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Bijlage 1: Taken van de Koninklijke Marechaussee conform de 
Politiewet 2012 artikel 4 en de Veiligheidswet BES artikel 5

De politietaken van de Koninklijke Marechaussee zijn sinds 1988 vastgelegd in de 
Politiewet. Hieronder staan de artikelen uit de Politiewet opgenomen, waarin de taken 
en positie van de Koninklijke Marechaussee staan benoemd. Voor de uitvoering van de 
taken heeft de Koninklijke Marechaussee dezelfde bevoegdheden als de politie.

Artikel 4 Politiewet 2012 

1. Aan de Koninklijke marechaussee, die onder het beheer van Onze Minister van 
Defensie staat, zijn, onverminderd het bepaalde bij of krachtens andere wetten, de 
volgende politietaken opgedragen:
a.   het waken over de veiligheid van de leden van het koninklijk huis, in samenwerking 

met andere daartoe aangewezen organen;
b.   de uitvoering van de politietaak ten behoeve van Nederlandse en andere 

strijdkrachten, alsmede internationale militaire hoofdkwartieren, en ten aanzien van 
tot die strijdkrachten en hoofdkwartieren behorende personen;

c.   de uitvoering van de politietaak op de luchthaven Schiphol en op de andere door 
Onze Minister en Onze Minister van Defensie aangewezen luchtvaartterreinen, 
alsmede de beveiliging van de burgerluchtvaart;

d.   de verlening van bijstand alsmede de samenwerking met de politie krachtens deze 
wet, daaronder begrepen de assistentieverlening aan de politie bij de bestrijding van 
grensoverschrijdende criminaliteit;

e.   de uitvoering van de politietaak op plaatsen onder beheer van Onze Minister van 
Defensie, op verboden plaatsen die krachtens de Wet bescherming staatsgeheimen 
ten behoeve van de landsverdediging zijn aangewezen, alsmede op het terrein van 
de ambtswoning van Onze Minister-President;

f.    de uitvoering van de bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000 opgedragen 
taken, waaronder begrepen de bediening van de daartoe door Onze Minister voor 
Immigratie en Asiel aangewezen doorlaatposten en het, voor zover in dat verband 
noodzakelijk, uitvoeren van de politietaak op en nabij deze doorlaatposten, alsmede 
het verlenen van medewerking bij de aanhouding of voorgeleiding van een verdachte 
of veroordeelde;

g.   de bestrijding van mensensmokkel en van fraude met reis- en identiteitsdocumenten;
h.   het in opdracht van Onze Minister en Onze Minister van Defensie ten behoeve van 

De Nederlandsche Bank N.V. verrichten van beveiligingswerkzaamheden.

2. Onder personen die behoren tot de andere strijdkrachten en internationale 
hoofdkwartieren, bedoeld in het eerste lid, onder b, worden mede begrepen de 
personen, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur op voordracht van Onze 
Minister van Defensie.
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3. Onze Minister kan de commandant van de Koninklijke marechaussee algemene en 
bijzondere aanwijzingen geven, voor zover het betreft:
a.    de uitoefening van de taken, bedoeld in het eerste lid, onder a en h;
b.    het waken over de veiligheid van door Onze Minister aangewezen personen als 

 bedoeld in het eerste lid, onder b;
c.    de uitoefening van de taak, bedoeld in het eerste lid, onder c, ten behoeve 

 van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en de beveiliging van de 
 burgerluchtvaart;

d.   de bewaking en beveiliging van de ambtswoning van Onze Minister-President, 
bedoeld in het eerste lid, onder e.

4. Hoewel bevoegd tot de opsporing van alle strafbare feiten, onthoudt de militair van 
de Koninklijke marechaussee die is aangewezen krachtens artikel 141 van het Wetboek 
van Strafvordering, zich van optreden anders dan in het kader van de uitvoering van zijn 
politietaken, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 5 Veiligheidswet BES
1. Aan de Koninklijke marechaussee zijn, onverminderd het bepaalde bij of krachtens 
andere wetten, de volgende politietaken opgedragen:
a.   het waken voor de veiligheid van de leden van het Koninklijk Huis, in samenwerking 

met andere daartoe aangewezen organen;
b.   de uitvoering van de politietaak ten behoeve van de Nederlandse en andere 

strijdkrachten en ten aanzien van tot die strijdkrachten behorende personen;
c.   de uitvoering van de politietaak op de door Onze Ministers en Onze Minister van 

Defensie aangewezen luchthavens op Bonaire, Sint Eustatius en Saba alsmede de 
beveiliging van de burgerluchtvaart;

d.   de verlening van bijstand alsmede de samenwerking met de politie krachtens deze 
wet, daaronder begrepen de assistentieverlening aan de politie bij de bestrijding van 
grensoverschrijdende criminaliteit;

e.   de uitvoering van de politietaak op plaatsen onder beheer van Onze Minister 
van Defensie en op verboden plaatsen die krachtens de Wet bescherming 
staatsgeheimen ten behoeve van de landsverdediging zijn aangewezen;

f.    de uitvoering van de bij of krachtens de Wet toelating en uitzetting BES opgedragen 
taken, waaronder begrepen de bediening van de daartoe door Onze Minister van 
Justitie aangewezen doorlaatposten en het, voor zover in dat verband noodzakelijk, 
uitvoeren van de politietaak op en nabij deze doorlaatposten, alsmede het verlenen 
van medewerking bij de aanhouding of voorgeleiding van een verdachte of 
veroordeelde;

g.   de bestrijding van mensensmokkel en van fraude met reis- en identiteitsdocumenten;
h.   het in opdracht van Onze Ministers van Justitie en van Defensie ten behoeve van De 

Nederlandse Bank N.V. verrichten van beveiligingswerkzaamheden;
i.    de uitvoering van de politietaak in Sint Eustatius en Saba onverminderd de politie- 

 taken van het politiekorps.



