenpartners een beter beeld van de belangen 

en behoeftes van de politie (Bouranta et al., 2015; Groenendaal & Helsloot, 2014). Verder 

geven zowel burgers als ketenpartners aan het als prettig te ervaren als er in sommige gevallen 

een politieagent direct contact heeft met hen bij bepaalde zaken (Groenendaal & Helsloot, 
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2014). Burgers en ketenpartners krijgen op deze manier het gevoel dat de politie hun serieus 

neemt en dat ze als gelijkwaardige actoren in het netwerk worden behandeld. 

Verder werkt het bevorderend om de burgers en ketenpartners te betrekken bij de 

politietaken. Bovaird en Löffler (2003) spreken hierbij, met het oog op NPG, over ‘citizen 

engagement’. Er wordt nu steeds vaker ook naar mogelijkheden gezocht om burgers en 

ketenpartners actiever te betrekken bij het politiewerk. Dit gebeurt in 

samenwerkingsverbanden. Ook dergelijke vormen van samenwerking hebben een 

bevorderende werking op de relatie met burgers en ketenpartners en vergroten het onderling 

begrip tussen politie en externe actoren (Bouranta et al., 2015; Groenendaal & Helsloot, 2014; 

Van der Hoeven, 2011). 

Andersom werkt een beperkte mate van (direct) contact belemmerend. Op deze manier 

voelen de externe actoren zich niet serieus genomen (Groenendaal & Helsloot, 2014; Van der 

Hoeven, 2011). Weinig direct contact wekt het gevoel op dat de belangen en behoeften van 

burgers en ketenpartners er niet toe doen. Verder lijkt het op deze manier alsof de politie niet 

bereid is om moeite te doen om een goede relatie te onderhouden met andere actoren. Dit leidt 

ertoe dat burgers zich onbegrepen en ongehoord voelen, waardoor de relatie met de politie op 

gespannen voet komt te staan (Fijnaut et al., 2007). Het is bij deze factor van belang om dit te 

voorkomen en daarmee zoveel mogelijk direct contact te onderhouden. 

 

3.2.2. Verantwoording  

Verantwoording is een belangrijk begrip voor publieke organisaties omdat zij een deel van 

hun legitimiteit ontlenen aan de verantwoording van hun besluiten (Bovaird & Löffler, 2003; 

Vos et al., 2015). Een passende verantwoording heeft een bevorderende werking op de relatie 

met burgers en ketenpartners. Het gaat hierbij om een horizontale manier van verantwoorden 

om de legitimiteit richting burgers en ketenpartners te vergroten (Vos et al., 2015). 

Bij de veranderende samenleving hoort een andere manier van verantwoorden (Vos et 

al., 2015). Vos et al. spreken hier van het concept ‘rijker’ verantwoorden. Bij de oudere 

paradigma’s PA en NPM verloopt de verantwoording verticaal en hiërarchisch. Een 

organisatie is hierbij enkel verantwoording schuldig aan de leidinggevende persoon of 

organisatie (Osborne, 2006; Vos et al., 2015). De politieorganisatie is traditioneel gezien 

hiërarchisch van aard en daarom ligt er een grote focus op verticale verantwoording (Fijnaut 

et al., 2007; Vos et al., 2015). De handelingen van de politie worden hierdoor voornamelijk 

richting de leiding gelegitimeerd, maar niet richting burgers en ketenpartners. 
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Het ‘rijker’ verantwoorden houdt in dat er een horizontale verantwoording komt 

richting de belanghebbende burgers en ketenpartners, bovenop de verticale verantwoording 

die er al is. Verticale verantwoording blijft altijd nodig, vooral binnen een organisatie als de 

politie omdat ze een exclusief takenpakket hebben. Het is belangrijk om deze verticale 

verantwoording te combineren en aan te vullen met horizontale verantwoording (Vos et al., 

2015). Op deze manier is er zowel intern als extern een goede legitimiteit waardoor de relatie 

met burgers en ketenpartners bevorderd wordt. 

 

3.2.3. Rolvastheid 

De factor rolvastheid heeft betrekking op de verdeling van de taken, de rolverdeling en dat 

wordt vastgehouden aan deze taak- en rolverdeling (Huygen, Van Marissing & Boutellier, 

2012). Hierbij gaat het om de rolverdeling tussen publieke organisatie, burgers en 

ketenpartners. Deze factor is bevorderend omdat rolvastheid duidelijkheid creëert voor zowel 

de publieke organisatie als voor burgers en ketenpartners. 

Bij rolvastheid gaat het om het vaststellen van een rolverdeling tussen de 

politieorganisatie en de burgers en ketenpartners. Binnen dit netwerk vervult de politie een 

bepaalde rol, maar burgers en ketenpartners hebben ook een rol te vervullen. Met name onder 

invloed van het NPG paradigma is de rol van burgers en ketenpartners steeds meer van belang 

geworden doordat de overheid niet langer de centrale, gezaghebbende actor is (Bovaird & 

Löffler, 2003; Chabbir Cheema, 2014; Osborne, 2006). Er ontstaat op deze manier een nieuwe 

rol- en taakverdeling tussen overheid en burgers/ketenpartners. 

Duidelijkheid over deze rol- en taakverdeling is essentieel voor de relatie met burgers 

en ketenpartners (Huygen et al., 2012; Jong, Litjens & Pröpper, 2013). Hierbij worden er 

duidelijke afspraken gemaakt over wie nou precies wat doet. Om te voorkomen dat gemaakte 

afspraken niet worden nagekomen moeten deze bindend zijn (Jong, Litjens & Pröpper, 2013; 

Liedenbaum, 2011). Duidelijke afspraken over de rolverdeling voorkomen eventuele 

misverstanden, geven de mogelijkheid om te excelleren en scheppen duidelijkheid over waar 

de verantwoordelijkheid ligt voor een bepaalde taak (Huygen et al., 2012). Bovendien kunnen 

hiermee verwachtingen worden gemanaged. Indien een actor zich niet aan de afspraak houdt 

dan is het meteen duidelijk wie verantwoordelijk is. Indien de rolverdeling duidelijk is en de 

afspraken hierover worden nagekomen werkt dit bevorderend voor de relatie met burgers en 

ketenpartners (Huygen et al., 2012; Jong, Litjens & Pröpper, 2013). 
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3.2.4. Vertrouwen 

Vertrouwen wordt als een zeer belangrijke factor gezien voor de relatie met burgers en 

ketenpartners. Vertrouwen is een vereiste om samenwerking effectief te laten verlopen 

(Huygen et al., 2012). Deze factor is bevorderend voor de relatie met burgers & ketenpartners. 

Binnen NPG, waarbij de relaties tussen actoren als bepalend worden gezien voor het succes 

van dienstverlening, is vertrouwen extra van belang (Bovaird & Löffler, 2003; Osborne, 

2006).  

Liedenbaum (2011, p. 38) benadrukt dat ‘de dienstverlening aan cliënten staat of valt 

in belangrijke mate met het wederzijdse vertrouwen tussen dienstverleners en cliënten’. Het 

sleutelwoord binnen dit citaat is het woord ‘wederzijds’. Hierop is het Engelse spreekwoord 

‘trust is a two way street’ van toepassing. Indien het vertrouwen enkel van één kant komt dan 

is er een aanzienlijke kans dat samenwerking moeizaam verloopt of mislukt (Huygen et al., 

2012; Liedenbaum, 2011). Daarom is het van belang dat de dienstverlener vertrouwen uit in 

de klant of burger en dat de burger zijn vertrouwen uit in de dienstverlener of 

dienstverlenende organisatie. Voor de dienstverlener berust dit vertrouwen op het geloof dat 

een burger geen misbruik maakt van het contact en dat dit om de verkeerde redenen gebruikt 

wordt. Voor de burger berust dit vertrouwen op het geloof in de capaciteiten van de 

dienstverlener en dat de verleende diensten wenselijk en van goede kwaliteit zijn 

(Liedenbaum, 2011).  

Voor de politieorganisatie ligt wederzijds vertrouwen vrij ingewikkeld. Zij heeft het 

vertrouwen van burgers nodig omdat dit vertrouwen essentieel is voor het gezag, legitimiteit 

en de effectiviteit van hun werk (Liedenbaum, 2011; Simmons, 2010; Skogan, 2009). Een 

burger die de politie niet vertrouwt is minder bereid om belangrijke informatie te delen, deze 

informatie kan mogelijk essentieel zijn om een zaak op te lossen. Echter, dit is lastig omdat 

burgers het over het algemeen moeilijk vinden om overheidsinstanties, zoals de politie, te 

vertrouwen (Goldsmith, 2005; Simmons, 2010; Skogan, 2009). Andersom is het vertrouwen 

van de politie in de burger ook niet vanzelfsprekend (Fijnaut et al., 2007; Goldsmith, 2005; 

Simmons, 2010). ‘De term ‘burger’ heeft in politiekringen een negatieve connotatie. Burgers 

wordt een gebrek aan inlevingsvermogen met de problemen en dilemma’s van het politiewerk 

verweten’ (Fijnaut et al., 2007, p. 496). Indien er ofwel vanuit de burgers en ketenpartners 

ofwel vanuit de politieorganisatie een gebrek aan vertrouwen is in de andere partij dan heeft 

dit een belemmerende werking op de onderlinge relatie. 
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3.3. Werken met zelfsturende wijkteams 

Het derde principe ‘werken met zelfsturende wijkteams’ heeft betrekking op het verbeteren 

van de dienstverlening binnen de wijkteams. Voor dit principe is het onderzoek ‘Critical 

Success Factors for Creating Superb Self-Managing Teams’ van Wageman relevant (1997). 

Hierin beschrijft Wageman zeven verschillende succesfactoren voor werken in zelfsturende 

teams. Binnen het onderzoek van Wageman wordt aandacht besteed aan zaken waaraan de 

teams moeten voldoen, maar ook aan de manier van leiderschap en coaching die nodig zijn 

om succes te behalen. Verder wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende positieve 

en negatieve invloeden van bepaald coaching gedrag of leiderschap (1997). Vervolgens geeft 

Wageman aan dat het essentieel is dat eerst het design van de teams goed geregeld is, voordat 

men overgaat op het coachen en leiderschap welke deel uitmaken van de dagelijkse interacties 

met het team (Wageman, 1997). 

In de volgende paragrafen worden acht relevante factoren die invloed hebben op het 

werken met zelfsturende wijkteams behandeld. Hiervan zijn de eerste zeven factoren 

afkomstig uit het onderzoek van Wageman. De laatste factor ‘feedback & intervisie’ is ter 

aanvulling toegevoegd vanuit andere theoretische en empirische literatuur zoals Hart (2013) 

en Johnson (2015).  

 

3.3.1. Een duidelijk teamdoel 

Deze factor is een samenvoeging van de twee succesfactoren ‘een duidelijke, motiverende 

richting’ en ‘teamdoelen’ van Wageman (1997) omdat deze elkaar enigszins overlappen. Bij 

deze factor gaat het om een duidelijk geformuleerde doelstelling voor het team. Dit heeft een 

bevorderende werking omdat het ervoor zorgt dat het team een bepaalde visie heeft en een 

doelstelling om naartoe te werken (Wageman, 1997). Verder is van belang dat de vastgestelde 

teamdoelen in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de organisatie (McGregor, 

1960; Wageman, 1997). Het is voor de zelfsturende teams bevorderend als de doelstellingen 

simpel en duidelijk geformuleerd zijn. Verder gaat het hierbij enkel om de formulering van de 

doelen, de middelen worden niet gespecificeerd. Op deze manier kan het team zelf kiezen op 

welke manier ze de doelen willen bereiken. 

Zowel de leidinggevende als het team zelf kunnen deze doelstellingen, in 

overeenstemming met elkaar, bepalen. Het belangrijke is dat de doelstellingen congruent zijn 

met de richting van het team, uitdagend zijn en een bepaalde deadline hebben (McGregor, 

1960; Wageman, 1997). Als de teamdoelen hieraan voldoen en duidelijk geformuleerd zijn 

dan heeft deze factor een bevorderende werking voor het werken met zelfsturende teams. Als 
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de teamdoelen niet aan die voorwaarden voldoen zal het team aanzienlijk minder efficiënt en 

effectief werken (Wageman, 1997).  

 

3.3.2. Een echte teamtaak 

Deze factor is te omschrijven als het ervoor zorgen dat de taak van het team ook echt bedoeld 

is om als team uit te voeren (Shin, Kim, Choi & Lee, 2016; Wageman, 1997). Hierbij is er een 

positieve relatie. Samenwerken en samen tijd doorbrengen als team staan hierin centraal. 

Verder bepaalt het team collectief hoe ze hun werk inrichten en monitoren ze elkaar of ze zich 

houden aan deze inrichting. Hierbij kunnen de verschillende teamleden ook bepaalde taken 

van elkaar overnemen indien mogelijk (Shin et al., 2016; Wageman, 1997). 

Wageman (1997) geeft aan dat er twee veel voorkomende fouten zijn als het gaat om 

de teamtaak. De eerste fout is dat er een ‘team-in-name-only’ wordt gemaakt. Dit betekent dat 

de werkzaamheden van een groep individuen eigenlijk hetzelfde blijft, nadat ze specifiek zijn 

aangewezen als ‘team’. Deze ‘team-in-name-only’ presteert relatief goed, maar dit komt 

doordat de verschillende individuen precies hetzelfde werken als voordat het een team was 

(Wageman, 1997).  

De tweede veel voorkomende fout is het specificeren van een taak die niet altijd is 

bedoeld om in een team voltooid te worden. Wageman spreekt hierbij van ‘hybride’ taken 

(1997). Deze hybride taken zorgen voor onduidelijkheid onder de teamleden of het wel echt 

een team is. De hybride taak vraagt aan de ene kant groepswerk van het team, maar aan de 

andere kant ook individueel werk. Dit zorgt er bovendien voor dat groepen minder tijd te 

besteden hebben om te leren hoe ze in een team moeten werken (Wageman, 1997). 

 

3.3.3. Beloningen 

Beloningen dienen om het team te motiveren en om te laten weten dat ze goed werk 

verrichten. Hierbij gaat het om teambeloningen. Wageman omschrijft dit als ‘beloningen die 

tenminste voor 80% gelijkmatig worden verdeeld over de teamleden’ (Wageman, 1997, p. 

56). Dergelijke groepsbeloningen werken bevorderend voor het werken met zelfsturende 

teams. Indien de beloningen gemixt zijn, dat wil zeggen half individueel en half voor het 

team, dan leidt dit tot ineffectiviteit door onduidelijkheid, net zoals bij hybride taken 

(Wageman, 1997). 

McGregor (1960) benoemt bij zijn theorie Y dat beloningen een bijdrage leveren aan 

het werken met zelfsturende teams. Door het werken in zelfsturende teams hebben de 

deelnemers aan het team de mogelijkheid om te leren en te groeien. Dit werkt als een 
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intrinsieke beloning voor de teamleden (McGregor, 1960). Door deze intrinsieke beloning zijn 

medewerkers meer bereid om zich in te zetten voor de doelstellingen van de het team.  

Van den Born (2015) voegt hieraan toe dat ook een woordelijke beloning, oftewel 

uitingen van waardering voor voltooid werk, hier een bijdrage kan leveren aan het werken in 

zelfsturende teams. Op deze manier wordt duidelijk gemaakt aan teamleden dat ze goed werk 

verrichten, iets wat niet altijd vanzelfsprekend duidelijk is (Fijnaut et al., 2007). Het belonen 

zorgt ervoor dat teamleden meer gemotiveerd zijn om te werken binnen het team. Dit heeft 

een bevorderende werking op het werken met zelfsturende teams. 

 

3.3.4. Basale materiële middelen 

‘These are the physical materials the team needs: the tools, appropriate meeting space, 

access to computing services and other resources that make it possible for the team to work in 

a timely, proactive and effective fashion’ (Wageman, 1997, p. 56). Om het team een succes te 

laten zijn, moet dit team beschikking hebben over een bepaalde basishoeveelheid middelen 

om zijn taak optimaal te kunnen uitvoeren. Ook de kwaliteit van deze middelen moet 

toereikend genoeg zijn. Deze materiële middelen zijn hierbij een bevorderende factor voor het 

werken in zelfsturende teams en het gaat hierbij om een positieve relatie. Meer materiële 

middelen ter beschikking leidt tot beter werken in zelfsturende teams. Teams die deze basale 

materiële middelen ter beschikking hebben presteren aanzienlijk beter dan teams die dit niet 

hebben (Van den Born, 2015; Wageman, 1997). 

Andersom geldt dat een tekort of gebrek aan deze basale materiële middelen ervoor 

zorgt dat de teamleden hun werk niet op een efficiënte en effectieve manier kunnen vervullen. 

Dit heeft dan een belemmerende werking op het werken in zelfsturende teams. Hierbij geeft 

Wageman aan dat leidinggevenden soms terughoudend zijn om middelen ter beschikking te 

stellen aan teams. Dit komt voort uit de gedachte dat de teamleden nog niet geleerd hebben 

hoe ze met de materiële middelen om moeten gaan (Wageman, 1997). Op deze manier zorgt 

het gebrek aan de materiële middelen mogelijk ook voor een afname in motivatie en 

voorkomt het dat het team de zelfinrichting volledig accepteert (Van den Born, 2015; 

Wageman, 1997). 

 

3.3.5. Autoriteit om werk te managen 

De autoriteit om werk te managen kan op drie manieren zijn geregeld. Deze autoriteit kan bij 

de leider liggen, bij het team zelf of een combinatie van beide (Wageman, 1997). Voor de 

zelfsturende teams is het bevorderend als het team daadwerkelijk zélf de autoriteit heeft om 
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het werk in te delen. ‘Authority to manage the work means that the team–and not the leader–

has decision rights over basic work strategies’ (Wageman, 1997, p. 56). 

Het gaat hierbij om basale werkstrategieën die betrekking hebben op dagelijkse taken. 

Voorbeelden hiervan zijn: bepalen welke klant als volgende geholpen wordt, hoe de taken 

worden toegewezen aan teamleden, hoe de tijd ingepland wordt als leden weg zijn voor 

training, en hoe ze problemen van klanten oplossen (Wageman, 1997). Uiteindelijk presteren 

teams die zelf de autoriteit hebben om hun dagelijkse taken in te managen beter dan teams 

waarbij de leider deze taken managet. 

Een ander voordelig effect van deze autoriteit om werk te managen is dat dit de 

teamleden eigenaarschap geeft over hun werk (Gils, 2011; Hart, 2013; Rook, 2007; 

Wageman, 1997). Het geeft de teamleden zelf verantwoordelijkheid over de taak die ze als 

team toebehoort. Hierbij gaat het om het nemen van eigen initiatief, bekijken wat ervoor 

nodig is en hiernaar handelen (Gils, 2011; Rook, 2007). Dit dient tegelijkertijd als een uiting 

van vertrouwen in de capaciteiten van de teamleden (Hart, 2013). Indien de leider alles 

managet dan zien de teamleden het niet als hun verantwoordelijkheid als iets fout gaat, maar 

als de verantwoordelijkheid van de leider (Wageman, 1997). 

 

3.3.6. Teamnormen die strategisch denken promoten 

Teamnormen die strategisch denken promoten is de zesde succesfactor voor zelfsturende 

teams van Wageman (1997). Normen zijn een set van informele regels of afspraken waaraan 

de medewerkers of leden van het team in dit geval zich behoren te houden. Hieruit blijkt dat 

normen, die strategisch denken promoten, bevorderend werken voor het werken met 

zelfsturende teams (Wageman, 1997). 

Dit strategisch denken heeft vier aspecten welke aanwezig zijn bij optimaal 

presterende, zelfsturende teams (Wageman, 1997). Het eerste aspect is dat teamleden worden 

aangemoedigd om te experimenteren met nieuwe manieren om effectiever te werken via de 

teamnormen. Het tweede aspect is dat de teamleden actief op zoek gaan naar ‘best practices’ 

van andere teams of delen van de organisatie. Het derde aspect is dat teamleden zelf actie 

ondernemen zonder af te wachten tot iemand anders ze een opdracht geeft. Het vierde en 

laatste aspect is dat teamleden discussiëren over de onderlinge verschillen in wat ieder lid bij 

kan dragen aan het werk (Wageman, 1997). 

Normen ontstaan vanzelf binnen een teamverband. Echter, de normen die van nature 

ontstaan zijn in veel gevallen geen normen die het strategisch denken van groepsleden 

promoten (Wageman, 1997). Hierbij speelt de leider van het team een rol. De leider moet 
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hierbij ervoor zorgen dat de normen zich op een juiste manier ontwikkelen zodat ze zich wél 

richten op het promoten van strategisch denken. Het is voordelig om hier vroeg mee te 

beginnen als leider, lange-termijn planning in te richten en om strategisch plannen te belonen 

(Wageman, 1997). 

 

3.3.7. Leiderschapsrol 

De rol van de leider is van belang binnen zelfsturende teams, zoals in de vorige paragraaf al 

kort benoemd is. De leiding stuurt hierbij niet zozeer, maar biedt ondersteuning en coaching 

voor teamleden zodat ze vervolgens zelf een oplossing kunnen vinden (McGregor, 1960; 

Wageman, 1997). McGregor benadrukt dat de manier van leidinggeven binnen zelfsturende 

teams technisch helpend, ondersteunend en instruerend van aard zou moeten zijn in plaats van 

regisserend, sturend en sanctionerend (1960). Het aanhouden van een passende 

leiderschapsrol werkt bevorderend voor het werken in zelfsturende teams, terwijl het 

vasthouden aan de oude manier van leiderschap een belemmerende werking kan hebben 

(McGregor, 1960; Wageman, 1997). 

Wageman maakt onderscheid tussen drie verschillende rollen voor de leider binnen 

zelfsturende teams en de bijbehorende timing voor deze rollen (1997). De correcte timing van 

de rollen hangt samen met de zeven succesfactoren voor zelfsturende teams. De eerste 

leiderschapsrol is die van ‘designer’. Deze is van toepassing bij de factoren een tot en met 

vijf. Deze rol is vooral van belang als het team net begint, omdat het onder andere gaat om het 

bepalen van de richting van het team, het bepalen en zorgen voor de basale materiële 

middelen, en het beloningssysteem (Wageman, 1997). De leiderschapsrol van ‘designer’ zorgt 

ervoor dat het team begint in de goede richting en de juiste ondersteuning hebben om 

optimaal te presteren in het verdere verloop van het werk. 