BIJLAGEN366

Bijlage 2: Samenvatting Visie op Leidinggeven Defensie 2007 
en Gedragscode Defensie 2007

Visie op leidinggeven Defensie 2007

Richting geven aan gedrag is een weldoordacht, continu proces, waarbij de leider, 
met inachtneming van de  opdracht en de intentie van de hogere leidinggevende, de 
mensen in zijn/haar team leidt, coacht, steunt, of zelfstandig opgedragen taken uit laat 
voeren.

Inspireren staat voor het motiveren en bezielen van medewerkers. Dit begint met het 
nemen van verantwoordelijkheid en het verstrekken van duidelijke informatie. Het 
betekent echter vooral met overtuiging, in  houding en gedrag het goede voorbeeld 
geven.

Gezamenlijk het gestelde doel bereiken betekent natuurlijk eerst dat de gegeven 
opdracht wordt uitgevoerd en  het gewenste resultaat wordt behaald. Daarbij is het  
belangrijk dat de leden van een team zich identificeren met  het gestelde doel en 
zoveel mogelijk worden betrokken bij de manier waarop het wordt bereikt. Zij moeten, 
binnen de gestelde randvoorwaarden, zoveel mogelijk ruimte krijgen in de wijze 
waarop zij hun eigen taak, in de context van het gezamenlijke doel uitvoeren.
Onder wisselende omstandigheden moet steeds een balans worden gevonden tussen 
taakgericht en mensgericht leidinggeven. Alles draait om de juiste mix van leiden, 
coachen, steunen en delegeren. Leidinggeven is ontwikkelen, inspireren, voorgaan en 
vertrouwen geven. 

Inspirerend leiderschap worden gezien als het vermogen om eigen en andermans 
potentieel vrij te maken om nieuwe mogelijkheden voor het team te realiseren. Bij 
inspirerend leiderschap staan de toon van de communicatie, de vaardigheid van 
luisteren en vertrouwen wekken, en de gezamenlijke missie, centraal.

Gedragscode Defensie
Eerlijk en duidelijk
We  geven onze medewerkers  duidelijk aan wat er moet gebeuren en waarom. We 
hebben een heldere visie en dragen die uit. We handelen integer en proberen een 
voorbeeld te zijn voor onze medewerkers. We zijn eerlijk en transparant. We zijn in 
staat fouten te benoemen, maar laten daarbij onze mensen in hun waarde. 
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Moedig 
We durven risico’s te nemen ten dienste van onze missie en ons team. Dit geldt in een 
bestuurlijke of  bedrijfsmatige omgeving, maar ook onder gevaarlijke operationele 
omstandigheden. We stáán voor onze mensen en we durven ons kwetsbaar op te 
stellen. We durven onze mening te uiten en we respecteren die van anderen. We willen 
leren van gemaakte fouten.

Empathie en verbinding
We zijn oprecht geïnteresseerd in de ander en we luisteren naar onze medewerkers. 
We geven aandacht, waardering en vertrouwen. We stimuleren de persoonlijke 
ontwikkeling van onze mensen en we zorgen voor een veilige werkomgeving. We 
werken actief aan een sterk, divers team. 

Dienstbaar 
We stellen ons dienstbaar op naar het team en onze taak. We durven te delegeren 
en we geven onze medewerkers de ruimte zich te ontplooien en daarbij van fouten te 
leren. We zijn niet star. 

Bezieling
We stralen energie en optimisme uit en we nemen initiatief. We geloven in Defensie 
en in onze organisatie. We willen deze passie met anderen delen en dragen dat uit. 
We kunnen teleurstellingen verwerken en we hebben inzicht in eigen kwaliteiten en 
aandachtspunten. We gaan lastige vragen niet uit de weg en we zijn bereid aan onze 
eigen ontplooiing te werken.

Authentiek 
Ieder mens is uniek. Deze visie geeft richting in het dagelijks functioneren, maar biedt 
daarbij de ruimte voor de eigen stijl van leidinggeven. Jezelf zijn is van groot belang 
voor acceptatie van ons als leider binnen onze organisatie.
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Bijlage 3: Visie op leiderschap Defensie 2013: 
het Leiderschapskompas

ZIJN

Dienstbaar: Je houding is dienend naar het team en de taak. Je herkent de behoeften 
van je medewerkers en weet ze op hun kwaliteiten in te zetten, individueel en als team. 
Je creëert de juiste omstandigheden om optimaal te kunnen presteren en zorgt dat je 
medewerkers kunnen groeien. Je stelt de maatschappelijke taak van Defensie centraal 
en levert hier je bijdrage aan.