De tweede leiderschapsrol die Wageman onderscheidt is ‘midwife’, oftewel 

vroedvrouw. In deze fase is het team al begonnen en zijn de eerste vijf factoren doorlopen en 

horen stevig op hun plaats te staan. Deze tweede rol heeft betrekking op factoren zes en 

zeven, namelijk het formuleren van goede teamdoelstellingen en teamnormen die strategisch 

denken promoten (Wageman, 1997). De leider werkt binnen deze factoren samen met het 

team om te zorgen dat er voldoende ondersteuning en technische hulp is om de teamleden te 

ondersteunen (McGregor, 1960). Deze rol is verder het meest effectief op de natuurlijke 

punten waarbinnen het team stilvalt (Wageman, 1997). 

De derde en laatste leiderschapsrol is die van ‘coach’. Deze rol start nadat alle zeven 

factoren zijn voltooid en loopt door tot het eind van het bestaan van het team (Wageman, 
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1997). Indien één van de zeven factoren niet correct is doorlopen heeft de coaching geen 

optimaal effect op het team. Bovendien zijn in deze fase de teams robuust genoeg om te 

kunnen omgaan met onjuiste leiderschapsacties. Dit geeft de leider de mogelijkheid om 

eventuele oude management gewoonten af te leren en te leren om op een effectieve manier te 

coachen (Wageman, 1997). Gils geeft verder aan dat de leiders elkaar kunnen coachen over 

hoe ze het team optimaal leiden (2011). Voorbeelden van positief coaching gedrag zijn: 

Zorgen voor beloningen en andere signalen dat het team verantwoordelijk is om zichzelf te 

managen, en het verbreden van het probleemoplossend vermogen van de teams (McGregor, 

1960; Wageman, 1997). Voorbeelden van negatief coaching gedrag zijn: signalen afgeven dat 

individuen verantwoordelijk zijn voor het managen van het team, en interveniëren op een 

manier dat de autoriteit van het team wordt ondermijnd (Wageman, 1997). 

 

3.3.8. Feedback & intervisie 

De laatste factor voor werken met zelfsturende wijkteams is het organiseren van feedback en 

intervisie (Van den Born, 2015; Hart, 2013; Johnson, 2015). Het organiseren van feedback en 

intervisie werkt als een bevorderende factor voor het werken in zelfsturende teams. Er wordt 

hierbij een positieve relatie verondersteld waarbij meer feedback en intervisie leidt tot beter 

werken met zelfsturende teams. 

De bevorderende werking van feedback en intervisie komt voort uit de mogelijkheid 

tot verbetering van de dienstverlening die hiermee wordt geboden (Van den Born, 2015; Hart, 

2013; Johnson, 2015; McGregor, 1960). Hart (2013) benoemt hierbij dat er onmiddellijke 

feedback wordt georganiseerd om te voorkomen dat er misinterpretaties zijn van de feedback. 

Hierbij gaat het om één-op-één feedback verzorgen aan elkaar op constructieve wijze zonder 

enige tussenkomende middelen zoals een tevredenheidsmeting. Directe feedback zorgt ervoor 

dat de feedback relateerbaar is aan het gedrag van de betreffende medewerker, terwijl dit bij 

een tevredenheidsmeting onduidelijk wordt door de tijd die eroverheen gaat (soms wel twee 

jaar) en dat deze feedback samen wordt gevoegd met allerlei andere feedback waardoor het 

lastig op jezelf te betrekken is voor medewerkers (Hart, 2013). 

De tweede positieve werking van feedback en intervisie is dat het tegelijkertijd kan 

dienen als een vorm van beloning en waardering, waardoor deze factor enigszins aansluit bij 

de derde factor van Wageman over beloningen (Van den Born, 2015; Johnson, 2015). Vooral 

voor beroepen die ambigu zijn van aard en omgaan met conflicterende doelen, zoals 

politiewerk, geldt dat (positieve) feedback en waardering als bevestiging dient dat men goed 

werk verricht (Fijnaut et al., 2007; Van den Born, 2015; Johnson, 2015). Hierdoor leidt het 
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geven van onderlinge feedback en intervisie tot een grotere betrokkenheid bij de 

politieorganisatie en het politiewerk (Johnson, 2015). 

 

3.4. Conceptueel model 

In deze paragraaf wordt, samenvattend en ter afsluiting van het hoofdstuk, het conceptueel 

model behandeld. Er is een model opgesteld waarin de drie principes als afhankelijke 

variabelen verwerkt zijn samen met de bijbehorende factoren. Dit is zichtbaar in figuur 3. Er 

is per afhankelijke variabele een model, waarbij de verschillende factoren zichtbaar zijn die 

een invloed hebben op de afhankelijke variabele. In de figuur is de donkerblauwe cirkel de 

afhankelijke variabele en zijn de lichtblauwe rechthoeken de onafhankelijke variabelen. 

Verder zijn de volgende symbolen van toepassing op de figuur: Een ‘+’ op de pijl duidt op 

een positieve relatie tussen factor en dimensie en een ‘-‘ op de pijl duidt op een negatieve 

relatie. 
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Figuur 3: Conceptueel model principes en factoren 
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4. Methodologie 
In dit hoofdstuk worden de verschillende gebruikte methoden behandeld en verantwoord. Als 

eerste worden in §4.1. de gehanteerde onderzoeksstrategieën verantwoord. Vervolgens wordt 

in §4.2. toegelicht welke cases en onderzoekseenheden zijn onderzocht en waarom deze zijn 

geselecteerd. Hierna komt in paragraaf §4.3. de operationalisatie van de principes aan bod. 

Hier worden de verschillende theoretische factoren uit hoofdstuk 3 meetbaar gemaakt. 

Vervolgens worden in §4.4. de methoden van dataverzameling behandeld. Daaropvolgend 

wordt in §4.5. de methode van analyse behandeld. Als laatste wordt in §4.6. de 

betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek toegelicht. 

 

4.1. Verantwoording onderzoeksstrategieën 

Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksopzet. Er zijn drie 

redenen waarom er is gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksopzet in plaats van een 

kwantitatieve opzet. Dit zijn de volgende drie redenen: 

Ten eerste gaat het bij dit onderzoek om een zeer complex onderwerp. Hierin spelen 

meerdere factoren een rol. Bovendien gaat het om een veranderingsproces wat op zichzelf al 

een complexe situatie is om te onderzoeken. Het gaat bij Vernieuwend Werken namelijk om 

een verandering in manier van werken, dienstverlening, samenwerking en technologie. 

Bovendien gaat het bij dit onderzoek om de ervaringen en percepties van de verschillende 

politieagenten over de principes van Vernieuwend Werken. Hiervoor is een kwalitatieve opzet 

meer geschikt omdat er dieper kan worden ingegaan op de verschillende factoren en de 

percepties (Van Thiel, 2013; Vennix, 2010). 

Ten tweede is het lastig om een grote steekproef te nemen voor dit onderzoek. Dit 

komt doordat Vernieuwend Werken momenteel alleen als pilot loopt bij basisteam Meierij. 

Binnen dit basisteam gaat het om slechts zes wijkteams, waardoor er sprake is van een kleine 

onderzoekspopulatie. Bij kwalitatief onderzoek is een kleine steekproef minder problematisch 

om betrouwbare informatie te verkrijgen, terwijl bij kwantitatief onderzoek de steekproef van 

een bepaalde grootte moet zijn om betrouwbare uitspraken te kunnen doen hierover (Vennix, 

2010). 

 

4.2. Case-selectie en onderzoekseenheden 

Van de zes verschillende wijkteams binnen basisteam Meierij zijn er drie geselecteerd als 

cases voor het onderzoek. Deze keuze is gemaakt met het oog op de beperkte tijd en middelen 

van het onderzoek. Door een selectie van cases te maken is het mogelijk om meer observaties 
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en interviews te houden binnen deze cases waardoor er meer diepgaande informatie wordt 

verkregen. Omdat het gaat om drie verschillende wijkteams op het gebied van grootte, historie 

en cultuur is deze data generaliseerbaar naar andere wijkteams met een vergelijkbare 

samenstelling en achtergrond. De geselecteerde cases zijn: wijkteam Drunen, wijkteam Boxtel 

en wijkteam Sint-Michielsgestel.  

Na de selectie van de cases worden nu de onderzoekseenheden behandeld. De 

verschillende onderzoekseenheden komen uit één onderzoekspopulatie, namelijk 

politieagenten binnen basisteam Meierij. Onder deze onderzoekspopulatie van de drie 

onderzochte wijkteams vallen de volgende onderzoekseenheden: Operationeel experts, 

wijkagenten en politieagenten vanuit de basispolitiezorg. Via deze verdeling van 

onderzoekseenheden zijn politieagenten met verschillende functies binnen de wijkteams 

betrokken. Verder worden op deze manier zowel agenten  betrokken die direct leidinggeven 

aan de wijkteams als agenten die onderdeel uitmaken van het wijkteam. Door deze 

verschillende onderzoekseenheden te betrekken bij het onderzoek worden eventuele 

verschillen in percepties zichtbaar tussen niet alleen de wijkteams, maar ook de 

onderzoekseenheden. 

De operationeel experts zijn degenen die de wijkteams aansturen, dus hun percepties 

hebben betrekking op het leiderschap, sturen en ondersteunen van de verschillende leden 

binnen de wijkteams (Terpstra et al., 2016). Hierbij zijn er twee verschillende operationeel 

experts per wijkteam. Dit zijn de ‘operationeel expert sturing’ en de ‘operationeel expert 

wijkzorg’. De eerstgenoemde focust zich vooral op wat Terpstra et al. (2016) omschrijven, 

terwijl de tweede zich focust op het samenwerken met de ketenpartners en het samenwerken 

met de wijkagenten. De operationeel expert wordt daarom ook weleens wijkagent+ genoemd. 

Op het moment van de interviews hadden de onderzochte wijkteams, met uitzondering van 

Drunen, enkel één operationeel expert. Er is daarom één operationeel expert per wijkteam 

geïnterviewd, dus in totaal drie. 

De wijkagenten zijn degenen die het centrale aanspreekpunt zijn voor een bepaalde 

wijk en daarmee veel direct contact hebben met burgers uit de desbetreffende wijk. Hun 

percepties zijn hierdoor van groot belang en omdat zij zichtbaar in de wijken behoren te zijn 

voor Vernieuwend Werken. Er zijn in totaal zes wijkagenten geïnterviewd, dus twee per 

wijkteam. Voor wijkteam Sint-Michielsgestel is de operationeel expert wijkgericht dubbel 

geteld, zowel als operationeel expert en als wijkagent. 

‘Politieagenten vanuit de basispolitiezorg [BPZ]’ heeft betrekking op agenten die geen 

operationeel expert of wijkagent zijn en onderdeel uitmaken van de wijkteams. Zij houden 
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zich met name bezig met incidentenafhandeling en de wijkzorg. Deze kunnen mogelijk andere 

inzichten bieden, aanvullend op de informatie van de andere onderzoekseenheden. Deze 

politieagenten hebben voornamelijk veel kennis van de uitvoering en zijn degenen die het 

meest via de meldingen met burgers in aanraking komen. Bij wijkteams Boxtel en Drunen 

zijn er vier agenten uit de BPZ geïnterviewd. Bij wijkteam Sint-Michielsgestel zijn er vijf 

agenten uit de BPZ geïnterviewd. Dit is gedaan om tot een totaal van zeven respondenten te 

komen na het dubbel tellen van de operationeel expert wijkzorg als wijkagent. 

In totaal zijn er 21 interviews gehouden verdeeld over de drie onderzoekseenheden. 

De respondenten zijn binnen deze onderzoekseenheden random geselecteerd met behulp van 

een ‘random number generator’ om eventuele vertekening te voorkomen. Alle respondenten 

voor de interviews zijn weergegeven in de tabel in bijlage 2. 

 

4.3. Operationalisatie 

In deze paragraaf worden de verschillende factoren uit het theoretisch kader meetbaar 

gemaakt met behulp van verschillende indicatoren. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de 

juiste informatie wordt verkregen bij de dataverzameling. Deze worden toegelicht met behulp 

van drie tabellen. Hiervoor is er een operationalisatietabel per dimensie opgesteld. Als eerst is 

het principe, ofwel de afhankelijke variabele geoperationaliseerd. Vervolgens zijn de 

verschillende relevante factoren als onafhankelijke variabelen geoperationaliseerd. Hierbij 

zijn vervolgens de mogelijke waarden voor iedere variabele vastgesteld.   

Voor de afhankelijke variabelen (discretionaire ruimte, relatie met burgers & 

ketenpartners en werken met zelfsturende wijkteams) geldt dat ze alle drie worden gemeten 

met waarden van 1 tot 10. De precieze betekenis van dit cijfer wisselt hierbij, daarom wordt 

de betekenis van het cijfer voor ieder van de afhankelijke variabelen apart benoemd. Het 

toewijzen van een cijfer is gedaan om de antwoorden van respondenten op precieze wijze met 

elkaar te kunnen vergelijken voor de afhankelijke variabelen. 

Als eerste wordt in tabel 1 de operationalisatie van de onafhankelijke variabelen voor 

‘discretionaire ruimte’ weergegeven. Hierbij is de afhankelijke variabele ‘discretionaire 

ruimte’ als volgt geoperationaliseerd: ‘De handelingsruimte/beslissingsruimte die 

politieagenten binnen het wijkteam ervaren bij het doen van hun werk’. Hierbij varieert de 

betekenis van het toegekende cijfer van zeer weinig handelingsruimte (1) tot zeer veel 

handelingsruimte (10). 
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Tabel 1: Operationalisatie ‘discretionaire ruimte’ 

Variabele Indicatoren Waarden 

Bureaucratie/Systeemwereld Tijd kwijt aan administratieve 

lasten in verhouding tot buiten aan 

het werk zijn 

 Grote hoeveelheid tijd 

kwijt aan administratieve 

lasten 

 Matige hoeveelheid tijd 

kwijt aan administratieve 

lasten 

 Kleine hoeveelheid tijd 

kwijt aan administratieve 

lasten 

Ervaring van het geheel aan beleid, 

regels en procedures 

(systeemwereld) 

 Negatieve ervaring van 

beleid en procedures 

 Neutrale ervaring van 

beleid en procedures 

 Positieve ervaring van 

beleid en procedures 

Beperkte middelen Het type middelen die beperkt ter 

beschikking zijn 

 Financiële middelen 

 Materiële middelen 

 Technologische 

middelen 

 Capaciteit 

De kwaliteit van de beschikbare 

middelen 

 De kwaliteit is 

onvoldoende. 

 De kwaliteit is niet 

onvoldoende, maar ook 

niet voldoende. 

 De kwaliteit is 

voldoende. 

Informatiepositie 

 

Mate waarin operationele 

politieagenten een kennisvoordeel 

hebben ten opzichte van de leiding 

 Er is een klein 

informatievoordeel. 

 Er is een matig 

informatievoordeel. 

 Er is een groot 

informatievoordeel. 

De manier waarop het 

kennisvoordeel wordt gebruikt 

 Wordt geen gebruik van 

gemaakt. 

 Wordt op individueel 

niveau gebruikt. 

 Wordt gebruikt om de 

collectieve kennis te 

vergroten. 

 Wordt strategisch 

gebruikt. 

De frequentie waarin gebruik wordt 

gemaakt van het kennisvoordeel 

 Kennisvoordeel wordt 

nooit of zelden gebruikt. 

 Kennisvoordeel wordt 

soms gebruikt. 

 Kennisvoordeel wordt 

vaak gebruikt. 

Vertrouwen De mate waarin afspraken/beloftes 

worden nagekomen 

 Worden nooit of zelden 

nagekomen. 

 Worden soms 

nagekomen. 

 Worden altijd of vaak 

nagekomen. 
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In hoeverre er een gevoel van 

wederkerigheid is tussen 

politieagent  en leidinggevende 

 Er is geen of een zwak 

gevoel van 

wederkerigheid 

 Er is een beperkt gevoel 

van wederkerigheid. 

 Er is een sterk gevoel 

van wederkerigheid. 

 

Vervolgens wordt in tabel 2 de operationalisatie van de onafhankelijke variabelen voor 

‘relatie met burgers & ketenpartners’ weergegeven. Hierbij is de afhankelijke variabele 

‘relatie met burgers & ketenpartners’ als volgt geoperationaliseerd: ‘De onderlinge 

verstandhouding tussen de wijkteams en de burgers/ketenpartners die betrokken zijn bij het 

politiewerk’. De waarde van het toegekende cijfer varieert hierbij van een zeer slechte relatie 

met burgers en ketenpartners (1) tot een zeer goede relatie met burgers en ketenpartners (10). 

Tabel 2: Operationalisatie ‘relatie met burgers & ketenpartners’ 

Variabele Indicatoren Waarden 

Contact met burgers & 

ketenpartners 

De manier waarop contact met 

burgers en ketenpartners wordt 

opgenomen 

 Persoonlijk contact 

 Telefonisch contact 

 E-mail contact 

 Contact via social media 

De frequentie waarin contact wordt 

opgenomen met burgers en 

ketenpartners 

 Er wordt weinig tot geen 

contact opgenomen. 

 Er wordt niet weinig, 

maar ook niet veel 

contact opgenomen. 

 Er wordt regelmatig 

contact opgenomen. 

De ervaringen met contact met 

burgers en ketenpartners 

 Overwegend negatieve 

ervaringen 

 Neutrale ervaringen 

 Overwegend positieve 

ervaringen 

 Verantwoording  Aan wie de verantwoording wordt 

afgelegd 

 Aan de regionale leiding 

 Aan de Nationale leiding  

 Aan de burgers en 

ketenpartners  

 Zowel aan de leiding als 

aan de burgers en 

ketenpartners 

De mate waarin verantwoording 

wordt afgelegd 

 Er wordt nooit of zelden 

verantwoording 

afgelegd. 

 Er wordt soms 

verantwoording 

afgelegd. 

 Er wordt altijd of vaak 

verantwoording 

afgelegd. 
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Rolvastheid Afspraken over taakverdeling 

tussen politie, burgers & 

ketenpartners 

 Er zijn geen afspraken 

gemaakt. 

 Er zijn afspraken 

gemaakt met burgers. 

 Er zijn afspraken 

gemaakt met 

ketenpartners . 

 Er zijn afspraken met 

zowel burgers als 

ketenpartners gemaakt. 

Vasthoudendheid aan taakverdeling  Er wordt nooit of zelden 

vastgehouden aan de 

taakverdeling. 

 Er wordt soms 

vastgehouden aan de 

taakverdeling. 

 Er wordt altijd of vaak 

vastgehouden aan de 

taakverdeling. 

Vertrouwen Het nakomen van 

afspraken/beloftes met burgers & 

ketenpartners 

 Worden nooit of zelden 

nagekomen. 

 Worden soms 

nagekomen. 

 Worden altijd of vaak 

nagekomen. 

In hoeverre er een gevoel van 

wederkerigheid is tussen politie en 

burgers/ketenpartners 

 Er is geen of een zwak 

gevoel van 

wederkerigheid 

 Er is een beperkt gevoel 

van wederkerigheid. 

 Er is een sterk gevoel 

van wederkerigheid. 

 

In tabel 3 wordt de operationalisatie van de onafhankelijke variabelen voor ‘werken met 

zelfsturende wijkteams’ weergegeven. Hierbij is de afhankelijke variabele ‘werken met 

zelfsturende wijkteams’ als volgt geoperationaliseerd: ‘Het werken in kleine, 

gebiedsgebonden wijkteams die zelf hun dagelijks werk kunnen bepalen, verdelen, uitvoeren 

en controleren’. Hierbij varieert de waarde van het toegekende cijfer van zeer negatief over 

werken in zelfsturende wijkteams (1) tot zeer positief (10). 
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Tabel 3: Operationalisatie ‘werken met zelfsturende wijkteams’ 

Variabele Indicatoren Waarden 

Een duidelijk teamdoel De aanwezigheid van een teamdoel   Er is geen teamdoel 

geformuleerd. 

 Er is een teamdoel 

geformuleerd, maar 

onduidelijk. 

 Er is een teamdoel 

geformuleerd, welke 

duidelijk is. 

De mate van overeenstemming over 

het teamdoel 

 Er is weinig 

overeenstemming. 

 Er is enigszins 

overeenstemming. 

 Er is veel 

overeenstemming. 

Een echte teamtaak De noodzakelijkheid om de taak in 

een team uit te voeren 

 Kan individueel worden 

uitgevoerd. 

 Kan zowel in een team als 

individueel worden 

uitgevoerd. 

 Kan alleen in een team 

worden uitgevoerd. 

Eigenaarschap over de teamtaak  Er is weinig tot geen 

gevoel van eigenaarschap. 

 Er is een beperkt gevoel 

van eigenaarschap. 

 Er is een groot gevoel van 

eigenaarschap. 

Autoriteit om werk te 

managen & leiderschap 

De plaats waar eigenaarschap en 

verantwoordelijkheid wordt gelegd 

 Bij de leiding 

 Bij de operationeel experts 

 Bij het team 

De mate waarin er ruimte is om het 

werk zelf te bepalen 

 Er is weinig 

beslissingsruimte voor het 

team. 

 Er is beperkte 

beslissingsruimte voor het 

team. 

 Er is veel beslissingsruimte 

voor het team. 

Het type leiderschap binnen het 

wijkteam: 

 ‘Designer’ 

 ‘Midwife’ 

 ‘Coach’ 

 Regisseren, bepalen van 

teamdoel en teamtaak, sterk 

sturen. 

 Stimuleren, motiveren om 

zelf verantwoordelijkheid 

en eigenaarschap te nemen 

 Faciliteren en loslaten waar 

mogelijk, enkel ter 

ondersteuning 

Feedback & intervisie De manier waarop feedback en 

intervisie plaatsvindt 

 Organisatie van 

feedbacksessies 

 Één-op-één feedback: 

teamleden onder elkaar 

 Één-op-één feedback: 

teamleden richting leiding 

 Één-op-één feedback: 

 Leiding richting teamleden 
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De frequentie waarin feedback en 

intervisie plaatsvindt 

 Dit vindt nooit of zelden 

plaats. 

 Dit vindt af en toe plaats. 

 Dit vindt regelmatig plaats. 

Ervaringen met feedback & 

intervisie 

 Het wordt negatief ervaren. 

 Het wordt neutraal ervaren. 

 Het wordt positief ervaren. 

 

4.4. Methoden van dataverzameling 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van twee verschillende methoden van dataverzameling. 

Allereerst een documentanalyse, deze wordt in §4.4.1. behandeld. De tweede methode van 

dataverzameling is het houden van observaties binnen basisteam Meierij. Dit wordt in §4.4.2. 

toegelicht. De laatste gebruikte methode is het semigestructureerde interview. Deze komt in 

§4.4.3. aan bod. 

 

4.4.1. Documentanalyse 

Er is allereerst een documentanalyse uitgevoerd. Hierbij zijn verschillende relevante 

documenten met betrekking tot Vernieuwend Werken geanalyseerd op basis van de 

geoperationaliseerde begrippen. Een eerste belangrijk document is: ‘Handreiking 

Vernieuwend Werken’. Dit is een document waarin politiemensen hulpmiddelen en inspiratie 

wordt geboden om te starten met Vernieuwend Werken binnen hun organisatieonderdeel (Van 

Bochove, Staffeleu & Reijmer, 2016). Hierin worden bepaalde acties in de aanpak geboden, 

maar er wordt ook in weergegeven wat er al gebeurt in de praktijk op het gebied van 

Vernieuwend Werken. Dit document verschaft verder inzicht over wat Vernieuwend Werken 

precies inhoudt, met welke acties Vernieuwend Werken wordt toegepast, en hoe ver 

Vernieuwend Werken is. 

Een volgend belangrijk document is het ‘Totaaloverzicht initiatieven, pilots en 

innovaties binnen Basisteam Meierij Oost-Brabant’. Dit is een Excel-bestand waarin de 

verschillende initiatieven en ideeën met betrekking tot Vernieuwend Werken worden 

weergegeven. Bovendien staat hierbij in welke fase de initiatieven zich bevinden. Een 

initiatief is ofwel in voorbereiding, in uitvoering of in afronding. Dit document verschaft 

inzicht in de verschillende initiatieven die nog gestart moeten worden, al in uitvoering zijn of 

al zijn afgerond. Daarmee wordt de informatie van het eerste document aangevuld met meer 

detailinformatie over de verschillende initiatieven. 

Het laatste document is een PowerPoint genaamd: ‘Vernieuwend Werken, het verhaal. 

Versie 3-6-2016’. In dit document staat allereerst een modelweergave van waar de 

leidinggevenden van teamchefs blij van worden en wat ze hier zelf aan kunnen doen. Als 
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tweede staan hier de condities in waaronder teams professionele ruimte nemen, op welke 

manieren het basisteam zich blijft vernieuwen en op welke manier de effecten van 

Vernieuwend Werken benoemd kunnen worden. 

De documentanalyse geeft voornamelijk antwoorden op de vragen wat Vernieuwend 

Werken precies inhoudt en hoe het er momenteel voor staat met Vernieuwend Werken. 

Verder diende de documentanalyse als basis voor de observaties en interviews die erna zijn 

gehouden. 

 

4.4.2. Observaties 

Vervolgens is er gebruikgemaakt van observaties. Het doel van deze observaties is om 

bepaalde factoren in de context van de werkomgeving te analyseren. Dit zijn een beperkt 

aantal factoren omdat een deel van de factoren lastig te observeren zijn op de werkvloer of 

door mee te lopen. ‘Autoriteit om werk te managen’, ‘beperkte middelen’, ‘contact met 

burgers & ketenpartners’ en ‘feedback & intervisie’ zijn factoren die via observaties te 

analyseren zijn. De observaties dienen daarbij, op deze factoren, als een controle van de data 

vanuit de interviews. 

Hierbij gaat het om participerende, gestructureerde observaties. Bij participerende 

observaties maakt de onderzoeker deel uit van de sociale context (Van Thiel, 2013). De 

personen die worden geobserveerd hebben de mogelijkheid om te interacteren met de 

onderzoeker doordat deze direct aanwezig is bij de observatiesituatie. Hierbij wordt duidelijk 

gemaakt aan de personen die geobserveerd worden dat ze worden geobserveerd. Echter, om te 

voorkomen dat deze informatie het gedrag van de politieagenten beïnvloedt, is het onderwerp 

van het onderzoek en de punten waarop zijn gelet niet vooraf vermeld (Van Thiel, 2013). 

Indien er interesse is, is er na de observatie de mogelijkheid om met de onderzoeker hierover 

te praten. 

Verder zijn de observaties gestructureerd omdat er gewerkt wordt met behulp van een 

vast observatieschema. Dit schema is voor dit onderzoek hetzelfde als de 

operationalisatietabellen in §4.3.2. Bij de observaties hoofdzakelijk gelet op de factoren 

‘autoriteit om werk te managen & leiderschap’ en ‘feedback & intervisie’. Deze selectie is 

gemaakt omdat naar verwachting niet alle factoren via observaties even goed te onderzoeken 

zijn. Alle relevante informatie met betrekking tot de factoren is gedetailleerd genotuleerd 

zodat dit later geanalyseerd kon worden, wat vervolgens een bijdrage levert aan de 

betrouwbaarheid doordat alle data terug te lezen is. 
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Er is twee maal geobserveerd in de teamkamer op het politie bureau in Boxtel. Verder 

zijn er twee presentaties over Vernieuwend Werken bijgewoond. Één hiervan was op een 

speciaal georganiseerde dag voor de Raad voor de Kinderbescherming, de ander bij een 

presentatie over de integrale veiligheid in het gemeentehuis in Sint-Michielsgestel. Als laatste 

zijn twee diensten meegedraaid met wijkagent Olof de Bekker uit wijkteam Sint-

Michielsgestel. Alle observatiemomenten staan inclusief datum in bijlage 2 van dit onderzoek. 

 

4.4.3. Semigestructureerde interviews 

De laatst gebruikte methode is het houden van interviews. Het doel van deze interviews is om 

te bevragen hoe de respondenten de drie principes van Vernieuwend Werken ervaren, hoe ze 

de factoren ervaren en om vervolgens te kunnen analyseren of er een relatie is hiertussen. Via 

de interviews kunnen alle factoren worden gemeten, inclusief de factoren die via de 

documentanalyse of observaties meetbaar zijn. 

Hierbij gaat het om semigestructureerde interviews. Hierbij zijn er vooraf opgestelde 

interviewvragen in een interviewguide en deze leiden het interview (Van Thiel, 2013). De 

respondent wordt hierbij voldoende gelegenheid geboden om te antwoorden op de 

verschillende vragen. De onderzoeker heeft hierbij de mogelijkheid om door te vragen om zo 

extra informatie te vergaren (Van Thiel, 2013). Het is wel belangrijk dat de onderzoeker 

tijdens het interview zorgt dat het interview niet te ver afwijkt van de interviewguide om te 

voorkomen dat er irrelevante data wordt verkregen. Er is gekozen voor semigestructureerde 

interviews in plaats van ongestructureerde interviews om te zorgen dat bepaalde aspecten 

gegarandeerd aan bod komen. Bij ongestructureerde, open interviews is er het risico dat 

bepaalde zaken niet aan bod komen afhankelijk van waar de respondent het over heeft (Van 

Thiel, 2013). 

Net als bij het vaste schema voor de observaties is de interviewguide opgesteld aan de 

hand van de operationalisatie in §4.3.2. Op deze manier zijn de manier van observeren en 

manier van interviewen op elkaar afgestemd waardoor de resultaten beter vergeleken kunnen 

worden. Hierbij is de interviewguide verdeeld op basis van de drie principes. De gebruikte 

interviewguide is toegevoegd als bijlage 3 bij deze thesis. 

 

4.5. Methode van analyse 

Tijdens de documentanalyse zijn de documenten geanalyseerd met behulp van de 

operationalisatietabellen zodat duidelijk is waar op gelet is. Bij de observaties zijn uitgebreide 

notulen gemaakt op basis van dezelfde operationalisatie. Hiermee is vervolgens per observatie 
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een uitgebreid verslag geschreven. Bij de semigestructureerde interviews zijn audio-opnames 

gemaakt, indien de respondent hier goedkeuring voor heeft gegeven. Hiermee zijn er, na 

afloop van de interviews, volledige transcripten gemaakt. De transcripten zijn gedetailleerd en 

inclusief stopwoorden, spreektaal en eventuele grammaticale fouten. Echter, gebruikte citaten 

uit de interviewtranscripten zijn, indien nodig, omgeschreven naar leesbare zinnen waarvan de 

originele betekenis behouden is gebleven. 

De documentanalyse, observaties en interviews zijn vervolgens samen geanalyseerd 

met behulp van de operationalisatie uit §4.3.2. Om de overzichtelijkheid hierbij te behouden 

en de verschillende databronnen te vergelijken is gebruik gemaakt van een kleurenindeling. 

Dat wil zeggen dat er een kleur wordt toegekend als er sprake is van een positieve waardering, 

negatieve waardering of geen/onduidelijke waardering. Bijvoorbeeld een positieve waardering 

wordt weergegeven met groene markering, een negatieve waardering met een rode markering 

en geen/onduidelijke waardering met een gele markering. Zo wordt de data overzichtelijk 

weergegeven en zijn eventuele patronen en verschillen tussen wijkteams duidelijk zichtbaar. 

 

4.6. Betrouwbaarheid en validiteit 

Als eerste wordt in §4.6.1. de betrouwbaarheid van het onderzoek toegelicht. Hierbij komen 

verschillende aspecten van het onderzoek ter sprake die de betrouwbaarheid versterken of 

verzwakken. Vervolgens wordt in §4.6.2. hetzelfde gedaan voor de validiteit van het 

onderzoek. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen de interne en externe validiteit. 

 

4.6.1. Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van een onderzoek heeft betrekking op of bij herhaling van het 

onderzoek door een andere onderzoeker nog steeds dezelfde resultaten worden verkregen. 

Allereerst is er gebruikt gemaakt van datatriangulatie doordat er documentanalyse, observaties 

en semigestructureerde interviews zijn gehouden. Door op deze manier de verkregen data van 

drie verschillende onderzoeksmethoden met elkaar te vergelijken en samen te analyseren 

wordt de betrouwbaarheid van het onderzoek vergroot (Van Thiel, 2013). 

Het systematisch operationaliseren draagt verder bij aan de betrouwbaarheid. Bij alle 

drie de methoden is gebruik gemaakt van de operationalisatietabellen om de data te 

verzamelen en te analyseren. Op deze manier is systematisch vastgelegd op wat voor manier 

gemeten is, met welke waarden en hoe deze waarden geïnterpreteerd zijn. Dit zorgt ervoor dat 

een andere onderzoeker de gevonden data op een zelfde manier interpreteert en er daarmee 

een hogere betrouwbaarheid is. 
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Met betrekking tot de participerende observaties leidt dit tot gedetailleerde, 

diepgaande informatie. Door een gestructureerde aanpak en door alle relevante data te 

notuleren draagt dit bij aan de betrouwbaarheid omdat alles nagelezen kan worden. Echter, bij 

participerende observaties speelt de betrokkenheid en de persoonlijkheid van de onderzoeker 

mee bij de observaties. Dit verlaagt de betrouwbaarheid enigszins doordat verschillende 

onderzoekers afhankelijk van hun betrokkenheid en persoonlijkheid anders kunnen 

observeren en geobserveerden hier anders op kunnen reageren. Dit geldt overigens ook voor 

de interviews. 

De semigestructureerde interviews zijn opgenomen om de betrouwbaarheid te 

vergroten, tenzij een respondent aangeeft hier bezwaar tegen te hebben. Op deze manier zijn 

er vervolgens volledige transcripten gemaakt waarin de opnames woord voor woord zijn 

uitgetypt. De transcripten kunnen worden nagelezen net als de notulen van de observaties en 

op deze manier is het beter mogelijk om dezelfde resultaten te bereiken bij herhaling van het 

onderzoek. Al deze zaken zorgen voor een redelijk hoge betrouwbaarheid bij de interviews. 

Alhoewel bij interviews de betrokkenheid en persoonlijkheid van de onderzoeker ook een rol 

kunnen spelen, waardoor de betrouwbaarheid iets afneemt. 

 

4.6.2. Validiteit 

 Validiteit is te onderscheiden in twee vormen, interne en externe validiteit. De interne 

validiteit heeft betrekking op of de gebruikte methoden geschikt zijn om te meten wat je 

daadwerkelijk wil meten als onderzoeker. De externe validiteit heeft betrekking op of de 

resultaten van het onderzoek generaliseerbaar zijn over een grotere populatie. Als eerste wordt 

ingegaan op de interne validiteit van dit onderzoek. 

 Doordat de principes en factoren systematisch geoperationaliseerd zijn wordt een 

bijdrage geleverd aan de interne validiteit doordat je expliciet vaststelt hoe je de variabelen 

gaat meten en wat voor betekenis iedere mogelijke waarde heeft per variabele. Hierbij is voor 

de dataverzameling een grote hoeveelheid aandacht besteed aan hoe de variabelen op een 

correcte manier gemeten en geïnterpreteerd worden en welke onderzoeksmethode daar het 

meest geschikt voor is. 

Door gebruik te maken van participerende, gestructureerde observaties wordt een 

bijdrage geleverd aan de interne validiteit van het onderzoek. Dit komt doordat via 

participerende observaties gedetailleerde, diepgaande observaties gedaan kunnen worden 

waarbij veel kwalitatieve informatie kan worden verkregen. Door hier vervolgens ook 

gestructureerde observaties van te maken wordt ervoor gezorgd dat enkel de informatie die 
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relevant is naar voren komt uit de observaties. Op deze manier meet je wat je wil meten via 

structuur van de observaties, wat een bijdrage levert aan de interne validiteit. 

Het gebruik van semigestructureerde interviews levert ook een bijdrage aan de interne 

validiteit van het onderzoek. Via semigestructureerde interviews kan een veelheid aan 

kwalitatieve informatie worden verkregen. Doordat er de mogelijkheid is om door te vragen 

naar relevante informatie of extra informatie wordt de interne validiteit van het onderzoek 

vergroot. Verder zorgt de aangebrachte structuur met behulp van de operationalisatie ervoor 

dat de juiste concepten aan bod komen wat ook de interne validiteit vergroot. Dit waren de 

punten voor de interne validiteit, nu wordt als tweede ingegaan op de externe validiteit. 

De gevoeligheid/persoonlijke ervaring van bepaalde factoren kan ervoor zorgen dat er 

sociaal-wenselijke antwoorden worden gegeven. Dit vermindert de interne validiteit. Een 

voorbeeld van zo’n dergelijke factor is het geven van feedback onderling, dit kan vrij 

persoonlijk zijn voor een respondent. Om te voorkomen dat respondenten mogelijk 

terughoudend zijn om bepaalde informatie te delen is de mogelijkheid aangeboden om 

anoniem in het onderzoek verwerkt te worden. Desondanks is er de kans dat op bepaalde 

factoren sociaal-wenselijke antwoorden worden gegeven. 

Omdat dit onderzoek een kwalitatieve casestudy is, is de externe validiteit minder 

sterk. Dit komt doordat er een kleine onderzoekspopulatie is gebruikt waardoor de resultaten 

van het onderzoek lastig te generaliseren zijn. Dit komt doordat het onderzoek binnen één 

basisteam gehouden, waarbinnen de pilot Vernieuwend Werken loopt. Dit houdt in dat de 

resultaten en aanbevelingen te generaliseren zijn op andere wijkteams binnen basisteam 

Meierij en in zekere mate ook op andere basisteams die aan de slag gaan met Vernieuwend 

Werken. Echter, hierbij gaat het om basisteams die met een vergelijkbare samenstelling en 

werkomgeving te maken hebben als basisteam Meierij. Op een basisteam in een grote stad is 

het lastiger te generaliseren, al zijn de theoretische factoren, resultaten en aanbevelingen 

daarbij mogelijk wel zinvol als aandachtspunten om op te letten. 
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5. Analyse van de wijkteams 
In dit hoofdstuk wordt de verkregen data geanalyseerd voor de drie verschillende onderzochte 

wijkteams. Als eerste wordt hiervoor per wijkteam een korte casusomschrijving gegeven 

waarin de taken, omvang en functies binnen het wijkteam worden benoemd. Dit omvat 

respectievelijk §5.1, §5.2 en §5.3. Vervolgens wordt in §5.4 behandeld hoe de onderzochte 

wijkteams de verschillende principes van Vernieuwend Werken beoordelen. Hierop volgend 

wordt geanalyseerd op welke factoren er verschillen zichtbaar zijn tussen de wijkteams en in 

hoeverre deze verschillen een effect hebben op de bijbehorende dimensie. Dit wordt in §5.5 

gedaan voor de discretionaire ruimte, in §5.6 voor de relatie met burgers en ketenpartners en 

als laatst in §5.7 voor het werken met zelfsturende wijkteams. Ten slotte wordt er in §5.8 een 

conclusie gegeven waarin de belangrijkste zaken kort samengevat worden. 

 

5.1. Casusomschrijving: Wijkteam Boxtel 

Het wijkteam Boxtel is werkzaam op het politiebureau in het dorp Boxtel. Dit is tevens het 

hoofdbureau voor basisteam Meierij waar ook de teamleiding van het basisteam grotendeels 

zit. Hierdoor was er vóór Vernieuwend Werken sprake van een sterke sturing aan de leden 

van het team (OES, Boxtel; BPZ1, Boxtel)1. De teamleden van wijkteam Boxtel zitten vaak 

samen met teamleden van het nabij gelegen Vught in de teamkamer en vertrekken dan ook 

vanuit hetzelfde bureau richting meldingen (Observatie teamkamer, 14 april 2016)2. 

 De taak van het wijkteam Boxtel is om te zorgen voor de veiligheid binnen de 

verschillende dorpskernen die onder de gemeente Boxtel vallen. Het werkgebied is daarom 

behoorlijk uitgespreid (65 km2) met zo’n 30.000 inwoners in de gemeente. Verder wordt het 

werkgebied omschreven als druk, met een hele diverse samenstelling aan inwoners en 

problemen (Wijkagent1, Boxtel; BPZ3, Boxtel). Daarbij kan het zijn dat meldingen relatief 

ver uit elkaar liggen. 

Het wijkteam Boxtel bestaat uit 20-22 teamleden. Ten tijde van de interviews was de 

samenstelling van het wijkteam als volgt: Één operationeel expert sturing, drie wijkagenten en 

verder een mix van hoofdagenten, agenten en recherche. Inmiddels is de operationeel expert 

sturing aangevuld met een operationeel expert wijkzorg, waarvan voorheen wijkteam Sint-

                                                 
1 Naar de interviews wordt als volgt verwezen: (Functie respondent, wijkteam). Hierbij zijn de volgende 

afkortingen gebruikt: Operationeel expert sturing [OES], operationeel expert wijkzorg [OEW], basispolitiezorg 

[BPZ]. Bij meerdere respondenten met dezelfde functie in hetzelfde wijkteam worden deze genummerd, 

bijvoorbeeld BPZ1, BPZ2 enzovoort. In de tabel met respondenten in bijlage 2 is precies te zien welke code bij 

welke respondent hoort. 
2 Naar de observaties wordt als volgt verwezen: (Naam observatie, datum) 
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Michielsgestel de enige was die een dergelijke operationeel expert had (Wijkagent2, Boxtel; 

Observatie Presentatie Informatieavond, 19 januari 2017). De taak van zo’n operationeel 

expert wijkzorg is het opvangen van signalen van de wijkagenten en deze signalen in 

overleggen doorgeven aan ketenpartners die erbij betrokken zijn (OEW, Sint-Michielsgestel). 

Overigens is nog niet bij ieder wijkteam zowel een operationeel expert sturing als een 

operationeel expert wijkzorg aanwezig, maar dit wordt op korte termijn geregeld. 

 

5.2. Casusomschrijving: Wijkteam Drunen 

Het wijkteam Drunen is werkzaam vanuit het politiebureau in de gemeente Heusden. De 

huidige gemeente Heusden bestaat uit de oude gemeenten Heusden, Drunen en Vlijmen. Dit 

wijkteam wordt benoemd als wijkteam Drunen, maar formeel gezien zijn het twee losse 

wijkteams, namelijk de teams Drunen en Heusden. Deze twee wijkteams waren voor 

Vernieuwend Werken één groot team, maar zijn sinds Vernieuwend Werken gesplitst in twee 

kleinere wijkteams (Wijkagent2, Drunen).  

De algemene taak van het wijkteam Drunen is in principe hetzelfde als de taak van 

wijkteam Boxtel, maar dan voor het werkgebied Drunen met de bijbehorende kernen. Het gaat 

hierbij wederom om een uitgespreid werkgebied van 79 km2, met een inwoneraantal van 

ongeveer 43.000 inwoners. Het wijkteam Drunen heeft een tijd zonder leiding gezeten en er 

was daarom gedurende die tijd weinig sturing op het wijkteam (BPZ3, Drunen; OES, 

Drunen). Dit is in tegenstelling tot het wijkteam in Boxtel, welke juist gewend was aan sterke 

sturing. 

Het wijkteam Drunen bestaat uit ruwweg 14 à 16 teamleden. Het wijkteam bestaat uit 

een operationeel expert sturing voor zowel Drunen als Heusden, twee wijkagenten voor 

Drunen, twee wijkagenten voor Heusden, twee wijkagenten voor Vlijmen en verschillende 

agenten die de basispolitiezorg verzorgen. 

 

5.3. Casusomschrijving: Wijkteam Sint-Michielsgestel 

Het wijkteam Sint-Michielsgestel is werkzaam vanaf het politiebureau in Schijndel. Het 

wijkteam werkt op dit bureau samen met het wijkteam Schijndel. In de loop van de tijd komt 

het wijkteam Meierijstad (benaming van Veghel en Sint-Oedenrode na de gemeentelijke 

fusie) ook op het bureau in Schijndel werken. Het wijkteam Sint-Michielsgestel is binnen 

Vernieuwend Werken als pilot en als boegbeeld gebruikt om Vernieuwend Werken uit te 

dragen. Daarom is ervoor gezorgd dat het wijkteam meteen vanaf het begin op formatie was 
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met het uiteindelijke aantal wijkagenten en een operationeel expert wijkzorg in het team 

(Wijkagent, Sint-Michielsgestel; OEW, Sint-Michielsgestel). 