Eerlijk: Je bent integer en trouw aan jezelf; je zegt wat je denkt en doet wat je zegt. 
Je handelt naar eer en geweten, in overeenstemming met persoonlijke waarden en 
algemeen geldende normen en regels. Je bent daarop aanspreekbaar en je spreekt 
ook anderen hierop aan. Je geeft je medewerkers duidelijk aan wat er moet gebeuren 
en waarom. Je bent eerlijk en transparant en in staat fouten te benoemen, maar laat 
daarbij je mensen in hun waarde. Met eerlijkheid wint je het vertrouwen van anderen.

= rollen (doen)

= karaktereigenschappen (zijn)

= reflectie & dialoog (leren)
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Moedig: Je durft risico’s te nemen ten dienste van de missie en je team, óók als 
het nadelige gevolgen kan hebben voor je eigen positie in de organisatie. Je legt 
verantwoording af. Om een afgewogen risico te nemen is kennis en vaardigheid 
nodig en ook durf en initiatief om het zonodig anders te doen. Je bent bereid de 
confrontatie aan te gaan met tegenslag, onzekerheid of zelfs pijn en levensbedreiging. 
Je schroomt niet om impopulaire maatregelen te nemen, doorbreekt waar nodig vaste 
gewoontes en gaat gevoelige onderwerpen niet uit de weg. Je stáát voor je mensen 
en je durft je nek uit te steken. Moed geldt in weerbarstige, gevaarlijke operationele 
omstandigheden en kan fysiek zijn, bijvoorbeeld het voorgaan in een vuurgevecht. 
Moed geldt ook in een bestuurlijke of bedrijfsmatige omgeving en kan moreel zijn, 
bijvoorbeeld je leidinggevende aanspreken op integriteit.

Verantwoordelijk: Je hebt een verantwoordelijke houding en accepteert de gevolgen 
van het handelen en de besluiten van jou en je team. Je houdt rekening met de 
invloed van eigen besluiten op processen en personen en houdt je aan afspraken. Je 
waakt over de belangen van Defensie en geeft in houding, voorkomen en gedrag het 
goede voorbeeld om het gewenste effect te bereiken. Je bent je ervan bewust dat de 
taken van jou en je team goed uitgevoerd moeten worden.

DOEN

Leider: 
–   geeft richting en oefent invloed uit op anderen zodat zij enthousiast en geïnspireerd 

raken;

–  heeft visie op de taak en functie van je team; 
–  staat open voor nieuwe ideeën & ontwikkelingen en neemt doeltreffende besluiten;
–   gaat voor maximaal effect, is kritisch en creatief. De leider zorgt ervoor dat de goede 

dingen gedaan worden.

Coach: 
–   is gericht op de mensen, is geïnteresseerd in medewerkers en houdt rekening met 

hun gevoelens en behoeften;

–   begeleidt en ontwikkelt medewerkers om het gewenste effect te bereiken 
door het geven van feedback en de ruimte om te verbeteren en desgewenst te 
experimenteren; 

–  haalt het beste in medewerkers naar boven, zowel individueel als in teamverband.
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Manager: 
–  schept de randvoorwaarden voor het team om effectief te kunnen werken;
–   beheerst primaire en bedrijfsprocessen en de onderlinge interactie tussen deze 

processen;

–   is een coördinator en brengt samenhang aan in verschillende activiteiten;
–  zorgt ervoor dat de dingen goed gedaan worden.

Vakman:
–   begrijpt het werk en is vertrouwd met het werk van medewerkers; 
–   is kundig en professioneel in het uitvoeren van de taak en medewerkers kunnen bij 

leidinggevende terecht;

–   is verantwoordelijk voor het up to date houden van kennis en vaardigheden bij 
zichzelf en het team.

LEREN

Ik
Als je bewust stilstaat bij je gedachten, gevoelens, ervaringen en gedragingen en 
het effect hiervan op anderen en op het resultaat, kan je jezelf ontwikkelen en je 
persoonlijke effectiviteit vergroten. Door de hier gestelde vragen zal je je bewust 
worden van vanzelfsprekendheden, maar ook van wat je echt belangrijk vindt en van de 
mogelijkheden binnen het werk.
Wat vind je belangrijk en hoe duidelijk laat je dit merken?
Hoe kom je over op je leidinggevende? En op je medewerkers?
Wat zijn je sterke en minder sterke kanten?
Wat is het effect van het gedrag van anderen op je?
Kan je je identificeren met de karaktereigenschappen voor goed 
defensieleidinggevenden?
Hoe leg je de verbinding tussen jouw opdracht en de missie van Defensie?

Team
Je versterkt de saamhorigheid binnen het team. Door te luisteren en open de dialoog 
aan te gaan, ken je de drijfveren en kwaliteiten van je medewerkers en kan je hen 
individueel en als team optimaal inzetten. Stel jezelf bijvoorbeeld eens de volgende 
vragen:
Wat is het gemeenschappelijk doel van jouw team?
Opereer je samen met je medewerkers echt als één team?
Wat is binnen het team belangrijk voor en goede samenwerking?
Wat willen je medewerkers bereiken in hun werk?
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Wat zijn hun kwaliteiten en drijfveren en hoe kan je hen individueel en als team 
optimaal inzetten?
Hoe goed ken je je medewerkers als persoon?