 Het wijkteam Sint-Michielsgestel heeft ook als taak om de veiligheid binnen de 

gemeente Sint-Michielsgestel te verzorgen. Deze plattelandsgemeente telt ongeveer 28.000 

inwoners, verspreid over 64 km2. Net zoals de andere wijkteams is dit een groot werkgebied 

waarbinnen het wijkteam Sint-Michielsgestel opereert. Hierdoor kan het relatief ver rijden 

zijn naar een melding, zoals bij de andere twee wijkteams het geval is. 

Zoals de andere twee wijkteams bestaat het wijkteam Sint-Michielsgestel uit ongeveer 

15-18 wijkteamleden. Het wijkteam Sint-Michielsgestel was zoals eerder genoemd het eerste 

wijkteam met een operationeel expert wijkzorg. Deze is daarbij aangevuld met drie 

wijkagenten. Deze overleggen regelmatig met elkaar (OEW, Sint-Michielsgestel; Wijkagent, 

Sint-Michielsgestel; BPZ3, Sint-Michielsgestel). Verder is het team aangevuld met een mix 

aan hoofdagenten en agenten die de basispolitiezorg binnen het gebied verzorgen. 

 

5.4. De beoordeling van de principes van Vernieuwend Werken 

In hoofdstuk 2 en 3 zijn de drie principes van Vernieuwend Werken behandeld. De 

respondenten zijn allereerst bevraagd op deze drie principes. Dit zijn: ‘discretionaire ruimte’, 

‘relatie met burgers & ketenpartners’ en ‘werken met zelfsturende teams’. Hiervoor is aan de 

respondenten gevraagd met welk cijfer ze de drie principes zouden beoordelen voor hun eigen 

wijkteam. De gemiddeldes van deze cijfers zijn per wijkteam weergegeven in tabel 4. Over 

het algemeen wordt hieruit vastgesteld dat de cijfers positief tot zeer positief zijn. Het gaat om 

cijfers lopend van 6,9 tot 8,3.  

Voor het principe ‘relatie met burgers & ketenpartners’ is er een apart cijfer voor de  

relatie met burgers gegeven en een apart cijfer voor de relatie met ketenpartners, omdat 

verschillende respondenten het als verschillend beoordeelden. Bij alle wijkteams wordt de 

relatie met de ketenpartners positiever beoordeeld dan de relatie met de burgers, alhoewel dit 

bij de wijkteams Drunen en Sint-Michielsgestel een klein verschil van 0,1 is ten opzichte van 

een verschil van 0,4 bij het wijkteam Boxtel.  
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Tabel 4: Gemiddelde cijfers per principe voor ieder wijkteam 

Wijkteam Gemiddeld 

cijfer 

discretionaire 

ruimte 

Gemiddeld 

cijfer relatie 

met burgers 

Gemiddeld 

cijfer relatie 

met 

ketenpartners 

Gemiddeld 

cijfer werken 

met 

zelfsturende 

wijkteams 

Boxtel  

(N=7) 

7,9 6,9 7,3 6,9 

Drunen  

(N=7) 

8,3 7,6 7,7 7,9 

Sint-

Michielsgestel 

(N=7) 

8 7,83 7,94 7,45 

 

Ondanks dat alle cijfers positief zijn valt het op dat wijkteam Boxtel bij alle principes 

een lagere beoordeling heeft dan de andere twee wijkteams. Dit verschil is vooral het grootst 

bij het gemiddeld cijfer voor de relatie met burgers en het gemiddeld cijfer voor het werken 

met zelfsturende wijkteams. Wijkteam Boxtel heeft de relatie met burgers gemiddeld 

beoordeeld met een 6,9. Dit is een verschil van 0,7 met Drunen en een verschil van 0,9 met 

Sint-Michielsgestel. Ook het werken in zelfsturende wijkteams wordt met een 6,9 beoordeeld 

door respondenten uit wijkteam Boxtel, hierbij is er een verschil van 1,0 met het gemiddelde 

cijfer van Drunen en 0,5 verschil met Sint-Michielsgestel. 

De cijfers voor wijkteams Drunen en Sint-Michielsgestel liggen over het algemeen 

zeer dicht bij elkaar met 0,2 tot maximaal 0,4 verschil. Hierbij heeft Drunen op discretionaire 

ruimte en werken met zelfsturende wijkteams de hoogste hoogste cijfers, terwijl Sint-

Michielsgestel de hoogste cijfers heeft voor zowel de relatie met burgers als de relatie met 

ketenpartners. Hierbij vallen de cijfers van wijkteam Sint-Michielsgestel op de ‘relatie met 

burgers & ketenpartners’ en ‘werken met zelfsturende wijkteams’ negatiever uit doordat er 

een respondent zeer lage cijfers hiervoor gaf, welke sterk afweken van het gemiddelde. 

Anders had wijkteam Sint-Michielsgestel op alle principes het hoogste cijfer gehad[3,4,5]. 

De verschillen tussen de wijkteams worden in de volgende paragrafen verklaard met 

behulp van de verschillende factoren die vanuit de theorie zijn onderscheiden per principe en 

                                                 
3 Doordat een respondent over het algemeen zeer lage cijfers gaf zijn sommige gemiddeldes een stuk lager 

uitgevallen. De respondent had hier overigens persoonlijke redenen voor en wenste daarom ook anoniem te 

blijven in het onderzoek. Zonder deze uitschieter komt het gemiddelde hier uit op een 8,4. 
4 Zie voetnoot 3. Het gemiddeld cijfer zonder de uitschieter komt hier uit op 8,5. 
5 Zie voetnoot 3. Het gemiddeld cijfer zonder de uitschieter komt hier uit op 8,1. 
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de specifieke data hierover vanuit de observaties en interviews. Als eerste komen nu de 

factoren gerelateerd aan de discretionaire ruimte aan bod. 

 

5.5. Discretionaire ruimte 

Bij de discretionaire ruimte is voor alle vier de factoren een relatie zichtbaar met 

discretionaire ruimte. Daarom worden bureaucratie/systeemwereld, beperkte middelen, 

informatiepositie en vertrouwen allemaal afzonderlijk behandeld in de komende vier 

paragrafen. Als laatste wordt een samenvattende conclusie gegeven waarin benoemd wordt of 

de factor positief, negatief of neutraal wordt beoordeeld, of de wijkteams hierover in 

overeenstemming zijn en wat de samenhang is met de discretionaire ruimte. 

 

5.5.1. Bureaucratie/Systeemwereld 

Bij de analyse valt op dat veertien van de eenentwintig van de respondenten ontevreden zijn 

over de bureaucratie waar ze dagelijks als politie mee te maken hebben. Er is sprake van een 

‘woud aan administratie waar je soms doorheen moet’ (OEW, Sint-Michielsgestel). Dit is 

redelijk gelijk verdeeld over de drie wijkteams, met vier tot zes respondenten per wijkteam 

die ontevreden zijn. Deze respondenten benoemen dat ze het grootste deel van hun tijd binnen 

zitten in plaats van dat ze buiten op straat aan het werk zijn (BPZ1, Boxtel; BPZ3, Drunen; 

BPZ3, Sint-Michielsgestel). 

In de observaties is ook zichtbaar dat de teamkamer in Boxtel gedurende sommige 

dagen erg vol zit en dat politieagenten dan ook vrij langdurig binnen kunnen zitten, maar er 

zijn ook dagen waarbij de teamkamer bijna leeg is, omdat iedereen buiten is (Observatie 

teamkamer, 14 april 2016; Observatie teamkamer, 21 april 2016). Één van de agenten zegt 

hier het volgende over: ‘Ik erger me erover dat de teamkamer vol zit, niet zozeer omdat ik dan 

geen computer beschikbaar heb, maar omdat iedereen bínnen zit’ (BPZ2, Drunen). 

Er zit hier een tegenstrijdigheid met de documentanalyse. Dit betreft ‘Handreiking 

Vernieuwend Werken’ en het document ‘Eindrapportage Administratieve Lastenverlichting’ 

van Programma ALV. In beide documenten wordt aandacht besteed aan het verminderen van 

de bureaucratie en de administratieve lasten (Programma ALV, 2016; Van Bochove, Staffeleu 

& Reijmer, 2016). Deze documenten omschrijven het verminderen van de administratieve 

lasten zowel als een onderdeel van de implementatie van Vernieuwend Werken, maar ook dat 

hier buiten het Vernieuwend Werken om verbetering in zit. Verschillende respondenten 

wezen ook op deze tegenstrijdigheid. ‘Tot in de hoogste regionen willen we bureaucratie 

verminderen, maar er komt alleen maar méér bij’ (wijkagent, Sint-Michielsgestel). Hierbij 



 

 53 

wordt het voorbeeld van een ‘zes-uurszaak’ genoemd. Een agent heeft dan zes uur de tijd om 

een arrestant te verwerken in het systeem en onderzoek te verrichten zoals verhoor en 

dergelijke. In dit betreffende voorbeeld werd beschreven dat er van die zes uur enkel een half 

uur over was gebleven om het onderzoek te verrichten. De overige vijfeneenhalf uur waren 

kwijt aan verschillende procedurele zaken die moesten worden doorlopen (zoals bijvoorbeeld 

Progis, het systeem waarmee arrestanten geïdentificeerd worden) en formulieren die 

daarbovenop moesten worden ingevuld, waarvan sommige zaken als dubbelop werden 

ervaren (Wijkagent, Sint-Michielsgestel). Het incidentregistratiesysteem Basisvoorziening 

Handhaving [BVH] wordt op de werkvloer ook weleens ‘Bijzonder Veel Handelingen’ 

genoemd (BPZ1, Boxtel; Observatie teamkamer, 21 april 2016). Deze voorbeelden schetsen 

hoe vertragend de procedures, systemen en formulieren kunnen werken bij bepaalde casussen 

en dat de respondenten dit ook als zodanig ervaren. 

De resterende respondenten zijn overwegend positief hierover. Hierbij wordt 

aangegeven dat verbetering wel zichtbaar is in vergelijking met hoe het voorheen ging, onder 

andere doordat zaken niet meer op naam staan en het mobiele werken. Een agent geeft aan dat 

hij ‘altijd een goede balans heeft kunnen vinden tussen binnen werken en op straat zijn’ 

(BPZ3, Boxtel). De operationeel experts merken vooral een positief verschil ten opzichte van 

voorheen. Alle geïnterviewde operationeel experts benoemen hierbij dat hun beheerstaken 

voor het grootste deel zijn weggenomen, hierdoor kunnen ze mee naar buiten de straat op en 

draaien dan ook diensten mee (OES, Boxtel; OES, Drunen; OEW, Sint-Michielsgestel). Dit 

wordt als zeer positief ervaren door zowel de operationeel experts zelf als door de 

wijkagenten en overige wijkteamleden.  

 

5.5.2. Beperkte middelen 

Een beperking in de middelen is een ander aspect dat relatief vaak benoemd is tijdens de 

interviews. Hierbij gaven wederom veertien respondenten aan dat er één of meerdere 

middelen beperkt beschikbaar zijn binnen hun wijkteam om adequaat hun werk te kunnen 

doen. Hierbij gaat het om personele capaciteit, voertuigen en bepaalde digitale middelen. 

Verder is ook de kwaliteit van de beschikbare middelen aan bod gekomen, dit wordt in de 

laatste alinea behandeld. 

Het gebrek aan personele capaciteit is het middel dat het meest is genoemd. Hierbij 

valt op dat gebrek aan dit middel het meest wordt genoemd in wijkteam Boxtel. Hier 

benoemden maar liefst vijf respondenten dit middel ten opzichte van twee in Drunen en één in 

Sint-Michielsgestel. Uit de interviews komt naar voren dat Boxtel worstelt met het tekort aan 
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capaciteit. Dit is met name ook in combinatie met het drukke werkgebied, waardoor de 

werkdruk hoog op kan lopen (Wijkagent1, Boxtel). Hier wordt bij aangevuld dat er te weinig 

wijkagenten zijn in samenhang met het werkgebied, de complexe problemen en de diverse 

bevolkingssamenstelling (Wijkagent2, Boxtel). Dit werd ten tijde van de interviews nog eens 

versterkt doordat één van de Boxtelse wijkagenten een tijd niet in staat was om te werken, 

waardoor de overige wijkagenten zijn werk voor hun rekening namen en daardoor veel binnen 

en in overleg zaten in plaats van buiten in hun eigen wijk. 

Gebrek aan voertuigen wordt als tweede type middel genoemd waar een gebrek aan is 

binnen de wijkteams. Het gaat hierbij met name om auto’s. Echter, het is niet zo dat er áltijd 

een tekort aan auto’s is. Op dagen waarbij veel mensen in dienst zijn is er een tekort aan 

auto’s binnen de wijkteams. Andersom geldt: ‘Er zijn dagen bij die gewoon minder bezet zijn, 

zoals woensdag en vrijdag. Ja, dan heb je auto’s’ (BPZ4, Drunen). Er is ook een verschil 

tussen de dagdiensten, waarbij het druk is en de avond/nachtdienst waarbij enkel het 

noodzakelijk aantal politieagenten in dienst zijn (Wijkagent; Sint-Michielsgestel). Er wordt 

daarop aanvullend aangegeven dat er nét een tekort is aan auto’s en dat als de wijkteams net 

wat meer auto’s zouden hebben dat ze dan nóg meer zouden kunnen ondernemen en flexibeler 

te werk kunnen gaan (BPZ1, Sint-Michielsgestel). Hierbij wordt aangegeven dat agenten ook 

met de fiets of te voet de straat op kunnen gaan. Echter, hierbij heb je een zeer beperkte 

actieradius, vooral in een plattelandsgebied waarbij er grote afstanden tussen meldingen zijn 

(BPZ4, Sint-Michielsgestel). 

Digitale middelen is het laatste type dat wordt genoemd met betrekking tot middelen 

die de wijkteams tekort komen. Hierbij gaat het om de digitale middelen die nodig zijn voor 

het mobiel werken. Iets wat daarin veelvoudig wordt genoemd is het gebrek aan een 

bijbehorend printertje. Dit wordt wel als iets essentieels gezien om het mobiel werken 

optimaal te laten werken (BPZ4, Boxtel; BPZ4, Sint-Michielsgestel; Wijkagent2, Drunen). 

Anders raakt het behaalde voordeel met het opnemen van aangifte op locatie alsnog verloren 

doordat de agent terug moet naar het politiebureau om te printen en vervolgens weer terug 

naar de burger moet om het te laten ondertekenen (Wijkagent, Sint-Michielsgestel). Een 

mobiele printer zorgt daarom niet alleen voor extra gemak, maar dat politieagenten minder 

tijd kwijt zijn. 

Een ander digitaal middel dat wordt genoemd zijn de tablets en de laptops die worden 

gebruikt voor het mobiel werken. De pilot met de tablets is grotendeels als positief ervaren. 

Hierbij werden wel zaken aangegeven dat het scherm wat te klein is, dat het niet fijn typt of 

dat het opstarten lang duurt (BPZ1, Drunen). De laptops ondervangen een groot deel van deze 



 

 55 

problemen en worden heel positief beoordeeld. Hier is ook een pilot mee gestart binnen 

enkele wijkteams. De respondenten willen dan ook dat er meer hiervan komen. ‘Als je alle 

teamleden de keus geeft voor een eigen laptop of tablet, dan heb je die vaste computers op de 

werkvloer eigenlijk niet meer nodig’ (OES, Boxtel). 

Een ander probleem dat voortkomt uit het feit dat de technologische middelen gedeeld 

worden, is dat niet iedereen dezelfde verantwoordelijkheid deelt met betrekking tot deze 

middelen. Dit leidt ertoe dat er soms spullen voor de tablets bijvoorbeeld in de verkeerde tas 

worden gezet, soms spullen helemaal niet worden teruggezet in de tas, accessoires kapot gaan 

of dat de tablet leeg terug wordt gezet, waardoor de volgende agent bij aankomst op locatie 

pas merkt dat de tablet leeg is (OES, Boxtel; BPZ4, Sint-Michielsgestel). Hieruit blijkt dat er 

niet altijd zuinig om wordt gegaan met andermans spullen. Daarom zou het bieden van eigen 

tablets/laptops hier een oplossing in zijn omdat men zich dan verantwoordelijker voelt over 

z’n eigen spullen. Ze hebben er dan zélf last van als ze hun spullen slecht behandelen in plaats 

van dat de andere wijkteamleden daar ook last van ondervinden (BPZ4, Sint-Michielsgestel). 

Als laatste is de kwaliteit bevraagd van de beschikbare middelen. Daar waren alle 

respondenten overwegend positief over. Ze kunnen veel doen met de beschikbare middelen en 

dat werkt goed. Sommige respondenten trekken hier ook de vergelijking met vroeger. 

‘Vergeleken met toen ik voor het eerst in het Blauw zat, is er alleen maar vooruitgang 

zichtbaar op dit punt’ (OES, Drunen). Als voorbeeld wordt het computersysteem dat in de 

politieauto’s zit genoemd. Deze werkt ‘perfect’ doordat de agenten toegang hebben tot een 

hoop informatie vanuit hun auto in plaats en ze kunnen hierdoor zelf direct de informatie 

bevragen (BPZ1, Drunen). Verder hebben agenten de MEOS-telefoon waarop ze buiten op 

straat veel informatie ter plekke kunnen bevragen. Deze wordt positief beoordeeld, al doen 

zich hierbij nog weleens verbindingsproblemen en inlogproblemen voor (OEW, Sint-

Michielsgestel). Ook de portofoons ondervinden nog weleens problemen met ontvangst, 

waardoor er op bepaalde punten minder bereik is (Wijkagent2, Boxtel; BPZ5, Sint-

Michielsgestel). 

 

5.5.3. Informatiepositie 

Bij de informatiepositie gaat het voornamelijk over het kennisverschil tussen medewerker en 

leidinggevende, welke verondersteld wordt in theoretische literatuur. Maar liefst achttien 

respondenten geven hierbij aan dat dit kennisverschil zeer klein is of zelfs nihil. Daarmee kan 

worden vastgesteld dat de ruime meerderheid van de respondenten hier een positieve ervaring 

mee heeft. Hierin komen de drie wijkteams overeen. 
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 De reden voor het kleine kennisverschil die het meest werd genoemd borduurt voort 

op het laatstgenoemde punt uit de vorige paragraaf, namelijk het feit dat de operationeel 

experts meer de straat op gaan en diensten meedraaien. Voorheen zaten deze voornamelijk 

binnen achter hun bureau, bezig met hun beheerstaken en gingen daarmee vrijwel nooit mee 

de straat op. Nu is het zo dat doordat de operationeel experts veel mee gaan en ook met de 

teamleden op de teamkamer zitten dat ze veel dingen meekrijgen over hoe het straatwerk 

verloopt. Hierbij is er bovendien meer de mogelijkheid om het gesprek te voeren met de 

teamleden en wordt de afstand tussen teamlid en directe leidinggevende kleiner. De 

operationeel experts worden hierdoor meer als onderdeel van het wijkteam gezien in plaats 

van de leidinggevende die in een kamer achter z’n bureau zit (BPZ3, Sint-Michielsgestel; 

BPZ2, Boxtel). 

Echter, hierbij moet wel benoemd worden dat dit voornamelijk de directe 

leidinggevenden betreft, daarmee worden de operationeel expert sturing en de operationeel 

expert wijkzorg bedoeld. Als het de leiding op hogere niveaus betreft dan wordt dat verschil 

groter (BPZ1, Boxtel; BPZ2, Drunen). De hogere leiding houdt zich dan ook met name bezig 

met managementtaken en niet zozeer met het straatwerk. De hogere leidinggevenden draaien 

zeer zelden een dienst mee, waardoor hun afstand met de realiteit op straat groter is (BPZ2, 

Drunen). 

 

5.5.4. Vertrouwen 

Vertrouwen is de laatste factor voor discretionaire ruimte waar tijdens de analyse zaken 

opvielen. Dit betreft het vertrouwen tussen medewerker en leidinggevende. Hierbij is er 

onderscheid gemaakt tussen de mate waarin afspraken worden nagekomen en het gevoel van 

wederkerigheid. In de analyse was zichtbaar dat het wijkteam Boxtel in kleine mate minder 

scoorde op het nakomen van afspraken. Dit was met name onder respondenten die onder de 

basispolitiezorg vallen binnen wijkteam Boxtel. Bij de andere wijkteams werd zowel  het 

nakomen van afspraken als de wederkerigheid tussen medewerkers en leidinggevenden met 

positief dan wel zeer positief beoordeeld. 

Bij het nakomen van afspraken werd aangegeven binnen wijkteam Boxtel dat dit 

grotendeels goed zit. Echter, dit is niet altijd het geval, bij het ene wijkteamlid verloopt dit 

zonder problemen, terwijl andere wijkteamleden daar meer moeite ondervinden (BPZ2, 

Boxtel). Zo wordt bijvoorbeeld aangegeven dat de politie, in algemene zin, niet sterk is in het 

nakomen van afspraken. De politie zit veel in overlegstructuren, welke langdurig doorgaan. 

Dit komt doordat er weinig tot geen consequenties aan vastzitten. Hierdoor wordt er niet of 
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pas laat doorgepakt op projecten (BPZ3, Boxtel). Hierbij komt het bijvoorbeeld voor dat 

mensen niet terugkomen op bepaalde vragen of dat vergeten wordt om iets te doen naar 

aanleiding van een verzoek. Er wordt hierbij aangedragen dat de drukte rondom de 

reorganisatie daar mogelijk een rol in speelt. Of er zijn andere redenen waardoor iets niet 

mogelijk is, zoals centraal beleid die in de weg staat. 

 

5.5.5. Conclusie discretionaire ruimte 

Allereerst wordt er geconcludeerd dat bij alle factoren voor discretionaire ruimte 

overeenstemming heerst onder de drie verschillende wijkteams. Het verschil in de cijfers voor 

discretionaire ruimte is dan ook minimaal tussen de wijkteams. Hierbij wordt de 

‘bureaucratie/systeemwereld’ en ‘beperkte middelen’ als negatief beoordeeld en 

‘informatiepositie’ en ‘vertrouwen’ als positief. Bij bureaucratie en systeemwereld ervaren 

politieagenten nog veel last van de procedures en formulieren. Bovendien zit nationaal beleid 

in sommige gevallen in de weg om bepaalde noodzakelijke dingen te regelen.  

Beperkte middelen wordt als negatief beoordeeld doordat er over alle wijkteams nét 

een tekort is aan personele capaciteit, voertuigen en bepaalde digitale middelen zoals een 

mobiele printer. Echter, zijn de respondenten wel overwegend positief over de kwaliteit van 

de middelen die beschikbaar zijn.  

De informatiepositie wordt als positief ervaren doordat er een klein kennisverschil 

aanwezig is tussen de wijkteamleden en hun directe leidinggevenden, de operationeel experts. 

Dit komt mede doordat zij sinds Vernieuwend Werken diensten meedraaien en vaak samen 

met de wijkteamleden in de teamkamer zitten. Pas als het gaat om bepaalde specialistische 

kennis vanuit taakaccenthouders of op een hoger niveau naar de leiding kijkt, wordt het 

kennisverschil zichtbaarder. 

 Bij de laatste factor ‘vertrouwen’ zijn de wijkteams overeenstemmend positief over 

het nakomen van afspraken en de wederkerigheid met de leidinggeving. De verschillen hierin 

tussen de wijkteams zijn zeer klein (0,1 punt in het gemiddeld cijfer). Met name de 

respondenten uit de basispolitiezorg wijzen hier op bepaalde problemen, vooral met 

betrekking tot het nakomen van afspraken. De drukte rondom de reorganisatie binnen de 

politie en tegenwerking van bepaalde bedrijfstakken op nationaal niveau spelen hier een rol 

in. 
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5.6. Relatie met burgers & ketenpartners 

Op het gebied van de relatie met burgers & ketenpartners zijn uit de analyse twee factoren 

gekomen waarbij een relatie zichtbaar is en een verschil tussen de wijkteams. Dit zijn de 

factoren ‘verantwoording’ en ‘rolvastheid’. Deze worden in de komende drie paragrafen 

behandeld. De verantwoording naar burgers en ketenpartners speelt hierin een rol doordat het 

verantwoorden van wat je doet en waarom je iets doet als politie kan zorgen voor meer begrip 

en daarom leidt tot een verbetering van de relatie met burgers en ketenpartners. Rolvastheid 

draagt hieraan bij doordat beide partijen zich vasthouden aan de afgesproken rol- of 

taakverdeling. Afwijking van de afgesproken rolverdeling werkt hierbij negatief op de 

onderlinge relatie.  

De factor ‘contact met burgers & ketenpartners’ en ‘vertrouwen’ worden hierin dus 

niet apart behandeld. Dit komt doordat op deze factoren de wijkteams positief zijn en hier ook 

in overeenstemming zijn met elkaar. Bij het contact waren 20 respondenten positief over de 

manier, de frequentie en de ervaring van het onderling contact. Hierbij werd aangegeven dat 

het contact nu makkelijker loopt met Vernieuwend Werken omdat de lijntjes kort zijn en ze 

elkaar makkelijker kunnen benaderen. Echter, bij burgers komt dit minder vaak voor, buiten 

meldingen en wijkzorg om (OES, Boxtel). Dit heeft ook zijn doorwerking in de factor 

‘vertrouwen’. Hier waren 19 respondenten positief over. Gemaakte afspraken worden 

grotendeels goed nagekomen van beide kanten en er is vooral een goede wederkerigheid met 

de ketenpartners. Echter, met burgers is dit in mindere mate zo doordat burgers vaak iets 

willen van de politie en niet andersom of dat de meldingsbereidheid bij burgers als te laag 

wordt ervaren (Wijkagent1, Boxtel; BPZ2, Boxtel; BPZ4, Drunen). 

 

5.6.1. Verantwoording 

Binnen verantwoording is geanalyseerd aan welke partijen verantwoording wordt afgelegd en 

de mate waarin dit gebeurt.  

Op de vraag aan wie er zoal verantwoording wordt afgelegd worden een aantal partijen 

duidelijk benoemd. De partijen waar verantwoording aan wordt afgelegd zijn de volgende, in 

volgorde van meest genoemde naar minst genoemde: Operationeel experts, teamleiding, 

burgers, ketenpartners, collega’s en wijkagenten. In figuur wordt weergegeven hoe vaak ieder 

van deze partijen genoemd is door de respondenten. 

Figuur 3: Partijen waar verantwoording aan af wordt gelegd. 
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In de figuur is duidelijk zichtbaar dat de operationeel experts het vaakst worden genoemd als 

het gaat om aan wie er verantwoording wordt afgelegd. Deze verantwoording wordt door 

dertien respondenten benoemd en wordt afgelegd door zowel de teamleden als de 

wijkagenten. Als tweede komt de verantwoording richting de teamleiding ter sprake, hiermee 

worden de teamchefs van het basisteam bedoeld. Deze verantwoording wordt door tien 

respondenten benoemd en wordt voornamelijk afgelegd door de operationeel experts.  

Op een gedeelde derde plaats komt de verantwoording richting de burgers en 

ketenpartners, maar ook verantwoording aan de collega’s binnen het team. Deze worden allen 

zeven keer benoemd. Hiermee wordt vastgesteld dat de verantwoording richting burgers en 

ketenpartners relatief weinig plaatsvindt ten opzichte van de verantwoording richting de 

interne leiding van het wijkteam en basisteam. Het lagere aantal valt hier te verklaren doordat 

met name de operationeel experts en de wijkagenten op deze manier te maken hebben met 

burgers en ketenpartners. Dit wordt ook benoemd door de respondenten (OES, Sint-

Michielsgestel; Wijkagent1, Boxtel). In wijkteam Boxtel geeft de operationeel expert aan dat 

hij veel met ketenpartners samenwerkt, maar weinig met burgers buiten meldingen om. Hier 

zit nog verbetering in (OES, Boxtel). 

Als laatste komt de verantwoording richting de wijkagenten. Dit wordt door enkel zes 

respondenten benoemd. In eerste instantie kan gedacht worden dat de verantwoording richting 

de collega’s en wijkagenten groter is omdat alle agenten uit de basispolitiezorg daarmee te 

maken hebben vanuit het dagelijkse overleg na de briefing en de dienstoverdracht (BPZ1, 

Sint-Michielsgestel; BPZ1, Sint-Michielsgestel). Echter, dit is niet het geval blijkt uit de 

figuur. Een mogelijke verklaring hiervoor wordt indirect aangedragen door een aantal van de 
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respondenten. Tien respondenten, verspreid over de drie wijkteams, benoemen dat het 

eigenlijk niet aanvoelt als verantwoording afleggen richting de collega’s of wijkagenten. Het 

voelt meer als het informeren en op de hoogte brengen van je collega’s, dan dat het voelt als 

verantwoording afleggen (BPZ2, Sint-Michielsgestel). Doordat het, met name richting de 

eigen collega’s niet aanvoelt als het afleggen van verantwoording is het mogelijk dat dit 

daarom minder is benoemd. Andersom geldt dat naarmate het op hoger niveau komt dat het 

meer als verantwoording gaat aanvoelen en ook cijfermatiger wordt (BPZ1, Boxtel). 

 

5.6.2. Rolvastheid 

Rolvastheid is zowel op de politie als op de burgers en ketenpartners van toepassing. Hierbij 

is onderscheid gemaakt tussen de mate waarin er afspraken zijn gemaakt over de 

taakverdeling tussen de politie en de burgers of ketenpartners, en de vasthoudendheid aan 

deze taakverdeling. Deze twee aspecten worden in de komende twee alinea’s behandeld. 

Allereerst de mate waarin er afspraken worden gemaakt over een taakverdeling tussen 

de politie en burgers of ketenpartners. Bij de analyse is duidelijk zichtbaar dat de reacties 

hierop overwegend positief zijn. De taakverdeling wordt besproken, genotuleerd en de 

verwachtingen worden daarin naar elkaar uitgesproken. ‘De taakverdeling is eigenlijk vrij 

duidelijk, door de korte lijntjes kun je heel makkelijk afspreken wie wat doet en met 

Vernieuwend Werken worden zoveel mogelijk taken teruggelegd waar ze thuishoren’ 

(Wijkagent1, Drunen). Deze uitspraak is in overeenstemming met wat er ook in de 

documentanalyse wordt gezegd over het teruggaan naar de eigenlijke taak van de politie en 

oneigenlijke taken afstoten (Basisteam Meierij Oost-Brabant, 2016; Van Bochove, Staffeleu 

& Reijmer, 2016). Dit wordt ook als onderdeel gezien van Vernieuwend Werken, meer terug 

naar de eigenlijke politietaken. 

Als het aankomt op de vasthoudendheid aan de rolverdeling is er minder 

overeenstemming tussen de wijkteams. Hierbij moet gezegd worden dat het met name gaat 

over ketenpartners buiten de gemeente om. De samenwerking tussen de wijkteams en hun 

bijbehorende gemeentes wordt overal als positief beoordeeld. Sterker nog, de samenwerking 

tussen politie en gemeente is sinds Vernieuwend Werken gegroeid geven veertien 

respondenten aan (OEW, Sint-Michielsgestel; BPZ2, Boxtel; BPZ3, Drunen). Wat hieraan 

bijdraagt is het feit dat de politie sinds Vernieuwend Werken zelf binnen kan lopen bij de 

gemeente en het contact zo persoonlijker en warmer wordt ervaren. 

 De respondenten uit wijkteam Sint-Michielsgestel staan hier het positiefst tegenover, 

gevolgd door de respondenten uit wijkteam Drunen en daarna wijkteam Boxtel. In Sint-
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Michielsgestel heeft de operationeel expert wijkzorg veelvuldig overleg en contact met de 

ketenpartners en zorgt ervoor dat er aan de taakverdeling wordt vastgehouden. Aanvullend 

hierop wordt benadrukt dat de operationeel expert hierin een essentiële rol speelt, omdat die 

dit als specifieke taak heeft in plaats van dat een operationeel expert sturing die taken erbij 

moet doen (OEW, Sint-Michielsgestel). Slechts één van de respondenten benoemt dat hier 

verbetering mogelijk is. ‘Dat moet nog wat groeien dat de ketenpartners ook snappen waar de 

taak en verantwoordelijkheid ligt van de politie en wat ze wel of niet doen’ (BPZ3, Sint-

Michielsgestel). 

In wijkteam Drunen is de rolvastheid ook overwegend goed en verschilt daarin niet 

veel met wijkteam Sint-Michielsgestel. Twee respondenten in wijkteam Drunen benoemen dat 

er zaken zijn die wat beter kunnen qua vasthoudendheid aan de taakverdeling. Hierbij wordt 

ook benoemd dat dit bij bepaalde ketenpartners niet altijd goed loopt. De beide respondenten 

die dit benoemen halen daarbij de GGD aan. In een casus waarbij het gaat om vervoer van 

verwarde personen wil daarin de GGD de taak nog weleens terugschuiven naar het wijkteam 

(BPZ4, Drunen). Dit probleem met vervoer van verwarde personen wordt binnen wijkteam 

Boxtel en wijkteam Sint-Michielsgestel ook ervaren (wijkagent, Sint-Michielsgestel; OES, 

Boxtel). Er wordt geprobeerd dit zoveel mogelijk weer terug te leggen bij de GGZ, omdat dit 

hun taak is en zij beter gespecialiseerd zijn om verwarde personen op te vangen en te 

behandelen. ‘Zo iemand heeft er geen baat bij om in de handboeien geslagen te worden en 

achter dikke deuren gezet te worden, een specialist moet die persoon beoordelen en gaan 

behandelen’ (OES, Boxtel). 

In wijkteam Boxtel is geen negatieve opvatting over de vasthoudendheid aan de 

taakverdeling, maar van de drie wijkteams wordt hier het vaakst aangegeven dat er 

verbetering mogelijk is. Vier van de zeven respondenten benoemen dit. Zo komt het nog 

weleens voor dat bepaalde ketenpartners proberen om de verantwoordelijkheid toch terug bij 

de politie te leggen of dat bepaalde, soms zeer belangrijke, ketenpartners afwezig zijn bij de 

overleggen (Wijkagent2, Boxtel). Daarbij wordt aanvullend ook benoemd dat de politie toch 

nog vaak de toegevende partij is in dergelijke gevallen, waardoor bepaalde oneigenlijke taken 

nog steeds uitgevoerd worden. 

 

5.6.3. Conclusie relatie met burgers & ketenpartners 

Allereerst is vastgesteld dat op de factoren ‘contact met burgers & ketenpartners’ en 

‘vertrouwen’ geen aanzienlijke verschillen tussen de wijkteams zijn vastgesteld en dat hier 

positief tegenaan wordt gekeken. Het contact met burgers wordt op verschillende manieren 
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onderhouden met burgers en ketenpartners en dit vindt frequent plaats binnen ieder van de 

wijkteams. Bij vertrouwen wordt door de wijkteamleden aangegeven dat het nakomen van 

afspraken beter is geworden sinds Vernieuwend Werken door de kortere lijntjes. Verder wordt 

een groot gevoel van wederkerigheid ervaren doordat er een hechtere samenwerking is en er 

meer naar hetzelfde doel wordt gewerkt. 

In algemene zin wordt vastgesteld dat het gemiddeld cijfer voor de relatie met burgers 

voor ieder wijkteam enigszins lager uitvalt dan het cijfer voor de relatie met ketenpartners. Dit 

geldt voor alle drie de wijkteams. Dit valt te verklaren doordat de wijkteams voornamelijk 

samenwerken met de ketenpartners. Bovendien hebben de politie en ketenpartner vaak 

hetzelfde doel of dezelfde belangen binnen een casus, terwijl dat in de relatie met burgers niet 

vanzelfsprekend is. Verder is benoemd dat het per burger verschilt wat voor beeld ze hebben 

van de politie hier ook een rol speelt. 

Voor de factor ‘verantwoording’ blijkt vervolgens binnen alle drie de wijkteams dat er 

in verhouding weinig verantwoording wordt afgelegd aan externe partijen zoals burgers en 

ketenpartners. Er wordt in grotere mate verantwoording afgelegd aan de operationeel experts, 

teamleiding en aan de collega’s. Verantwoording naar burgers en ketenpartners worden hierin 

in gelijke mate genoemd, dus de verantwoording daarin speelt geen rol in het verschil van de 

gemiddelde cijfers voor de relatie met burgers en de relatie met ketenpartners. 

Verschillen tussen de wijkteams zijn met name zichtbaar als het aankomt op de factor 

‘rolvastheid’. Op het gebied van afspraken over de taakverdeling tussen politie en 

ketenpartners zijn de respondenten overwegend positief. Sinds Vernieuwend Werken worden 

steeds meer afspraken hierover gemaakt tussen politie en ketenpartners. Echter, als het 

aankomt op de vasthoudendheid aan deze afspraken zijn verschillen zichtbaar. Tussen de 

wijkteams Drunen en Sint-Michielsgestel zijn de verschillen minimaal. Dit komt overeen met 

de gemiddelde cijfers van deze wijkteams die 0,2 van elkaar verschillen. Hierbij scoort Sint-

Michielsgestel net iets hoger. 

Het verschil met wijkteam Boxtel is in verhouding een stuk groter bij de gemiddelde 

cijfers (0,4 tot 0,9). Dit hangt voor het grootste deel samen met de vasthoudendheid aan de 

afspraken over de taakverdeling. Alhoewel dit bij alle wijkteams in zekere mate blijkt voor te 

komen, wordt dit in wijkteam Boxtel het negatiefst ervaren. Er wordt nog weleens afgeweken 

van de taakverdeling door ketenpartners en dan wordt geprobeerd de verantwoordelijkheid 

alsnog bij de politie te leggen. Bovendien zijn sommige essentiële ketenpartners afwezig bij 

bepaalde overleggen, terwijl zij de regiehouder zouden moeten zijn voor de betreffende casus. 

Dit wordt vervolgens als storend ervaren door de wijkteamleden, met name de wijkagenten. 
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Hierbij moet overigens wel benoemd worden dat dit niet alle ketenpartners betreft. Met 

bepaalde ketenpartners zoals de gemeenten verloopt dit op een goede manier. Het gaat met 

name om bepaalde vaste ketenpartners zoals bijvoorbeeld GGZ die het vervoer van verwarde 

personen als taak bij de politie legt.  

 

5.7. Werken met zelfsturende wijkteams 

Het laatste principe is het werken met de zelfsturende wijkteams. Hier zijn vier verschillende 

factoren geanalyseerd, namelijk: ‘Een duidelijk teamdoel’, ‘een echte teamtaak’, ‘autoriteit 

om werk te managen & leiderschap’ en ‘feedback & intervisie’. Bij de analyse is naar voren 

gekomen dat voor alle vier de factoren een relatie zichtbaar is met het werken in zelfsturende 

wijkteams. Hierbij zijn er ook op alle vier de factoren verschillen zichtbaar tussen de drie 

wijkteams. Daarom worden de vier factoren afzonderlijk behandeld in de komende 

paragrafen. 

 

5.7.1. Een duidelijk teamdoel 

Een teamdoel is de eerste factor die in het theoretisch kader is behandeld in samenhang met 

het werken in zelfsturende teams. Het gaat hierbij om het hebben van een gezamenlijk doel 

om naartoe te werken als team. Dit hoeft geen concreet doel te zijn in percentages of cijfers. 

Een teamdoel zorgt ervoor dat de richting duidelijk is waar het team naartoe wil en heeft 

daarom een positief effect op het werken in zelfsturende teams. De respondenten zijn daarom 

bevraagd op de aanwezigheid van een teamdoel in hun wijkteam en in hoeverre er 

overeenstemming is over dit teamdoel binnen het wijkteam. 

Op de vraag of er een teamdoel aanwezig is voor het wijkteam is er al meteen een 

duidelijk verschil zichtbaar tussen de wijkteams. Bij het wijkteam Sint-Michielsgestel valt op 

dat alle zeven respondenten aangeven dat er een teamdoel is voor het wijkteam en dat ze dit 

bij het oprichten van het wijkteam gezamenlijk hebben opgesteld (BPZ5, Sint-Michielsgestel; 

Wijkagent, Sint-Michielsgestel; OEW, Sint-Michielsgestel). Het resultaat hiervan hangt 

momenteel in het gemeentehuis van Sint-Michielsgestel. De respondenten zijn hier positief 

over omdat het ervoor zorgt dat de neuzen dezelfde kant opstaan en dat mensen dit ook 

uitdragen naar buiten. Dit wordt in de loop van de tijd ook geëvalueerd om te kijken hoe het 

staat met de teamdoelen op de poster (BPZ2, Sint-Michielsgestel; BPZ4, Sint-Michielsgestel). 

Bij de wijkteams Boxtel en Drunen geeft het grootste deel van de respondenten aan dat 

er geen teamdoel aanwezig is voor het wijkteam. Bij beide wijkteams zijn er vijf respondenten 

die benoemen dat er geen specifiek teamdoel is vastgesteld of dat ze onbekend zijn met een 
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teamdoel. De operationeel expert sturing in Boxtel geeft wel aan dat er bepaalde doelen zijn 

opgesteld in de vorm van een routeplanner, maar geeft ook aan dat hij ‘bemerkt dat de 

teamleden deze doelen niet meer helder voor ogen hebben, waarom ze nou bepaalde dingen 

doen’ (OES, Boxtel). 

Binnen deze wijkteams zijn er ook verschillende opvattingen over de noodzakelijkheid 

van een teamdoel. Zeven van de tien respondenten die aangeven onbekend te zijn met een 

teamdoel geven aan dat een teamdoel een bijdrage zou kunnen leveren aan het wijkteam. ‘Al 

is het maar een subdoel. Het kan een uitdaging zijn en je kan mensen ermee enthousiasmeren’ 

(BPZ3, Drunen). De overige drie van deze respondenten twijfelen aan de noodzakelijkheid 

van een teamdoel. De redenen hiervoor zijn dat het goed werkt zonder een teamdoel, dat 

mensen ondanks het gebrek aan een teamdoel toch de gezamenlijke verantwoordelijkheid 

voelen en dat het vaststellen van teamdoelen juist weer opgelegd aan gaat voelen zoals het 

voor Vernieuwend Werken ging (BPZ2, Boxtel; Wijkagent2, Drunen). 

Alles wat zojuist is behandeld werkt ook door op de overeenstemming over het 

teamdoel. In het wijkteam Sint-Michielsgestel is er een duidelijke overeenstemming over het 

teamdoel. Alle respondenten benoemen dat dit vooraf samen is vastgesteld en benoemen 

dezelfde doelen zoals: samen verantwoordelijk zijn, humor hebben, aanspreekbaar, 

herkenbaar en beschikbaar zijn, elkaar serieus nemen met respect en elkaars kwaliteiten 

gebruiken (BPZ1, Sint-Michielsgestel; OEW, Sint-Michielsgestel). 

Bij de wijkteams Boxtel en Drunen is weinig overeenstemming over het teamdoel. Dit 

is in samenhang met wat is besproken bij de aanwezigheid van een teamdoel. Drie van de 

respondenten verwarren de algemene, achterliggende bedoeling van Vernieuwend Werken 

met een wijkteamdoel. Deze bedoeling was als volgt: blije bestuurders, blije burgers, blije 

medewerkers, blije leidinggevenden en blije ketenpartners. Dit kwam met name in wijkteam 

Boxtel voor. Verder worden binnen beide wijkteams verschillende andere doelstellingen 

benoemd welke niet expliciet zijn vastgesteld, maar dat deze wel worden gedragen door de 

teamleden, zoals: zaken niet te lang laten liggen, vergroten burgertevredenheid, werken aan 

saamhorigheid en elkaar aanspreken op gedrag (BPZ1, Boxtel; BPZ1, Drunen). 

 

5.7.2. Een echte teamtaak 

Bij de teamtaak is in het theoretisch kader gespecificeerd dat dit een taak moet zijn die 

uitsluitend door een team kan worden uitgevoerd. Dat betekent dat het geen taak is die 

eigenlijk ook op individueel niveau kan worden uitgevoerd, maar toch door een team wordt 

uitgevoerd. De respondenten zijn bevraagd op in hoeverre het noodzakelijk is om als team aan 
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de teamtaak te werken en in hoeverre de respondent eigenaarschap voelt over de teamtaak. 

Over het eigenaarschap was een duidelijke overeenkomst en eigenlijk geen verschillen tussen 

de teams, daarom wordt hier bondig op ingegaan. 

Op deze eerste vraag is er een duidelijk verschil zichtbaar tussen de drie wijkteams. 