Context
Door je bewust te zijn van je omgeving, je flexibel op te stellen en je aan te 
passen waar nodig, blijf je in alle omstandigheden, zowel tijdens inzet als in de 
vredesbedrijfsvoering, effectief.
Begrijp je context door jezelf de volgende voorbeeldvragen te stellen:
Wat is kenmerkend voor je omgeving?
Welke omgevingsfactoren zijn direct van invloed op jou en je team?
Welke invloed heb jij op je omgeving?
Welke organisatiewaarden gelden er en wat is de heersende cultuur binnen je 
onderdeel?
Kan je de opdracht van Defensie vertalen naar je eigen context?
Waar moet je nu en in de toekomst rekening mee houden?
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Bijlage 4: CONVERSATIEHULP

Introductie
–   Interview is in het kader van promotie onderzoek aan de VU naar zingeving in 

organisaties en leiderschap, waarin de Koninklijke Marechaussee casus is. Tevens 
maken studenten gebruik van de interviews ten behoeve van hun afstudeer 
onderzoek en scriptie. Behoudens het doen van onderzoek, beogen de interviews 
geen andere doeleinden. 
(- introductie van de student in dien nodig.)

–   Verzoek doen om interview op te nemen met geluidsapparatuur: dat is makkelijker 
ten behoeve van de verwerking, interview blijft vertrouwelijk, gebruik van interviews 
ten behoeve van het onderzoek zal niet tot op de persoon herleidbaar zijn voor 
anderen.

–   Antwoorden zijn niet goed of fout, het gaat om de visie en ervaring en beleving van 
de respondent met betrekking tot de onderwerpen zingeving en leiderschap.

–   Toelichting op het interview: in het intervieuw komen meerdere onderwerpen aan 
bod. Daarbij zullen we het centrale onderwerp ‘zingeving en leiderschap’ eerst breed 
benaderen en vervolgens steeds specifiekere vragen stellen, of vragen om toelichting 
en voorbeelden. Het kan zijn dat aan het eind van het interview onderwerpen die in 
uw visie in het kader van leiderschap en zingeving wel van belang zijn, maar niet ter 
sprake zijn gekomen. Aan het eind van het interview zullen we daarbij stilstaan een 
ruimte geven om daar nog over te spreken.

–  Zijn er nog vragen vooraf? Zo nee dan starten van de opnameapperatuur.

  1. Kunt u kort de kern van uw eigen leiderschap/manier van leidinggeven uitleggen?

  2.  Wat wordt door u onder zingeving verstaan (in algemene zin, los van de 
werkcontext)? {in deze vraag gaat het om een algemene definitie van de 
respondent, niet in relatie tot werk, let op welke synoniemen worden gebruikt?}

  3.  Is zingeving zowel een individueel iets/proces als ook een collectief iets/proces? 
Hoe ziet u dat? {versimpeling van de vraag: is zingeving een individueel iets? Of is 
het ook iets in team of groepsverband, leg uit.}

  4.  In hoeverre draagt werk, of aspecten van werk bij aan zingeving? Voor u persoonlijk. 
En hoe denkt u dat dat voor anderen is? Leg uit. {komen hier uitspraken naar 
voren die gerelateerd zijn aan het werk/aard van het werk van de Koninklijke 
Marechaussee.

  5.  Op welke manier krijgt zingeving binnen de Koninklijke Marechaussee vorm? 
Hoe ziet u dat terug in de organisatie? {om de vraag te verduidelijken kan de 
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uitleg worden gegeven: ik kom deze organisatie binnen, ben onbekend met de 
organisatie, waaraan kan ik merken dat de Koninklijke Marechaussee aandacht heeft 
voor zingeving? Hier kunnen heel verschillende soorten antwoorden komen: van 
zichtbare zaken als uniform, tradities, rituelen, tot zaken als sfeer, tot we zijn bezig 
met Servant Leadership, competentiemanagement, hostmanship etc. dit kunnen 
dus voorbeelden zijn die in relatie staan tot leiderschap, maar ook voorbeelden die 
daar los van staan}

  6.  Hoe zijn zingeving en leiderschap volgens u met elkaar verbonden? Wat is volgens 
u de rol van leidinggevenden als het om zingeving gaat? {Let op, worden er ook 
andere functionarissen of entiteiten benoemd die een rol hebben als het om 
zingeving gaat? Benoemd de respondent hier zelf een verbinding met wat er 
gezegd is over de manier van leidinggeven?}

  7.  Op welke manier bent u als leidinggevende zelf bezig met zingeving? Leg uit. 
{in deze vraag staat centraal wat zij persoonlijk zelf aan/met zingeving doen, zelf 
inspiratie opdoen, zichzelf/leiderschap ontwikkelen}

  8.  Op welke manier kunt u als leidinggevende bijdragen aan/iets betekenen voor de 
zingeving van medewerkers? Leg uit. Wat heeft u als leidinggevende nodig om 
aandacht voor zingeving in uw werk vorm te geven?