Wijkteam Sint-Michielsgestel scoort hier het beste op met zes respondenten die aangeven dat 

de teamtaak uitsluitend door een geheel team uitgevoerd kan worden. Hier worden 

verschillende redenen voor gegeven die met elkaar samenhangen. Zo wordt benoemd dat het 

politiewerk te gecompliceerd is om individueel uit te voeren. ‘We hebben zo veel 

onderwerpen, van burgerlijk recht, strafvordering, opiumwet, wet wapens & munitie tot 

strafrecht. Dan moet je samenwerken met de taakaccenthouders omdat zij die specialistische 

kennis paraat hebben’ (BPZ1, Sint-Michielsgestel). Een andere respondent uit de 

basispolitiezorg, die als taakaccent wapens en munitie heeft, bevestigd dit en vult daarbij aan 

dat het werkgebied te groot is om zaken alleen op te pakken, daar heb je een team voor nodig 

(BPZ4, Sint-Michielsgestel). 

Na wijkteam Sint-Michielsgestel volgt het wijkteam Drunen, met vijf respondenten 

die benoemen dat een team noodzakelijk is voor de uitvoer van de teamtaak. De redenen 

hiervoor sluiten aan bij de redenen die zijn genoemd bij wijkteam Sint-Michielsgestel. Er zijn 

twee respondenten die aangeven dat bepaalde zaken toch nog wel individueel worden 

uitgevoerd. Zo wordt benoemd dat de wijkagenten nog te veel met hun eigen zaken bezig zijn 

en daarmee te weinig uit handen geven (BPZ1, Drunen). Één van de wijkagenten bevestigt dit 

en geeft hierbij aan dat dit een verbeterpunt voor hemzelf is om aan te werken (Wijkagent2, 

Drunen). Aanvullend wordt benoemd dat het hebben van een gezamenlijk teamdoel of 

wijkteamvisie mogelijk een bijdrage hierin zou kunnen leveren, dat mensen meer als een team 

te werk gaan (BPZ3, Drunen).  

In het laatste wijkteam Boxtel zijn er drie respondenten die benoemen dat het hebben 

van een team noodzakelijk is voor de taak die het wijkteam uitoefent. Grotendeels om 

dezelfde reden als is benoemd bij wijkteam Sint-Michielsgestel. Dit wordt vervolgens 

aangevuld door te benoemen dat het wijkoverleg na de centrale briefing in de ochtend hier een 

bijdrage aan levert, omdat men daar als team bespreekt welke zaken er liggen en dan wordt 

vervolgens afgestemd hoe daar als team aan gewerkt gaat worden (BPZ1, Boxtel; Observatie 

teamkamer, 14 april 2016; Observatie teamkamer, 21 april 2016). 

Er zijn vier respondenten binnen het wijkteam die het tegengestelde ervaren, een 

meerderheid van de respondenten in wijkteam Boxtel. Ook hier wordt als één van de redenen 

benoemd dat de wijkagenten te veel op zichzelf te werk gaan. ‘De wijkagenten werken nog 
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niet zoals we het bedacht hadden met Vernieuwend Werken, maar dat komt ook door de hoge 

werkbelasting die de wijkagenten nu ervaren. We komen net een aantal wijkagenten tekort om 

te werk te gaan zoals we het voor ogen hadden’ (BPZ2, Boxtel). De bedoeling met 

Vernieuwend Werken was namelijk dat de wijkagenten zelf ook meedraaien en zich inmelden 

bij de meldkamer, maar dit lukt nog niet. Hierbij wordt aangevuld dat door de hoge werkdruk 

en gebrek aan personeel het wijkteam niet volledig toekomt aan de ontwikkeling van het team 

en een echt teamgevoel (wijkagent1, Boxtel). 

Één van de wijkagenten stelt zich daarbij zelfs de vraag of je wel kan spreken van een 

team als je het wijkteam vergelijkt met de karakteristieke eigenschappen van een team. ‘Als je 

als team werkt vanuit de literatuur, dan heb je een gezamenlijk teamdoel en is het individueel 

belang ondergeschikt aan het groepsbelang. Dan kun je de vraag stellen of we een team zijn 

of een groep mensen die samenwerken’ (wijkagent1, Boxtel). Daarbij benadrukt de 

respondent nogmaals het belang van een gezamenlijk teamdoel om als team aan het werk te 

gaan. 

Het eigenaarschap over de teamtaak kan vrij kort worden behandeld. Dit komt doordat 

alle 21 respondenten aangaven dat ze een hoge mate van eigenaarschap ervaren over de 

teamtaak. Vijf van de respondenten benoemen daarbij expliciet dat dit is toegenomen sinds de 

komst van Vernieuwend Werken. Mensen voelen zich verantwoordelijker en er wordt daarbij 

meer ruimte gegeven om je verantwoordelijk te voelen voor het werk en het gebied (BPZ2, 

Boxtel). Ook het feit dat de wijkteams een kleiner werkgebied hebben ten opzichte van 

voorheen wordt genoemd als reden voor de toename in het gevoel van eigenaarschap 

(wijkagent1, Drunen; BPZ5, Sint-Michielsgestel). 

Echter, respondenten benoemen ook een onvoorzien nadeel wat hieruit volgt en dat is 

dat er een grotere kloof ontstaat tussen de verschillende wijkteams, terwijl ze voorheen één 

team waren (BPZ4, Boxtel; OES, Drunen; BPZ3, Sint-Michielsgestel). ‘Je merkt nou wel dat 

die eilandjes van elkaar af aan het groeien zijn en dat die sloot steeds groter wordt’ (BPZ4, 

Boxtel). De respondent doelt hierbij op zaken waarbij wijkteam Boxtel en Vught, welke 

samen op hetzelfde bureau werken, samen moeten werken om de zaak op te lossen.  

 

5.7.3. Autoriteit om werk te managen & leiderschap 

Bij ‘autoriteit om werk te managen & leiderschap’ is benoemd dat de mogelijkheid om zelf 

als team dagelijks prioriteiten vast te stellen en het werk te bepalen een positieve bijdrage 

levert aan het werken in zelfsturende teams. Hiervoor zijn de respondenten bevraagd op bij 
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wie de verantwoordelijkheid wordt gelegd, de mate van ruimte die er is om als team het werk 

te bepalen en als laatst hoe ze de manier van leiding binnen het wijkteam omschrijven. 

Over bij wie de verantwoordelijkheid wordt gelegd binnen het wijkteam waren de 

respondenten vanuit alle teams in overeenstemming met elkaar. Alle 21 respondenten 

benoemen dat deze verantwoording bij de teamleden zelf ligt en dat dat als positief en 

motiverend wordt ervaren.  Het verschil tussen de wijkteams op dit punt wordt met name 

zichtbaar als het gaat om of die verantwoordelijkheid ook door iedereen even sterk wordt 

ervaren. In wijkteam Sint-Michielsgestel wordt dit door geen van de respondenten 

aangedragen, maar zowel in wijkteam Drunen als Boxtel zijn er twee respondenten die dit 

probleem aanhalen. Dit resulteert dan bijvoorbeeld in agenten die te laat komen voor hun 

dienst of soms ook eerder weggaan (wijkagent2, Boxtel). 

Bij de mate van ruimte die er is om als wijkteam het werk en de dagelijkse prioriteiten 

te bepalen wordt er in algemene zin benoemd binnen alle drie de wijkteams dat de zaken niet 

langer op naam staan. Dit zorgt op zichzelf voor meer ruimte dan voorheen doordat agenten 

zelf openstaande taken uit de bak kunnen pakken (OES, Drunen). Dit zorgt ook voor een 

verlichting van de werkdruk doordat mensen niet meer naar huis gaan met verschillende 

zaken die ze nog op naam hebben staan (BPZ4, Boxtel). ‘Het is een voordeel want collega’s 

gaan nu ‘clean in, clean out’. Ze gaan met een lege bak naar huis’ (OES, Boxtel). Ook wordt 

het zelfroosteren in algemene zin benoemt als een pluspunt, doordat je makkelijker diensten 

uit kunt wisselen, zelfs met operationeel experts. Al wordt hierbij ook aangegeven dat dit nog 

niet altijd goed loopt, waardoor er op sommige dagen te weinig of juist te veel mensen 

aanwezig zijn, afhankelijk van de dag. 

Echter, op dit punt is er ook verschil zichtbaar tussen de wijkteams. De respondenten 

uit wijkteam Sint-Michielsgestel zijn hier zeer positief over en alle zeven respondenten zijn 

het hierover eens. ‘Je hebt ’s ochtends de briefing en het wijkteamoverleg, daar worden zaken 

besproken die voor die dag van belang zijn. Daarna kun je zelf kijken welke werkopdrachten 

nog open staan en deze zelf oppakken’ (BPZ4, Sint-Michielsgestel). Er wordt een hoge mate 

aan ruimte ervaren door de respondenten uit wijkteam Sint-Michielsgestel. Hierbij wordt wel 

benoemd dat Sint-Michielsgestel een voorsprong had op andere wijkteams doordat dit 

wijkteam gelijk bij het begin van Vernieuwend Werken op formatie is gebracht (wijkagent, 

Sint-Michielsgestel). Dat betekent dat vanaf het begin voldoende wijkagenten en een 

operationeel expert wijkzorg waren aangesteld. 

Het wijkteam Boxtel staat daar in zekere zin tegenover, doordat vier respondenten hier 

aangeven dat deze ruimte beperkt is. De redenen die hiervoor worden aangedragen zijn dat 
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wijkteam Boxtel te maken heeft met een zeer grote werkbelasting. Dit, in combinatie met het 

niet op formatiesterkte zijn, zorgt ervoor dat het wijkteam Boxtel nog te veel ad hoc bezig is 

met meldingen afwerken en niet toekomt aan de eigen invulling van het politiewerk 

(wijkagent1, Boxtel; BPZ3, Boxtel). Dit wordt nog eens versterkt door de tijdelijke 

afwezigheid van één van de wijkagenten. Hier wordt ook het feit aangehaald dat wijkteam 

Sint-Michielsgestel vanaf het begin op sterkte was en dat wijkteam Boxtel nog steeds niet op 

sterkte is (wijkagent2, Boxtel). De drie respondenten die benoemden dat er wél voldoende 

ruimte was benoemen dezelfde punten die ook door respondenten uit wijkteam Sint-

Michielsgestel worden benoemd. 

Wijkteam Drunen zit op dit punt tussen Sint-Michielsgestel en Boxtel in. Hier geven 

vier respondenten aan dat er voldoende ruimte is. Deze respondenten benoemen dezelfde 

redenen als de respondenten uit wijkteam Sint-Michielsgestel. Drie respondenten geven aan 

dat er niet altijd voldoende ruimte is. Het gebrek aan ruimte wordt hier niet zozeer in 

structurele zin ervaren zoals bij wijkteam Boxtel het geval is. De drie respondenten die 

aangeven dat er een gebrek aan ruimte is, wijzen erop dat dit voorkomt op de dagen dat er 

weinig personeel beschikbaar is. Op dagen waarop te veel mensen in dienst zijn is er 

voldoende ruimte beschikbaar. 

Op het gebied van het type leiderschap beschrijven 20 respondenten eigenschappen 

die overeenkomen met de rol van ‘coach’. Ter herhaling, er zijn in het theoretisch kader drie 

verschillende leiderschapsrollen onderscheiden na het samenstellen van een zelfsturend team. 

Dit zijn: ‘designer’, ‘midwife’ en ‘coach’. De designerrol is regisserend. Er wordt nog sterk 

gestuurd en aangestuurd op het teamdoel en de teamtaak. De rol van ‘midwife’ gaat gepaard 

met lichtere sturing en vooral stimuleren en motiveren om de teamleden zelf 

verantwoordelijkheid te laten nemen. Als laatste de rol ‘coach’, welke het meest werd 

beschreven door de respondenten. Hierbij is er vrijwel geen sturing meer vanuit de leiding. 

Teamleden worden losgelaten, ze hebben eigen verantwoordelijkheid en de leidinggevende is 

er enkel ter ondersteuning. 

Zestien respondenten zijn positief over deze manier van sturing, of beter gezegd, 

gebrek aan sturing. De verantwoordelijkheid wordt volledig bij de teamleden gelegd en ze 

zijn vrij om hun eigen zaken op te pakken en dit te doen vanuit hun eigen discretionaire 

ruimte, zonder dat continu een leidinggevende hen controleert (BPZ3, Sint-Michielsgestel). 

Wijkteamleden die graag zelf zaken oppakken en daarbij ‘out-of-the-box’ denken ervaren de 

grootste voordelen met deze manier van leidinggeven (BPZ2, Drunen; BPZ3, Drunen). 
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Aan de andere kant zijn er vijf respondenten minder tevreden tot ontevreden over de 

rol van ‘coach’. Hier wordt benoemd dat het werken in de zelfsturende teams soms te 

vrijblijvend is en dat er weinig tot geen consequenties hangen aan het laten liggen van zaken 

(wijkagent2, Boxtel; BPZ3, Boxtel). Een andere respondent uit de basispolitiezorg, welke zeer 

ontevreden was, benadrukt dat er een persoonlijke behoefte is aan sterke sturing en structuur, 

mede doordat deze respondent PTSS heeft opgelopen gedurende de ambtsperiode (BPZ5, 

Sint-Michielsgestel).  

 

5.7.4. Feedback & intervisie 

Als laatste factor voor het werken in zelfsturende wijkteams is het geven van feedback en 

intervisie benoemd in het theoretisch kader. Hierbij is van belang dat de leden van een 

zelfsturend team elkaar aanspreken en feedback geven op gedrag gedurende het werk. Dit kan 

zowel positieve feedback zijn in de vorm van waardering als negatieve feedback in de vorm 

van opbouwende kritiek. Het geven van feedback en intervisie kan in positieve zin bijdragen 

doordat men van elkaar leert en het zelfsturend team zich op deze manier blijft verbeteren 

door de zelfcontrole van de teamleden. 

Allereerst wordt duidelijk dat het geven van feedback een groot aandachtspunt is voor 

de drie wijkteams. Feedback vindt zowel in individueel verband als in groepsverband plaats. 

Respondenten geven aan dat er voornemens zijn om dit steeds vaker te doen en ook beter te 

doen (volgens de feedbackregels). Alle respondenten geven dan ook aan dat ze zelf proberen 

feedback te geven waar het kan. Echter, in realiteit valt het geven van feedback toch tegen, dat 

kan op frequentie zijn, de manier waarop of beide. Verder wordt duidelijk dat er in alle 

wijkteams te weinig feedback wordt gegeven en dat het niet altijd op de juiste manier 

gebeurd. Echter, er zijn wel verschillen zichtbaar in de mate waarin dit benoemd wordt binnen 

de wijkteams. 

Met betrekking tot de frequentie van feedback zijn er verschillen zichtbaar tussen de 

wijkteams. In wijkteam Sint-Michielsgestel wordt door drie respondenten genoemd dat 

feedback te weinig voorkomt binnen het wijkteam. Bij de wijkteams Boxtel en Drunen zijn dit 

beide vijf respondenten. In wijkteam Sint-Michielsgestel komt feedback daarmee relatief 

gezien vaker voor dan in de andere twee wijkteams. ‘Volgens mij sluimeren dingen niet te 

lang bij ons. Dat wordt dan wel uitgesproken voordat het vervelend wordt’ (BPZ1, Sint-

Michielsgestel). 

Als belangrijkste reden voor terughoudendheid met het geven van feedback is dat men 

in het politiewerk sterk afhankelijk is van mekaar en daardoor een goede verstandhouding wil 
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behouden. ‘Het kan goed zijn dat we over vijf minuten samen naar een enorme rotmelding 

moeten, dan moeten we toch van mekaar op aan kunnen. Om de relatie te behouden zeggen 

we er dan maar niks van’ (OES, Boxtel). Er is daardoor geen sterke aanspreekcultuur 

aanwezig binnen de politieorganisatie als geheel. Drie respondenten duiden hierbij op een 

tegenstrijdigheid met het werk wat ze buiten doen. ‘Buiten op straat zijn we gewend om 

burgers aan te spreken op hun gedrag, terwijl dit intern moeizaam gaat of zelfs niet’ 

(wijkagent1, Drunen). 

Verder wordt benoemd dat het erg afhankelijk is per persoon. Er zijn wijkteamleden 

die goed zijn in het geven van feedback en ook goed zijn in het ontvangen van feedback, aan 

de andere kant heb je ook agenten die minder openstaan hiervoor (wijkagent1, Boxtel). Een 

respondent gaf aan een bepaalde wisselwerking of wederkerigheid te implementeren in haar 

feedback, vanuit haar oude rol als vertrouwenspersoon. Dat wil zeggen dat je bij het geven 

van feedback anderen ook de mogelijkheid biedt om feedback terug te geven, zodat je open 

bent naar elkaar (wijkagent1, Drunen). 

Als het gaat om de manier van feedback zit met name het probleem dat de feedback 

niet altijd volgens de feedbackregels wordt gegeven. Deze feedbackregels zijn er om ervoor te 

zorgen dat de feedback als opbouwende kritiek wordt gegeven en dat de feedback niet 

persoonlijk opgevat wordt. Feedback wordt door sommigen op een directe manier gegeven en 

soms wordt het te lang opgekropt waardoor het resulteert in een uitbarsting op de werkvloer 

(BPZ4, Drunen; wijkagent, Sint-Michielsgestel). 

Als laatste is in de analyse zichtbaar dat de respondenten uit Sint-Michielsgestel 

feedback het positiefst ervaren ondanks de eerder genoemde verbeterpunten. Zij stellen dat 

het over het algemeen wel gebeurt en dat er ook steeds vaker waardering wordt geuit naar 

elkaar (BPZ1, Sint-Michielsgestel; BPZ3, Sint-Michielsgestel) In Drunen en Boxtel staan de 

respondenten er minder positief tegenover. In deze wijkteams wordt met name aangegeven 

dat feedback te weinig voorkomt en waar het voorkomt niet op de juiste manier (BPZ2, 

Drunen; wijkagent1, Boxtel). 

 

5.7.5. Conclusie werken met zelfsturende wijkteams 

Alle vier de factoren die relevant zijn voor het werken met zelfsturende wijkteams komen 

naar voren uit de analyse.  Bij het werken met zelfsturende teams is zichtbaar dat wijkteam 

Sint-Michielsgestel op alle vier de factoren goed scoort, daar komt het hoge gemiddelde cijfer 

dan ook uit voort. Dit wijkteam had dan ook een goede start doordat alles voor Vernieuwend 

Werken eerst op orde is gemaakt. Ze hebben vanaf het begin in samenspraak met elkaar een 
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teamdoel vastgesteld, werken als team aan de taak, ervaren veel ruimte om hun werk te 

managen waarbij de operationeel expert als coach optreedt. Alleen op het gebied van 

feedback zou dit nog wat meer mogen en met name meer op de juiste manier, volgens de 

feedbackregels. Echter, door een lage uitschieter onder de respondenten valt het cijfer lager 

uit dan het cijfer van wijkteam Drunen.  

Het valt op dat Drunen een 7,9 heeft voor het werken in zelfsturende wijkteams, 

terwijl er een gebrek is aan een duidelijk teamdoel, er soms voldoende ruimte is om het werk 

te managen en er te weinig feedback plaatsvindt. Het wijkteam Drunen kan hier dus op 

adequate wijze mee omgaan. Dit komt mogelijk voort uit het feit dat wijkteam Drunen vóór 

Vernieuwend Werken een tijd zonder leiding heeft gewerkt en daardoor gewend is aan 

werken zonder sterke sturing of zonder een teamdoel. ‘We zijn een klein team en deden 

eigenlijk al aan Vernieuwend Werken’ (wijkagent2, Drunen).  

Wijkteam Boxtel heeft in tegenstelling tot wijkteam Drunen juist te maken gehad met 

een sterke sturing. Met name het huidige gebrek aan een duidelijk teamdoel en de 

onderbemanning dat gepaard met het drukke werkgebied, zorgt ervoor dat ze daarmee niet 

toekomen aan de eigen invulling van Vernieuwend Werken. Verder heeft dit wijkteam, net als 

de andere wijkteams, te maken met een tekort aan feedback en ook juiste feedback. Door de 

gewenning aan sterke sturing van bovenaf is het moeilijker voor wijkteam Boxtel om in te 

spelen op de zojuist genoemde factoren. Dit verklaart waarom Boxtel het laagste gemiddelde 

cijfer geeft voor het werken in zelfsturende teams, een 6,9. Al is dit cijfer nog steeds een 

ruime voldoende. 

 

5.8. Conclusie over de principes van Vernieuwend Werken 

Gebaseerd op de gemiddelde cijfers voor de drie principes ‘discretionaire ruimte’, ‘relatie met 

burgers & ketenpartners’ en ‘werken met zelfsturende wijkteams’ wordt geconcludeerd dat 

Vernieuwend Werken positief wordt beoordeeld door de wijkteams. Hierbij is het laagste 

gemiddelde cijfer een 6,9 voor de relatie met burgers en het werken in zelfsturende wijkteams 

binnen wijkteam Boxtel. Het hoogste gemiddelde cijfer is een 8,3 voor de discretionaire 

ruimte in wijkteam Drunen. 

Voor de conclusie van dit hoofdstuk zijn alle geanalyseerde factoren op een rij gezet 

samen met de bijbehorende principes. Vervolgens wordt met kleurenpijlen aangegeven welk 

verband er is met de principes. Hierbij duidt een rode pijl op een negatieve waardering voor 

de betreffende factor, een groene pijl op een positieve waardering voor de betreffende factor 

en bij een gele pijl is de waardering niet concreet positief of negatief. Op basis van deze 
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waarderingen voor de factoren en de analyse van de interviews wordt afgeleid of er een 

positieve of negatieve relatie is tussen de factor en het bijbehorende principe. Dit is in figuur 4 

weergegeven. 

Figuur 4: Verbanden tussen de principes en bijbehorende factoren 
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Voor de discretionaire ruimte zijn de gemiddelde cijfers erg positief en zijn de verschillen 

tussen de wijkteams minimaal. Dit komt doordat de wijkteams op het gebied van 

discretionaire ruimte dezelfde positieve en negatieve zaken ervaren. Alle wijkteams ervaren 

een hoge mate aan bureaucratie. Dit wordt als negatief ervaren. Desondanks ervaren de leden 

van de wijkteams een hoge mate aan discretionaire ruimte. Dit komt doordat de bureaucratie 

wordt gezien als een onderdeel van het werk. Bovendien weten de meer ervaren agenten zich 

vaak tussen de regels en procedures door te bewegen, waardoor negatieve invloed hiervan 

wordt beperkt.  