  9. Op welke manier is uw team bezig met zingeving? Leg uit.

10.  Wat zijn de uitkomsten wanneer aandacht wordt besteed aan zingeving door 
leidinggevenden?

11.  Kan aandacht voor zingeving vanuit leidinggevenden zowel positief als negatief zijn. 
voordelen/nadelen hebben? Leg uit.

12.  Ziet u de afgelopen jaren veranderingen op het onderwerp leiderschap en 
zingeving binnen de Koninklije Marechaussee? Kunt u dit toelichten? Welke 
veranderingen zou u nog graag willen zien met betrekking tot dit onderwerp?

13.  Zijn er nog onderwerpen die niet aan bod zijn gekomen maar die volgens u wel van 
belang zijn in het kader van zingeving binnen de Koninklijke Marechaussee of in 
relatie tot leiderschap, die u hier nog wilt noemen? 
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Bijlage 5 Respondentenoverzicht

ORGANISATIENIVEAU RESPONDENT FUNCTIE RANG LEEFTIJD

OPERATIONEEL        

Opleiden en Trainen        

  Oper 1 Teamleider luitenant 35-40

  Oper 2 Teamleider luitenant 35-40

  Oper 3 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 4 Teamleider luitenant 30-35

Bewaken en Beveiligen 

  Oper 5 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 6 Teamleider luitenant 25-30

  Oper 7 Teamleider luitenant 30-35

  Oper 8 Teamleider kapitein 50-55

  Oper 9 Teamleider kapitein 35-40

  Oper 10 Teamleider luitenant 25-30

  Oper 11 Teamleider luitenant 30-35

Grensbewaking  

  Oper 12 Teamleider luitenant 30-35

  Oper 13 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 14 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 15 Teamleider luitenant 35-40

  Oper 16 Teamleider luitenant 25-30

  Oper 17 Teamleider luitenant 45-50

Internationale en Militaire Politietaken 

  Oper 18 Teamleider luitenant 40-45

  Oper 19 Teamleider kapitein 30-35

  Oper 20 Teamleider luitenant 50-55

  Oper 21 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 22 Teamleider luitenant 50-55

  Oper 23 Teamleider luitenant 30-35

TACTISCH        

Opleiden en Trainen        

  Tact 1 Afdelingshoofd kapitein 45-50

  Tact 2 Brigadecommandant majoor 40-45

  Tact 3 Brigadecommandant luitenant-kolonel 50-55

  Tact 4 Brigadecommandant majoor 30-35

  Tact 5 PLV-brigadecommandant kapitein 45-50

  Tact 6 PLV-brigadecommandant kapitein 40-45

Bewaken en Beveiligen 

  Tact 7 PLV-brigadecommandant kapitein 45-50

  Tact 8 PLV-brigadecommandant majoor 35-40

  Tact 9 Brigadecommandant majoor 40-45

  Tact 10 Brigadecommandant luitenant-kolonel 45-50

  Tact 11 Brigadecommandant majoor 35-40

  Tact 12 Brigadecommandant luitenant-kolonel 35-40

  Tact 13 PLV-brigadecommandant majoor 35-40

  Tact 14 PLV-brigadecommandant kapitein 35-40

Grensbewaking  
  Tact 15 Brigadecommandant luitenant-kolonel 40-45

  Tact 16 PLV-brigadecommandant majoor 30-35

  Tact 17 Brigadecommandant majoor 45-50

  Tact 18 Brigadecommandant majoor 45-50

  Tact 19 PLV-brigadecommandant kapitein 30-35

  Tact 20 Brigadecommandant majoor 30-35

Internationale en Militaire Politietaken 
  Tact 21 Brigadecommandant majoor 40-45

  Tact 22 PLV-brigadecommandant kapitein 35-40

  Tact 23 PLV-brigadecommandant kapitein 50-55

  Tact 24 PLV-brigadecommandant kapitein 30-35

  Tact 25 Brigadecommandant luitenant-kolonel 50-55

STRATEGISCH        

  Strat 1 n.v.t. ivm anonimiteit luitenant-kolonel 50-55

  Strat 2 n.v.t. ivm anonimiteit kolonel 40-45

  Strat 3 n.v.t. ivm anonimiteit kolonel 50-55

  Strat 4 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

  Strat 5 n.v.t. ivm anonimiteit kolonel 50-55

  Strat 6 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

  Strat 7 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

  Strat 8 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55
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ORGANISATIENIVEAU RESPONDENT FUNCTIE RANG LEEFTIJD

OPERATIONEEL        

Opleiden en Trainen        

  Oper 1 Teamleider luitenant 35-40

  Oper 2 Teamleider luitenant 35-40

  Oper 3 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 4 Teamleider luitenant 30-35

Bewaken en Beveiligen 

  Oper 5 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 6 Teamleider luitenant 25-30

  Oper 7 Teamleider luitenant 30-35

  Oper 8 Teamleider kapitein 50-55

  Oper 9 Teamleider kapitein 35-40

  Oper 10 Teamleider luitenant 25-30

  Oper 11 Teamleider luitenant 30-35

Grensbewaking  

  Oper 12 Teamleider luitenant 30-35

  Oper 13 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 14 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 15 Teamleider luitenant 35-40

  Oper 16 Teamleider luitenant 25-30

  Oper 17 Teamleider luitenant 45-50

Internationale en Militaire Politietaken 

  Oper 18 Teamleider luitenant 40-45

  Oper 19 Teamleider kapitein 30-35

  Oper 20 Teamleider luitenant 50-55

  Oper 21 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 22 Teamleider luitenant 50-55

  Oper 23 Teamleider luitenant 30-35

TACTISCH        

Opleiden en Trainen        

  Tact 1 Afdelingshoofd kapitein 45-50

  Tact 2 Brigadecommandant majoor 40-45

  Tact 3 Brigadecommandant luitenant-kolonel 50-55

  Tact 4 Brigadecommandant majoor 30-35

  Tact 5 PLV-brigadecommandant kapitein 45-50

  Tact 6 PLV-brigadecommandant kapitein 40-45

Bewaken en Beveiligen 

  Tact 7 PLV-brigadecommandant kapitein 45-50

  Tact 8 PLV-brigadecommandant majoor 35-40

  Tact 9 Brigadecommandant majoor 40-45

  Tact 10 Brigadecommandant luitenant-kolonel 45-50

  Tact 11 Brigadecommandant majoor 35-40

  Tact 12 Brigadecommandant luitenant-kolonel 35-40

  Tact 13 PLV-brigadecommandant majoor 35-40

  Tact 14 PLV-brigadecommandant kapitein 35-40

Grensbewaking  
  Tact 15 Brigadecommandant luitenant-kolonel 40-45

  Tact 16 PLV-brigadecommandant majoor 30-35

  Tact 17 Brigadecommandant majoor 45-50

  Tact 18 Brigadecommandant majoor 45-50

  Tact 19 PLV-brigadecommandant kapitein 30-35

  Tact 20 Brigadecommandant majoor 30-35

Internationale en Militaire Politietaken 
  Tact 21 Brigadecommandant majoor 40-45

  Tact 22 PLV-brigadecommandant kapitein 35-40

  Tact 23 PLV-brigadecommandant kapitein 50-55

  Tact 24 PLV-brigadecommandant kapitein 30-35

  Tact 25 Brigadecommandant luitenant-kolonel 50-55

STRATEGISCH        

  Strat 1 n.v.t. ivm anonimiteit luitenant-kolonel 50-55

  Strat 2 n.v.t. ivm anonimiteit kolonel 40-45

  Strat 3 n.v.t. ivm anonimiteit kolonel 50-55

  Strat 4 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

  Strat 5 n.v.t. ivm anonimiteit kolonel 50-55

  Strat 6 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

  Strat 7 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

  Strat 8 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

ORGANISATIENIVEAU RESPONDENT FUNCTIE RANG LEEFTIJD

OPERATIONEEL        

Opleiden en Trainen        

  Oper 1 Teamleider luitenant 35-40

  Oper 2 Teamleider luitenant 35-40

  Oper 3 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 4 Teamleider luitenant 30-35

Bewaken en Beveiligen 

  Oper 5 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 6 Teamleider luitenant 25-30

  Oper 7 Teamleider luitenant 30-35

  Oper 8 Teamleider kapitein 50-55

  Oper 9 Teamleider kapitein 35-40

  Oper 10 Teamleider luitenant 25-30

  Oper 11 Teamleider luitenant 30-35

Grensbewaking  

  Oper 12 Teamleider luitenant 30-35

  Oper 13 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 14 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 15 Teamleider luitenant 35-40

  Oper 16 Teamleider luitenant 25-30

  Oper 17 Teamleider luitenant 45-50

Internationale en Militaire Politietaken 

  Oper 18 Teamleider luitenant 40-45

  Oper 19 Teamleider kapitein 30-35

  Oper 20 Teamleider luitenant 50-55

  Oper 21 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 22 Teamleider luitenant 50-55

  Oper 23 Teamleider luitenant 30-35

TACTISCH        

Opleiden en Trainen        

  Tact 1 Afdelingshoofd kapitein 45-50

  Tact 2 Brigadecommandant majoor 40-45

  Tact 3 Brigadecommandant luitenant-kolonel 50-55

  Tact 4 Brigadecommandant majoor 30-35

  Tact 5 PLV-brigadecommandant kapitein 45-50

  Tact 6 PLV-brigadecommandant kapitein 40-45

Bewaken en Beveiligen 

  Tact 7 PLV-brigadecommandant kapitein 45-50

  Tact 8 PLV-brigadecommandant majoor 35-40

  Tact 9 Brigadecommandant majoor 40-45

  Tact 10 Brigadecommandant luitenant-kolonel 45-50

  Tact 11 Brigadecommandant majoor 35-40

  Tact 12 Brigadecommandant luitenant-kolonel 35-40

  Tact 13 PLV-brigadecommandant majoor 35-40

  Tact 14 PLV-brigadecommandant kapitein 35-40

Grensbewaking  
  Tact 15 Brigadecommandant luitenant-kolonel 40-45

  Tact 16 PLV-brigadecommandant majoor 30-35

  Tact 17 Brigadecommandant majoor 45-50

  Tact 18 Brigadecommandant majoor 45-50

  Tact 19 PLV-brigadecommandant kapitein 30-35

  Tact 20 Brigadecommandant majoor 30-35

Internationale en Militaire Politietaken 
  Tact 21 Brigadecommandant majoor 40-45