Dit geldt ook voor het gebrek aan personeel, vervoer en technologische middelen 

binnen de wijkteams. Wederom een negatief punt dat door alle drie de wijkteams wordt 

ervaren. De wijkteamleden ervaren dit als een beperkende factor voor hun discretionaire 

ruimte, maar ook voor de flexibiliteit in hun werk. Bij een gebrek aan deze middelen is het 

lastig om op eigen initiatief de straat op te gaan of een actie te ondernemen. 

De informatiepositie en het vertrouwen worden beide als positief beoordeeld voor de 

discretionaire ruimte. Op het gebied van de informatiepositie wordt binnen alle drie de 

wijkteams ervaren dat het kennisverschil tussen de operationele politieagenten en hun directe 

leiding sterk is afgenomen ten opzichte van voorheen. Dit komt doordat de operationeel 

experts nu minder beheerstaken hebben en daarmee vaker diensten meedraaien en de straat op 

kunnen. Op hoger niveau in de politieorganisatie wordt het kennisverschil groter. Ook het 

vertrouwen wordt positief beoordeeld. Hierbij gaat het om vertrouwen tussen wijkteamleden 

en hun leidinggevenden. 

Vertrouwen beïnvloedt ook de relatie met burgers & ketenpartners. Dit geldt overigens 

ook voor de eerstvolgende factor ‘contact met burgers & ketenpartners’. Beide factoren zijn 

positief beoordeeld doordat lijntjes korter zijn, er vaker afspraken worden gemaakt, deze 

vaker worden nagekomen en de wederkerigheid tussen politie en vooral de ketenpartners is 

toegenomen. Bij burgers wordt het in algemene zin als positief ervaren, maar hier komen 

vaker gevallen voor waarbij het contact negatief is. Dit komt doordat de politie en 

ketenpartners vaak hetzelfde doel voor ogen hebben. Ook is er in mindere mate contact met 

burgers buiten meldingen en wijkzorg om. Dit verklaart waarom het cijfer voor de relatie met 

burgers gemiddeld 0,2 lager ligt dan het cijfer voor de relatie met ketenpartners. 

De verantwoording wordt door de wijkteams positief beoordeeld en daarbij wordt 

benoemd dat het vaak niet aanvoelt als formeel verantwoording afleggen, maar meer als 

elkaar op de hoogte stellen van zaken. Echter, er wordt relatief gezien weinig verantwoording 

afgelegd richting burgers & ketenpartners. De verantwoording richting directe leiding en 
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teamleiding komen in grotere mate voor. In figuur 4 is daarom een rode pijl hieraan 

toegewezen. Dit geldt overigens voor alle drie de wijkteams. 

Het verschil tussen de wijkteams voor de relatie met burgers & ketenpartners wordt 

pas duidelijk zichtbaar bij de analyse van rolvastheid. In algemene zin wordt gesteld dat er 

verbetering zichtbaar is, maar het loopt niet overal even goed. Zo komt naar voren dat 

wijkteam Boxtel hier in grotere mate problemen ondervindt met ketenpartners die zich niet 

aan de afgesproken taakverdeling houden of zelfs niet aanwezig zijn bij belangrijke 

overleggen. Echter, hierbij gaat het met name om bepaalde ketenpartners. De wijkteams 

Drunen en Sint-Michielsgestel ondervinden deze problemen ook, maar dit komt in mindere 

mate voor. Dit verklaart voor het principe ‘relatie met burgers & ketenpartners’ waarom 

wijkteam Boxtel lager scoort dan de andere twee wijkteams. In figuur 4 is hier een rode pijl 

aan toegewezen omdat het in bepaalde gevallen niet goed verloopt en er verschillen zijn 

tussen de wijkteams hierin. 

Bij het werken met zelfsturende wijkteams zitten de verschillen met name op ‘een 

duidelijk teamdoel’ en ‘autoriteit om werk te managen & leiderschap’. Bij ‘een duidelijk 

teamdoel’ wordt duidelijk dat alleen wijkteam Sint-Michielsgestel een teamdoel heeft 

geformuleerd. Hier is binnen het wijkteam overeenstemming over doordat dit vanaf het begin 

van het wijkteam in samenspraak met elkaar is opgesteld. Bij wijkteams Boxtel en Drunen is 

er geen teamdoel aanwezig. Vooral in wijkteam Boxtel wordt aangehaald dat een teamdoel 

kan zorgen voor richting, ontwikkeling van het teamgevoel en dat de neuzen dezelfde kant op 

wijzen. Dit wordt in minder sterke mate ook in wijkteam Drunen zo ervaren. 

Bij ‘autoriteit om werk te managen & leiderschap’ zit het verschil in de ruimte om als 

wijkteam het werk en de prioriteiten te bepalen. Wijkteam Sint-Michielsgestel ervaart hier een 

grote ruimte, mede doordat dit wijkteam vanaf het begin van Vernieuwend Werken op 

formatie is gebracht. Wijkteams Drunen en Boxtel worstelen hiermee. Bij wijkteam Drunen is 

er op sommige vaste dagen weinig personeel in dienst en dan is er weinig ruimte om zelf 

acties te ondernemen of zaken op te pakken. In wijkteam Boxtel is dit probleem structureler 

van aard, waardoor ze het grootste deel van de tijd bezig zijn met het afhandelen van ad hoc 

meldingen en daarmee het minste ruimte ervaren van de drie wijkteams. Dit komt mede 

doordat het drukke werkgebied van Boxtel waarbij zich veel en diverse problemen voordoen. 

Omdat het hierbij gaat om het eerste deel van de factor, namelijk de ‘autorisatie om werk te 

managen’ is er een gele pijl toegekend. Op het gebied van de leiderschap is de reactie 

overwegend positief, al zijn er respondenten die graag hebben dat operationeel experts toch 
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wat meer ingrijpen op momenten dat het dreigt niet goed te lopen. Bijvoorbeeld bij het 

zelfroosteren of als een collega na meerdere malen aanspreken nog steeds te laat komt. 

Bij de factoren ‘een echte teamtaak’ en ‘feedback & intervisie’ komen de ervaringen 

van de wijkteams overeen met elkaar. Bij teamtaak is dit in positieve zin. Hierbij wordt 

vastgesteld dat het politiewerk zeer complex en divers is. Daarbij gaat het voor deze 

wijkteams om een relatief groot werkgebied. Dit betekent dat de politie niet anders kan dan 

als team te werk gaan, elkaar aanvullen op basis van ieders kwaliteiten en specialisaties of 

taakaccenten. Er wordt dan ook in grote mate in teamverband gewerkt aan zaken en men weet 

de taakaccenthouders te vinden indien hun expertise nodig is. 

Ten aanzien van feedback en intervisie zijn alle drie de wijkteams overwegend 

negatief over de gang van zaken. Feedback komt weinig voor binnen de wijkteams en 

wanneer het wel gebeurt is dit niet altijd op de juiste manier. De respondenten zijn het hier 

unaniem over eens. Hierbij is er in kleine mate een verschil tussen de wijkteams. In wijkteam 

Sint-Michielsgestel zijn respondenten positiever over de frequentie dan in de andere twee 

wijkteams, al wordt het dan niet altijd op de juiste manier gegeven. Feedback wordt dan nog 

weleens te direct gegeven of op een negatieve manier in plaats van een kritisch opbouwende 

manier.  

Als laatste is er een factor buiten de theoretische factoren om die van invloed is op de 

ervaring van Vernieuwend Werken. Dit zijn psychische aandoeningen die zijn opgelopen 

gedurende de loopbaan als politieagent. Zo heeft een respondent PTSS opgelopen na een 

heftige ervaring tijdens een melding. Deze respondent gaf zeer lage cijfers voor ‘relatie met 

burgers & ketenpartners’ en ‘werken met zelfsturende wijkteams’, mede door deze 

aandoening. De reden hiervoor is dat personen met een psychische aandoening als PTSS 

behoefte hebben aan structuur en sturing (BPZ5, Sint-Michielsgestel). De respondent was dit 

sinds Vernieuwend Werken compleet kwijt en had het gevoel dat er weinig ondersteuning is 

geboden om daarin vooruit geholpen te worden (BPZ5, Sint-Michielsgestel). 
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6. Conclusie 
In dit laatste hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraagstelling van het onderzoek met 

behulp van de analyse die in het vorige hoofdstuk is behandeld. De beantwoording van de 

vraagstelling wordt in §6.1 behandeld. In §6.2 is ruimte voor discussie over het onderzoek. In 

deze paragraaf wordt kritisch teruggekeken naar verschillende onderdelen van het onderzoek, 

zoals de gebruikte theorieën en de onderzoeksmethoden. Hierbij worden eventuele 

aanbevelingen voor vervolgonderzoek gegeven. Als laatste wordt in de discussie kritisch 

gekeken naar de resultaten en welke aanbevelingen voor basisteam Meierij daaruit 

voortvloeien.  

 

6.1. Beantwoording vraagstelling 

Zoals zojuist is benoemd wordt in deze paragraaf de vraagstelling van het onderzoek 

beantwoord. De vraagstelling van dit onderzoek luidde als volgt:  

Welke factoren beïnvloeden de implementatie van Vernieuwend Werken binnen verschillende 

wijkteams van politie – basisteam Meierij? 

Vernieuwend Werken heeft als doel om een andere manier van werken binnen de wijkteams 

te bewerkstelligen waardoor een betere aansluiting met de samenleving wordt bereikt. Hierbij 

is er meer aandacht voor de professionaliteit van politieagenten en wat precies ‘goed’ 

politiewerk inhoudt. Verder wordt ruimte geboden om meer verantwoordelijkheid en 

eigenaarschap te voelen voor het werk en het werkgebied door dit bij de wijkteamleden zelf 

neer te leggen in plaats van bij leidinggevenden. Ook wordt er met Vernieuwend Werken naar 

gestreefd om de samenwerking met burgers en ketenpartners te vergroten. Dit brengt met zich 

mee dat de politie oneigenlijke taken afstoot en de eigenaarschap daarvoor bij de 

verantwoordelijke ketenpartners neerlegt. Vernieuwend Werken heeft kortom vier principes. 

Dit zijn: ‘Zorgen dat medewerkers zich verantwoordelijk kunnen voelen’, ‘samenwerken met 

burgers en andere partijen’, ‘goed werk willen realiseren’ en ‘experimenteren met nieuwe 

technologieën en oplossingen’. Deze zijn vervolgens omgeschreven naar drie theoretische 

principes, namelijk: ‘discretionaire ruimte’, ‘relatie met burgers & ketenpartners’ en ‘werken 

met zelfsturende wijkteams’.  

De implementatie van Vernieuwend Werken en de drie bijbehorende principes zijn 

onderzocht binnen de wijkteams Boxtel, Drunen en Sint-Michielsgestel van basisteam 

Meierij. Momenteel is de implementatie van Vernieuwend Werken al een heel eind gevorderd 

sinds de start in 2014. Er zijn kleinere wijkteams samengesteld met ieder een kleiner 
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werkgebied, er zijn beheerstaken weggenomen bij de operationeel experts zodat ze minder 

intern hoeven te sturen en meer met het wijkteam meekunnen, en de wijkteamleden kunnen 

mobiel werken via tablets en laptops. Dit zijn allemaal positieve ontwikkelingen en worden 

ook als zodanig ervaren door de wijkteams. Daarmee is vastgesteld dat de implementatie in 

algemene zin positief wordt beoordeeld binnen de wijkteams, al zijn er ook factoren aanwezig 

die een belemmerende invloed hebben. 

Er is vastgesteld dat verschillende factoren van invloed zijn op de principes van 

Vernieuwend Werken. Voor de discretionaire ruimte zijn dit de volgende vier factoren: 

‘Bureaucratie/systeemwereld’, ‘beperkte middelen’, ‘informatiepositie’, ‘vertrouwen’. Voor 

de relatie met burgers & ketenpartners zijn de volgende vier factoren van invloed: ‘Contact 

met burgers & ketenpartners’, ‘verantwoording’, ‘rolvastheid’ en ‘vertrouwen’. Voor het 

werken met zelfsturende wijkteams zijn de volgende vier factoren van invloed: ‘Een duidelijk 

teamdoel’, ‘een echte teamtaak’, ‘autoriteit om werk te managen & leiderschap’ en ‘feedback 

& intervisie’. 

Bij ‘discretionaire ruimte’ worden de factoren ‘bureaucratie/systeemwereld’ en 

‘beperkte middelen’ als belemmerend ervaren door de wijkteams. Bureaucratie in de vorm 

van ingewikkelde formulieren en langdradige procedures werkt belemmerend voor de 

wijkteams. Op het gebied van middelen is er een gebrek aan personeel, voertuigen en 

bepaalde technologische middelen. De overige factoren ‘informatiepositie’ en ‘vertrouwen’ 

worden als bevorderend ervaren. Hierbij is er een relatief klein informatieverschil tussen 

medewerker en leidinggevende ten opzichte van voorheen. Verder wordt in deze relatie een 

hoge mate aan vertrouwen ervaren. Bij dit principe ervaren de wijkteams de vier factoren op 

dezelfde manier en zijn er geen duidelijk verschillen tussen de wijkteams. 

Bij ‘relatie met burgers & ketenpartners’ wordt vastgesteld dat de factoren ‘contact 

met burgers & ketenpartners’ en ‘vertrouwen’ als bevorderend worden ervaren door de 

wijkteams. Er wordt op verschillende manieren contact onderhouden met de burgers en 

ketenpartners. Dit komt met ketenpartners vaker voor dan met burgers. Met de burgers vindt 

het contact voornamelijk plaats tijdens meldingen en de wijkzorg. Hierdoor wordt de relatie 

met burgers enigszins lager beoordeeld dan de relatie met ketenpartners. Op het gebied van 

vertrouwen is dit verschil ook zichtbaar. De politieagenten ervaren een hogere mate van 

wederkerigheid met ketenpartners, dan met burgers doordat politie en ketenpartners in de 

meeste gevallen een gezamenlijk doel voor ogen hebben. De factor ‘verantwoording’ wordt 

niet zozeer als belemmerend ervaren, maar ook niet bepaald als bevorderend binnen de 

huidige stand van zaken. Op het gebied van verantwoording wordt duidelijk dat er relatief 
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weinig verantwoording afgelegd wordt richting de burgers en ketenpartners. De meeste 

verantwoording wordt afgelegd naar de directe leiding en teamleiding. Op het gebied van 

rolvastheid wordt duidelijk dat er in toenemende mate wordt vastgehouden aan de onderlinge 

rolverdeling, maar dat er bepaalde vaste ketenpartners zijn die proberen hiervan af te wijken. 

Het verloopt hier niet in alle gevallen goed en daarom wordt hier een negatieve waardering 

aan gegeven. 

Bij ‘werken met zelfsturende wijkteams’ wordt duidelijk dat alle vier de factoren als 

bevorderend worden ervaren door de wijkteams. Echter, sommige factoren zijn niet in gelijke 

mate aanwezig of zelfs afwezig binnen bepaalde wijkteams. De factor ‘een duidelijk 

teamdoel’ is bijvoorbeeld niet aanwezig binnen de wijkteams Boxtel en Drunen, maar alle 

drie de wijkteams erkennen dat dit een bevorderende werking kan hebben doordat het richting 

geeft en een doel om na te streven. Ook ‘autoriteit om werk te managen & leiderschap’ wordt 

als bevorderend ervaren, maar deze ruimte om het werk te bepalen is in verschillende mate 

aanwezig binnen de wijkteams afhankelijk van de aanwezige hoeveelheid personeel en de 

drukte van het werkgebied. Als laatste wordt ‘feedback & intervisie’ als een bevorderende 

factor ervaren, maar hier wordt duidelijk dat het te weinig voorkomt binnen de wijkteams en 

ook niet op de juiste manier gebeurt waardoor het bevorderende effect niet wordt bereikt. 

 

6.2. Discussie 

In deze paragraaf worden verschillende aspecten van het onderzoek bediscussieerd, 

waaronder de gebruikte theorieën, de gehanteerde methoden en als laatste de resultaten. Bij 

dit laatste aspect worden daarbij aanbevelingen voor vervolgonderzoek naar Vernieuwend 

Werken gedaan. 

 

6.2.1. Theorie 

In dit onderzoek zijn veel verschillende theorieën gebruikt vanuit verschillende 

vakgebieden om een lijst aan factoren samen te stellen die gerelateerd zijn aan de principes 

van Vernieuwend Werken. Dit was nodig om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van 

de uiteenlopende principes. Daarbij is er de keuze gemaakt om het principe 

‘experimenteren/innovatie’ niet mee te nemen in het onderzoek. Dit is gedaan omdat 

innovatie een geheel op zichzelf staande onderzoeksrichting is met een eigen verzameling aan 

theoretische literatuur. Men zou een geheel onderzoek kunnen wijden aan dit principe alleen. 

Dit is dan ook een aanbeveling voor vervolgonderzoek. In dit onderzoek zijn mogelijk wel 

aspecten naar voren gekomen die samenhangen met experimenteren/innovatie, maar om een 
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vollediger beeld te krijgen van Vernieuwend Werken zou dit principe in een losstaand 

onderzoek onderzocht kunnen worden. 

De overige drie principes waren met elkaar te combineren in dit onderzoek, ook mede 

doordat er enige overlap was tussen een aantal factoren hiervan. Dit heeft er verder toe geleid 

dat bepaalde factoren ofwel zijn weggelaten of zijn samengevoegd met een andere factor 

waarmee er overlap was. Hierdoor is de theoretische diepgang van het onderzoek verminderd, 

maar de uitvoerbaarheid van het onderzoek is aan de andere kant bevorderd. De 

tijdsbeperking van het onderzoek, het voorkomen van te lange interviews,  maar ook een 

capaciteitsbeperking speelde hier een rol in, in de zin dat één onderzoeker de verzameling van 

theorieën, verwerking hiervan en vervolgens de analyse heeft verricht met behulp van de 

methoden.  

 

6.2.2. Methoden 

Dit onderzoek is een kwalitatieve studie waarbij gebruik is gemaakt van een 

documentanalyse, verschillende observaties en interviews met wijkteamleden met 

verschillende functies. Het gebruik van drie verschillende onderzoeksmethoden draagt bij aan 

de betrouwbaarheid van het onderzoek.  

Vanuit de documentanalyse waren er niet veel beleidsdocumenten te vinden met 

betrekking tot Vernieuwend Werken. Daarom was er vanuit de documenten ook niet veel 

informatie te vinden met betrekking tot een groot deel van de factoren. 

De observaties hebben een bijdrage geleverd aan de empirische ondersteuning van het 

onderzoek, ter bevestiging van bepaalde zaken die naar voren kwamen vanuit de 

documentanalyse of de interviews. Echter, ook met de observaties was er het probleem dat 

niet alle factoren via observaties te meten zijn. Voorbeelden hiervan zijn de rolvastheid of het 

vertrouwen ten opzichte van burgers en ketenpartners, tenzij daar per toeval iemand iets over 

zou zeggen. Voor de observaties is dit negatief voor de interne validiteit. Het uitvoeren van 

interviews ondervangt dit in zekere mate doordat via de interviews alle factoren wel te 

bevragen waren en de documentanalyse en observaties daarbij voornamelijk dienden ter 

aanvulling daarop. 

De semigestructureerde interviews waren geschikt voor dit onderzoek doordat er via 

de interviewguide is gezorgd dat alle benodigde onderwerpen aan bod komen. De 

respondenten worden op die manier door het interview geleid. Bij open interviews is er het 

risico dat bepaalde zaken niet worden benoemd en dat wordt voorkomen met 

semigestructureerde interviews. Verder was er een uiteenlopende selectie van respondenten 
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vanuit verschillende functies binnen de wijkteams. Dit was geschikt om vanuit verschillende 

kanten een beeld te krijgen van hoe Vernieuwend Werken wordt ervaren door operationeel 

experts, wijkagenten en agenten in de basispolitiezorg.  

Echter, er zijn ook bepaalde verbeterpunten met betrekking tot de interviews. 

Allereerst was het niet mogelijk om én een operationeel expert sturing én een operationeel 

expert wijkzorg te interviewen per wijkteam, omdat ten tijde van de interviews wijkteam Sint-

Michielsgestel de enige was met een operationeel expert wijkzorg en de operationeel expert 

sturing was toen afwezig daar. Indien mogelijk was het beter geweest om beide typen 

operationeel expert te interviewen, aangezien ze allebei een andere taak hebben bij het 

aansturen van het wijkteam. Een ander punt ter verbetering heeft betrekking op de manier van 

interviewen door de onderzoeker. Sommige interviews duurden vrij lang, mede doordat het 

gespreksonderwerp in die gevallen wat afweek en de onderzoeker dan te laat ingreep om weer 

terug te gaan naar de rode lijn van het interview. Een verbeterpunt voor de onderzoeker zelf is 

om de interviewguide sterker aan te houden. Dit beïnvloedt namelijk de dataverzameling 

tijdens het onderzoek doordat de ene onderzoeker zich strenger houdt aan de interviewguide 

dan de andere onderzoeker. 

Tot slot zijn er twee aanbevelingen voor eventueel vervolgonderzoek. Als eerste zou 

vervolgonderzoek verricht kunnen worden bij wijkteams die opereren binnen een stadsgebied 

in plaats van een plattelandsgebied. Dit brengt dan, samen met de resultaten van dit 

onderzoek, in kaart welke specifieke aandachtspunten er zijn voor Vernieuwend Werken in 

stadsgebieden en in plattelandsgebieden als dit vervolgens met elkaar vergeleken wordt. 

Een tweede aanbeveling voor vervolgonderzoek is dat er onderzoek gedaan kan 

worden naar de invloed van bepaalde cultuurverschillen op de implementatie van 

Vernieuwend Werken. In een aantal interviews kwam namelijk naar voren dat tussen de 

wijkteams cultuurverschillen aanwezig zijn. Een klein, concreet voorbeeld hiervan is dat de 

wijkteamleden in Drunen elkaar allemaal een hand geven wanneer ze hun dienst beginnen. In 

dit onderzoek is niet specifiek rekening gehouden met dergelijke cultuurverschillen tussen 

wijkteams, terwijl dit wel een effect zou kunnen hebben op de implementatie van 

Vernieuwend Werken binnen wijkteams met verschillende organisatieculturen. 

 

6.2.3. Aanbevelingen 

Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen er verschillende aanbevelingen worden 

geformuleerd. Deze zijn gericht op basisteam Meierij, maar kunnen in de toekomst ook 

relevant zijn voor andere wijkteams waar ze aan de slag gaan met Vernieuwend Werken. 
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Hierbij moet worden benadrukt dat het niet zo is dat er één blauwdruk is voor succesvol 

Vernieuwend Werken. Het is van belang om zelf als wijkteam te bekijken welke elementen 

van Vernieuwend Werken kunnen worden toegepast in de praktijk en zo hier een eigen 

invulling aan te geven. In algemene zin kan worden gesteld dat Vernieuwend Werken positief 

wordt ervaren en dat vooruitgang zichtbaar is, maar er zijn een aantal punten waar ruimte is 

voor verbetering. 

De eerste aanbeveling is gericht op de bureaucratie en de systeemwereld binnen de 

organisatie. Het landelijk beleid en de procedures en formulieren welke op landelijk niveau 

zijn bepaald werken in bepaalde gevallen Vernieuwend Werken tegen. Ook de centrale 

systeemwereld rondom het basisteam speelt hier een rol in. Bij sommige zaken waar de 

teamchefs, operationeel experts of wijkteamleden om vragen lopen ze daardoor tegen 

blokkades aan. Het advies is daarom ook om het landelijk beleid en de bureaucratie 

daaromheen anders in te richten zodat de wijkteams die vernieuwend werken niet tegen 

dergelijke blokkades aanlopen. 

Dit laatste heeft zijn doorwerking op de tweede aanbeveling, namelijk zorgen dat de 

wijkteams voldoende middelen beschikbaar hebben om nog meer op straat aan het werk te 

kunnen, meer mobiel te werken en daarbij flexibeler te kunnen werken. Er zijn twee 

mogelijke oplossingen voor dit incidentele voertuigentekort. Een eerste oplossing is om meer 

voertuigen per wijkteam beschikbaar te stellen. Een andere oplossing is om in beperkte mate 

te sturen op de roostering. Dat wil zeggen dat er wordt ingegrepen als te veel mensen in dienst 

dreigen te zijn op de drukkere dagen. Deze kunnen vervolgens worden ingeroosterd op de 

rustigere dagen. Bij de tweede oplossing zou de operationeel expert sturing een rol kunnen 

spelen door daarop toe te zien. Met betrekking tot de technologische middelen is het advies 

om wijkteamleden de mogelijkheid te bieden om te kiezen voor een eigen tablet of laptop, 

afhankelijk van de voorkeur en dat in combinatie met de mogelijkheid om mobiel te kunnen 

printen. Dit zorgt voor een toename in het gemak van mobiel werken en zorgt daarbij voor 

een tijdswinst waardoor agenten meer de straat op kunnen. Ook draagt dit bij aan het 

verantwoordelijkheidsgevoel voor de technologische middelen, als iemand zijn eigen laptop 

slecht behandelt dan is die betreffende persoon de enige die daar last van ondervindt.  

Bovendien zijn daarmee de vaste computers op de werkplekken niet meer nodig als 

wijkteamleden alles via een tablet of laptop kunnen doen. 

De derde aanbeveling is om ervoor te zorgen dat de wijkteams voldoende op formatie 

zijn om op adequate wijze aan de slag te kunnen met Vernieuwend Werken. Hierbij is van 

belang dat er zowel een operationeel expert sturing is als een operationeel expert wijkzorg, 
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aangezien beiden een essentieel onderdeel uitmaken van de directe leiding van het wijkteam. 

In wijkteam Sint-Michielsgestel is er van begin af aan voor gezorgd dat ze op volledige 

formatiesterkte waren en dat heeft bijgedragen aan de positieve ervaringen van Vernieuwend 

Werken binnen dat wijkteam. Andersom is zichtbaar dat bij een wijkteam als Boxtel, waar er 

een tekort aan personeel is en een druk werkgebied met diverse problematiek, het op 

verschillende aspecten lastiger is om hetzelfde te werken als wijkteam Sint-Michielsgestel. 

Voorbeelden hiervan zijn: Een beperking in de ruimte om als team het eigen werk te managen 

vanwege de hoeveelheid meldingen, minder ruimte voor teambuilding en wijkagenten die in 

verminderde mate hun eigen wijk in kunnen door de hoeveelheid ad hoc werk. 

De vierde aanbeveling haakt in op het aspect ‘teambuilding’, welke zojuist kort is 

benoemd, maar dan gericht op teambuilding tussen de wijkteams. De samenstellingen in 

kleinere wijkteams gekoppeld aan kleinere gebieden zorgt voor een toename in het gevoel van 

eigenaarschap en verantwoordelijkheid, de keerzijde hiervan is dat er in zekere mate een kloof 

is ontstaan tussen de wijkteams. Het advies is daarom om te investeren in teambuilding tussen 

de verschillende wijkteams. Zo zou bijvoorbeeld de mogelijkheid kunnen worden geboden 

om andere wijkteams vrijwillig aan de laten sluiten bij een wijkteamdag. Op die manier 

kunnen de wijkteams ook zien wat er anders wordt gedaan en kunnen de wijkteams van elkaar 

leren. Dit zou een bijdrage kunnen leveren aan het reflecteren op goed politiewerk, wat een 

belangrijk achterliggend principe is van Vernieuwend Werken. 

Dit hangt nauw samen met de vijfde aanbeveling ter bevordering van Vernieuwend 

Werken, namelijk het ervoor zorgen dat feedback en intervisie wordt gezien als iets wat 

onderdeel uitmaakt van de politieorganisatie. Momenteel wordt feedback niet als een 

‘normale’ zaak binnen het politiewerk ervaren, terwijl men de voordelen ervan wel erkent. 

Het advies is daarom om geleidelijk het feedbackproces te faciliteren binnen de wijkteams. Er 

zijn binnen de wijkteams verschillende wijkteamleden die werken of hebben gewerkt als 

coach of vertrouwenspersoon. Deze personen hebben veel expertise en ervaring op het gebied 

van feedback geven en ontvangen, dus daar zou de organisatie gebruik van kunnen maken 

door samen te kijken hoe men het beste feedback geleidelijk steeds gewoner kan maken voor 

de politieagenten. 

De zesde aanbeveling is dan ook om gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en 

specialistische kennis. In de wijkteams werd aangegeven dat dit al gebeurt en dit is zelfs één 

van de doelstellingen die wijkteam Sint-Michielsgestel heeft geformuleerd voor zichzelf. 

Echter, daarbij werd aangevuld dat het gebruiken van de kwaliteiten van een anders meer zou 

mogen. Daarmee wordt bedoeld dat er niet alleen samengewerkt wordt met agenten die een 
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bepaalde taakaccent hebben of specialisatie, maar ook zorgen dat de juiste kwaliteiten in de 

juiste functie binnen de organisatie. 

De zevende aanbeveling richt zich op de relatie met burgers en ketenpartners. Hier is 

vastgesteld dat met name de relatie met de ketenpartners sterk is verbeterd ten opzichte van 

voorheen. Ook samen met burgers vinden bepaalde initiatieven plaats zoals een ‘Buurt 

Informatie Netwerk’ of ‘Project Waaks’ waarbij hondenbezitters betrokken worden bij 

politiewerk. Alhoewel naar voren kwam dat dergelijke samenwerkingsinitiatieven met 

burgers relatief minder vaak voorkomen, afhankelijk van het wijkteam. Het advies is daarom 

om meer de aansluiting te zoeken met de burger via dergelijke initiatieven en ze te betrekken 

bij politiewerk. Dit heeft een bevorderend effect op de relatie tussen politie en burger. 

De achtste en laatste aanbeveling vanuit dit onderzoek is om als wijkteam gezamenlijk 

een teamdoel op te stellen. Dit hoeft geen doel te zijn gericht op het behalen van een 

percentage of daling in bepaalde cijfers, maar het werkt bevorderend binnen Vernieuwend 

Werken om een bepaalde doelstelling of missie te hebben om richting te hebben en dit ook als 

team uit te kunnen dragen naar buiten. Als zo’n dergelijke doelstelling in samenspraak en 

overleg met de teamleden wordt vastgesteld dan is het bottom-up geregeld en voorkomt dat 

het aanvoelt als een doelstelling die door de leiding wordt opgelegd. 
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Bijlage 1: Overzicht initiatieven Vernieuwend Werken 
 
Bron: Basisteam Meierij Oost-Brabant, 2015 

 Initiatief/Idee Korte omschrijving 

 In voorbereiding:  
1 Ontwikkelplein Creëren van plekken op bureaus waar ruimte is voor 

professionalisering. 

2 Mobiel cameratoezicht Cameratoezicht vanuit een externe locatie zoals gemeente, 

buurthuis of voertuig. 

   

 In uitvoering:  
3 SMS mail  Wordt voor burgers ingezet om ze ter herinneren aan 

een afspraak en welke documenten nodig zijn voor 

aangifte. 

 Wordt voor agenten ingezet om een boodschap te 

verspreiden zoals bijvoorbeeld een bijeenkomst.  

4 Blauw Online Gebruik van social media zoals Twitter en Facebook om 

burgers bewuster te maken en meer te betrekken bij de politie. 

5 Inloopcafés Vrije inloop voor belanghebbenden waarbij ze geïnformeerd 

kunnen worden over Vernieuwend Werken, maar ook over 

andere zaken. 

6 Smartphones incl. app MEOS Diverse nieuwe apps op de Samsung Smartphone waarbij op 

straat gebruikt gemaakt kan worden van o.a. digitale bon, 

integrale bevraging e.d. 

7 Inrichten backoffice Het inrichten van een backoffice voor Basisteam Meierij om de 

wijkagent te ontlasten van administratieve taken. 

8 Wijkgericht werken Inrichting van een nieuwe manier van werken in de wijk. Start 

in eerste instantie in St. Michielsgestel en daarna uitgebreid 

andere gemeenten. 

9 Inrichten clusters / teams in 

combinatie met context gedreven 

werken 

Het samenstellen van wijkteams met elk zo’n 20 agenten t.b.v. 

het wijkgericht werken (zie 8) 

10 Continue verbeteren Zeer breed. Behalve verbeteren gaat het ook over hoe er met 

elkaar wordt omgegaan. Elkaar op positieve wijze feedback 

geven zorgt voor intervisie. Iedereen is gelijk, ongeacht je rang 

bij deze feedback. 

11 Blauw vakmanschap Vergroten professionalisering door te leren van andere 

districten. Heeft overlap met initiatief 10. 

12 Andere wijze van planning in 

combinatie met het context gedreven 

werken 

Het zelfroosteren van de teams, maar ook het bepalen wat er 

nodig is in de wijk. 

13 Terugkijken en vooruitkijken Successen delen en leren van elkaar. Dit doen de wijkteams 

onderling met elkaar. 

14 Facebook Verbeteren communicatie tussen de politie en de burger. Zie 

ook initiatief 4. 

15 OMA Initiatief om jongeren en ouderen dichter bij elkaar te brengen. 

16 R&O beleid De resultaat en ontwikkelcyclus bijstellen. Hierbij vindt een 

overgang plaats van beoordelingssystematiek naar 

ontwikkelsystematiek. 

17 Centrale briefing De briefing in de ochtend wordt centraal gehouden op het 

bureau in Boxtel. De andere wijkteams van basisteam Meierij 

kunnen via televisieschermen en streaming de briefing volgen. 

18 Buurt Preventie Team (BPT) Burgers betrekken bij het voorkomen van criminaliteit. Bijv. 

burgers snelheid laten controleren in wijk met laserguns. 

19 Buurt Informatie Netwerk (BIN) Verzenden en ophalen informatie naar en van burgers. Sluit aan 

bij initiatief 18 
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20 Mobiel werken (voertuig) Toepassen van nieuwe technieken in voertuigen waardoor het 

werken op straat makkelijker is, er een betere informatiepositie 

is en er meer veiligheid is van de agenten. 

21 Mobiel werken (wijkagent) Agenten kunnen extern werken op locatie met behulp van 

tablets. De wijkagent zit hierdoor steeds vaker op het 

gemeentehuis of in een buurthuis in plaats van op het 

politiebureau. 

22 Aangifte bij Burger Was voorheen Aangifte op Locatie. De aangifte wordt bij de 

burger opgenomen in plaats van op het politiebureau. 

23 Buurt Bestuurt Initiatief om de buurt te betrekken bij het politiewerk. Sluit aan 

bij initiatieven 18 en 19. 

24 Coördinatiepunt Operationeel 

Politiewerk (COP) 

Hiermee wordt de interne samenwerking geregeld. Hebben als 

taak om alle informatiestromen bij elkaar te krijgen. 

25 Mobiele briefing De briefing via de app MEOS beschikbaar maken voor de 

wijkteams en het basisteam Meierij. 

26 Bouw je eigen baan Medewerkers ondersteunen bij het maken van keuzes in hun 

carrièrepad. Zelfontplooiing voor de medewerkers. 

27 Agora Een soort ‘Facebook’ voor MEOS. Uitwisseling van informatie 

welke nodig is voor het (wijkgerichte) werk. Hier kunnen zaken 

als belangrijke verdachten of documenten op gedeeld worden. 

28 Locatiebepaling MEOS De veiligheid van medewerkers staat hierbij centraal. De 

meldkamer kan via deze locatiebepaling zicht krijgen op waar 

politieagenten zich bevinden.  

   

 In afronding:  
29 Info-schermen Op drie verschillende locaties worden schermen opgehangen 

met informatie over het team (Boxtel, Drunen en Schijndel). 

30 Inrichten bureaus Het creëren van een ruimte waar ‘het goede gesprek’ plaats kan 

vinden. 

31 Oneigenlijke taken terugdringen Terugdringen van taken die niet bij de politie thuishoren. 

Nadruk ligt vooral op het terugdringen van meldingen GGZ van 

weggelopen verwarde personen. 

32 Bakenproject Pakkans van gestolen voertuigen vergroten met behulp van 

bakens. Deze worden door politieagenten zelf geplaatst. 

33 IBT teamgericht Integrale BeroepsTraining (IBT) is een pilot binnen wijkteam 

Boxtel en dient als training om agenten bij te scholen over het 

wijkgericht werken en wat ze hiervoor nodig hebben. 
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Bijlage 2: Overzicht van observaties en respondenten 
 

Tabel observaties: 

Observatie Datum/tijdsduur 

Teamkamer Boxtel 14-04-2016 / 9:00 tot 17:00 

Teamkamer Boxtel 21-04-2016 / 9:00 tot 17:00 

Meelopen met wijkagent Olof de Bekker 15-06-2016 / 10:30 tot 13:30 

Presentatie Vernieuwend Werken, 

Innovatiefestival Raad van 

Kinderbescherming 

06-07-2016 / 10:00 tot 15:00 

Meelopen met wijkagent Olof de Bekker 21-09-2016 / 14:00 tot 23:30 

Presentatie Vernieuwend Werken, 

Informatieavond ‘Integrale Veiligheid’ 

gemeenteraad Sint-Michielsgestel & Boxtel 

19-01-2017 / 20:00 tot 22:30 

 

 

Tabel respondenten: 

Wijkteam Respondent Functie 

 

 

Boxtel 

Dennis Idoe Operationeel expert sturing 

[OES] 

Harold Keeren Wijkagent [1] 

Jack van Rijs Wijkagent [2] 

Frank Versluis Basispolitiezorg [BPZ1] 

Ernst van Slooten Basispolitiezorg [BPZ2] 

Boy Pufkus Basispolitiezorg [BPZ3] 

Sven van Dijk Basispolitiezorg [BPZ4] 

 

 

 

Drunen 

Maurits Teijssen Operationeel expert sturing 

[OES] 

Belinda van der Genugten Wijkagent [1] 

Marcel Verhoofstad Wijkagent [2] 

Menion Heutink Basispolitiezorg [BPZ1] 

Frank Smit Basispolitiezorg [BPZ2] 

Janneke Rammers Basispolitiezorg [BPZ3] 

Anonieme agent  Basispolitiezorg [BPZ4] 

 

 

 

Sint-Michielsgestel 

Bas Goedejohan Operationeel expert 

Wijkgericht/wijkagent+ 

[OEW] 

Olof de Bekker Wijkagent 

Bart Adriaans Basispolitiezorg [BPZ1] 

Thijs Versteeg Basispolitiezorg [BPZ2] 

Henk Merx Basispolitiezorg [BPZ3] 

Frank Veldhoven Basispolitiezorg [BPZ4] 

Anonieme agent Basispolitiezorg [BPZ5] 
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Bijlage 3: Interviewguide 
 
Introductie over mezelf 

- Voorstellen 

- Korte inleiding over het onderwerp van het interview, duur interview: Ongeveer een uur 

- Vragen of het interview opgenomen mag worden 

- Mogelijkheid bieden om anoniem in het onderzoek te blijven 

- Toelichten doel van het onderzoek 

 

Doelstelling onderzoek: 

- Analyseren welke factoren de werking van Vernieuwend Werken beïnvloeden binnen de organisatie van 

politie – basisteam Meierij, teneinde hier concrete aanbevelingen over te doen. 

- De structuur van het interview kort benoemen --> Algemeen, discretionaire ruimte, relatie met burgers 

& ketenpartners en werken met zelfsturende wijkteams. Benadrukken dat het vooral gaat om hoe het 

specifiek binnen het wijkteam verloopt. 

 

Algemene vragen 

1. Wat is uw functie binnen het wijkteam? 

2. Hoe lang bent u werkzaam binnen uw huidige functie en binnen het wijkteam? 

 

Afhankelijke variabelen 

Vernieuwend Werken is gericht op onder andere drie elementen: discretionaire ruimte, de relatie met burgers & 

ketenpartners en werken met zelfsturende wijkteams. 

 

3. Hoe beoordeelt u de mate van ruimte die u heeft bij het nemen van besluiten in uw werk als u een cijfer 

tussen 1 en 10 zou moeten geven? Kunt u toelichten waarom u dit cijfer geeft? 

4. Hoe beoordeelt u de relatie met burgers en ketenpartners voor uw wijkteam als u een cijfer tussen 1 en 

10 zou moeten geven? Kunt u toelichten waarom u dit cijfer geeft? 

5. Hoe beoordeelt u het werken in zelfsturende teams als u een cijfer tussen 1 en 10 zou moeten geven? 

Kunt u toelichten waarom u dit cijfer geeft? 

 

Bureaucratie/leiding/sturing/verantwoording 

 

6. Hoe is de verhouding tussen het bezig zijn met administratief werk en het op straat zijn momenteel voor 

u? 

7. Wat zijn uw ervaringen met regels, procedures en administratieve lasten nu met Vernieuwend Werken? 

8. Hoe zou u de manier van leidinggeven en sturing binnen het wijkteam omschrijven? 

Wat is uw ervaring met de manier van leidinggeven? 

9. Waar wordt momenteel eigenaarschap en verantwoordelijkheid gelegd binnen het wijkteam volgens u? 

Hoe ervaart u dit? 
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10. In hoeverre is er ruimte om zelf als wijkteam dagelijks het werk en de prioriteiten te bepalen? 

11. Aan wie wordt er verantwoording afgelegd door het wijkteam? 

Nationale leiding, regionale leiding & burgers/ketenpartners? 

12. In welke mate wordt er verantwoording afgelegd? 

13. In hoeverre is er een verschil in kennis tussen de operationele politieagenten en leidinggevenden? 

14. Maakt u weleens gebruik van kennis die alleen u, als uitvoerend ambtenaar, ter beschikking hebt? 

Op welke manier? En hoe vaak komt dat voor? 

15. In hoeverre worden gemaakte afspraken tussen teamleden en leidinggevenden nagekomen? 

16. In hoeverre ervaart u een gevoel van wederkerigheid tussen u en uw leidinggevenden? 

 

Middelen 

17. Zijn er bepaalde typen middelen beperkt beschikbaar binnen uw wijkteam?  

Zo ja, om welke type middelen gaat het dan? 

18. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de beschikbare middelen binnen uw wijkteam? 

 

Burgers & ketenpartners 

 

19. Op welke manier of manieren heeft u contact op met burgers en/of ketenpartners? 

20. Hoe frequent heeft u contact met burgers & ketenpartners? 

Gebeurt dit volgens u vaak genoeg? Vooraf, tijdens, achteraf? Gebeurt dit vaker met burgers of 

ketenpartners? 

21. Hoe zijn uw ervaringen met het contact met burgers en ketenpartners? 

22. In hoeverre worden er afspraken gemaakt over de taakverdeling tussen politie en de burgers & 

ketenpartners? 

Indien een positief antwoord: Wordt er met de een meer afspraken gemaakt dan met de ander (bijv. 

meer met ketenpartners dan met burgers?) 

23. Alleen als dit van toepassing is: In hoeverre wordt er vastgehouden aan de taakverdeling tussen 

politie, burgers & ketenpartners? 

24. Alleen als dit van toepassing is: In hoeverre worden gemaakte afspraken/toezeggingen met burgers & 

ketenpartners nagekomen? 

25. In hoeverre ervaart u een gevoel van wederkerigheid tussen u en burgers/ketenpartners? 

Is er een verschil in wederkerigheid met burgers in vergelijking tot die met ketenpartners? 

 

Het wijkteam 

 

26. Is er een specifiek teamdoel geformuleerd voor het wijkteam? 

Ja: Wat houdt dit teamdoel in? In hoeverre vindt u dit doel duidelijk? 

27. Is, volgens u, de huidige taak van het wijkteam iets wat uitsluitend door een geheel team uitgevoerd kan 

worden? 

Kunt u toelichten waarom? 
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28. Op welke manier wordt er feedback gegeven binnen het wijkteam? 

Door wie? Hoe vaak komt het voor dat er feedback wordt gegeven? Worden hier ook momenten of 

bijeenkomsten voor georganiseerd? 

29. Wat zijn uw ervaringen met het geven of ontvangen van feedback binnen het wijkteam? 

 

Afsluiting 

Heeft u nog aanvullende opmerkingen? 

- Bedankt voor uw tijd. 

- Vragen om mogelijk nog een contact op te nemen indien iets niet duidelijk is of er nog meer vragen 

zijn. 

- Mogelijkheid aanbieden om het voltooide onderzoek te sturen. 

 