  Tact 22 PLV-brigadecommandant kapitein 35-40

  Tact 23 PLV-brigadecommandant kapitein 50-55

  Tact 24 PLV-brigadecommandant kapitein 30-35

  Tact 25 Brigadecommandant luitenant-kolonel 50-55

STRATEGISCH        

  Strat 1 n.v.t. ivm anonimiteit luitenant-kolonel 50-55

  Strat 2 n.v.t. ivm anonimiteit kolonel 40-45

  Strat 3 n.v.t. ivm anonimiteit kolonel 50-55

  Strat 4 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

  Strat 5 n.v.t. ivm anonimiteit kolonel 50-55

  Strat 6 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

  Strat 7 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

  Strat 8 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

ORGANISATIENIVEAU RESPONDENT FUNCTIE RANG LEEFTIJD

OPERATIONEEL        

Opleiden en Trainen        

  Oper 1 Teamleider luitenant 35-40

  Oper 2 Teamleider luitenant 35-40

  Oper 3 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 4 Teamleider luitenant 30-35

Bewaken en Beveiligen 

  Oper 5 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 6 Teamleider luitenant 25-30

  Oper 7 Teamleider luitenant 30-35

  Oper 8 Teamleider kapitein 50-55

  Oper 9 Teamleider kapitein 35-40

  Oper 10 Teamleider luitenant 25-30

  Oper 11 Teamleider luitenant 30-35

Grensbewaking  

  Oper 12 Teamleider luitenant 30-35

  Oper 13 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 14 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 15 Teamleider luitenant 35-40

  Oper 16 Teamleider luitenant 25-30

  Oper 17 Teamleider luitenant 45-50

Internationale en Militaire Politietaken 

  Oper 18 Teamleider luitenant 40-45

  Oper 19 Teamleider kapitein 30-35

  Oper 20 Teamleider luitenant 50-55

  Oper 21 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 22 Teamleider luitenant 50-55

  Oper 23 Teamleider luitenant 30-35

TACTISCH        

Opleiden en Trainen        

  Tact 1 Afdelingshoofd kapitein 45-50

  Tact 2 Brigadecommandant majoor 40-45

  Tact 3 Brigadecommandant luitenant-kolonel 50-55

  Tact 4 Brigadecommandant majoor 30-35

  Tact 5 PLV-brigadecommandant kapitein 45-50

  Tact 6 PLV-brigadecommandant kapitein 40-45

Bewaken en Beveiligen 

  Tact 7 PLV-brigadecommandant kapitein 45-50

  Tact 8 PLV-brigadecommandant majoor 35-40

  Tact 9 Brigadecommandant majoor 40-45

  Tact 10 Brigadecommandant luitenant-kolonel 45-50

  Tact 11 Brigadecommandant majoor 35-40

  Tact 12 Brigadecommandant luitenant-kolonel 35-40

  Tact 13 PLV-brigadecommandant majoor 35-40

  Tact 14 PLV-brigadecommandant kapitein 35-40

Grensbewaking  
  Tact 15 Brigadecommandant luitenant-kolonel 40-45

  Tact 16 PLV-brigadecommandant majoor 30-35

  Tact 17 Brigadecommandant majoor 45-50

  Tact 18 Brigadecommandant majoor 45-50

  Tact 19 PLV-brigadecommandant kapitein 30-35

  Tact 20 Brigadecommandant majoor 30-35

Internationale en Militaire Politietaken 
  Tact 21 Brigadecommandant majoor 40-45

  Tact 22 PLV-brigadecommandant kapitein 35-40

  Tact 23 PLV-brigadecommandant kapitein 50-55

  Tact 24 PLV-brigadecommandant kapitein 30-35

  Tact 25 Brigadecommandant luitenant-kolonel 50-55

STRATEGISCH        

  Strat 1 n.v.t. ivm anonimiteit luitenant-kolonel 50-55

  Strat 2 n.v.t. ivm anonimiteit kolonel 40-45

  Strat 3 n.v.t. ivm anonimiteit kolonel 50-55

  Strat 4 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

  Strat 5 n.v.t. ivm anonimiteit kolonel 50-55

  Strat 6 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

  Strat 7 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

  Strat 8 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

ORGANISATIENIVEAU RESPONDENT FUNCTIE RANG LEEFTIJD

OPERATIONEEL        

Opleiden en Trainen        

  Oper 1 Teamleider luitenant 35-40

  Oper 2 Teamleider luitenant 35-40

  Oper 3 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 4 Teamleider luitenant 30-35

Bewaken en Beveiligen 

  Oper 5 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 6 Teamleider luitenant 25-30

  Oper 7 Teamleider luitenant 30-35

  Oper 8 Teamleider kapitein 50-55

  Oper 9 Teamleider kapitein 35-40

  Oper 10 Teamleider luitenant 25-30

  Oper 11 Teamleider luitenant 30-35

Grensbewaking  

  Oper 12 Teamleider luitenant 30-35

  Oper 13 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 14 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 15 Teamleider luitenant 35-40

  Oper 16 Teamleider luitenant 25-30

  Oper 17 Teamleider luitenant 45-50

Internationale en Militaire Politietaken 

  Oper 18 Teamleider luitenant 40-45

  Oper 19 Teamleider kapitein 30-35

  Oper 20 Teamleider luitenant 50-55

  Oper 21 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 22 Teamleider luitenant 50-55

  Oper 23 Teamleider luitenant 30-35

TACTISCH        

Opleiden en Trainen        

  Tact 1 Afdelingshoofd kapitein 45-50

  Tact 2 Brigadecommandant majoor 40-45

  Tact 3 Brigadecommandant luitenant-kolonel 50-55

  Tact 4 Brigadecommandant majoor 30-35

  Tact 5 PLV-brigadecommandant kapitein 45-50

  Tact 6 PLV-brigadecommandant kapitein 40-45

Bewaken en Beveiligen 

  Tact 7 PLV-brigadecommandant kapitein 45-50

  Tact 8 PLV-brigadecommandant majoor 35-40

  Tact 9 Brigadecommandant majoor 40-45

  Tact 10 Brigadecommandant luitenant-kolonel 45-50

  Tact 11 Brigadecommandant majoor 35-40

  Tact 12 Brigadecommandant luitenant-kolonel 35-40

  Tact 13 PLV-brigadecommandant majoor 35-40

  Tact 14 PLV-brigadecommandant kapitein 35-40

Grensbewaking  
  Tact 15 Brigadecommandant luitenant-kolonel 40-45

  Tact 16 PLV-brigadecommandant majoor 30-35

  Tact 17 Brigadecommandant majoor 45-50

  Tact 18 Brigadecommandant majoor 45-50

  Tact 19 PLV-brigadecommandant kapitein 30-35

  Tact 20 Brigadecommandant majoor 30-35

Internationale en Militaire Politietaken 
  Tact 21 Brigadecommandant majoor 40-45

  Tact 22 PLV-brigadecommandant kapitein 35-40

  Tact 23 PLV-brigadecommandant kapitein 50-55

  Tact 24 PLV-brigadecommandant kapitein 30-35

  Tact 25 Brigadecommandant luitenant-kolonel 50-55

STRATEGISCH        

  Strat 1 n.v.t. ivm anonimiteit luitenant-kolonel 50-55

  Strat 2 n.v.t. ivm anonimiteit kolonel 40-45

  Strat 3 n.v.t. ivm anonimiteit kolonel 50-55

  Strat 4 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

  Strat 5 n.v.t. ivm anonimiteit kolonel 50-55

  Strat 6 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

  Strat 7 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

  Strat 8 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

6a- Deductieve codes

Deductieve code
Aantal gecodeerde 
tekstfragmenten

D1- Leidinggeven 127

D2- Zingeving 96

D3- Zingeving collectief vs individueel 43

D4- Zingeving in werk 93

D5- Zingeving/leiderschap binnen de KMar 82

D6- Verbinding zingeving-leiderschap 42

D7- Zelf bezig met zingeving 140

D8- Leidinggevende bijdragen aan zingeving 147

D9- Team bezig met zingeving 74

D10- Uitkomsten wanneer aandacht voor zingeving 50

D11- Aandacht voor zingeving neg/pos 22

D12a- Veranderingen op onderwerp leiderschap/zingeving 57

D12b- Verbeteringen op onderwerp leiderschap/zingeving 64

D13- Overig 28

D- Cultuur Algemeen 21

Totaal aantal gecodeerde tekstfragmenten deductief 1086
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Bijlage 6: overzicht coderingen*

Inductieve codes 
*De lijst met inductieve codes is wegens haar uitgebreidheid niet als bijlage aan dit 
boek toegevoegd, de lijst is opvraagbaar bij de onderzoeker. 

6a- Deductieve codes

Deductieve code
Aantal gecodeerde 
tekstfragmenten

D1- Leidinggeven 127

D2- Zingeving 96

D3- Zingeving collectief vs individueel 43

D4- Zingeving in werk 93

D5- Zingeving/leiderschap binnen de KMar 82

D6- Verbinding zingeving-leiderschap 42

D7- Zelf bezig met zingeving 140

D8- Leidinggevende bijdragen aan zingeving 147

D9- Team bezig met zingeving 74

D10- Uitkomsten wanneer aandacht voor zingeving 50

D11- Aandacht voor zingeving neg/pos 22

D12a- Veranderingen op onderwerp leiderschap/zingeving 57

D12b- Verbeteringen op onderwerp leiderschap/zingeving 64

D13- Overig 28

D- Cultuur Algemeen 21

Totaal aantal gecodeerde tekstfragmenten deductief 1086
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6b- Conceptuele codes

Conceptuele code

Aantal 
gecodeerde 
tekstfragmenten

Zingeving algemeen: 158

Wie je bent en waarvoor je staat (koers vinden/gedrevenheid) 62

Van betekenis zijn (stempel zetten) 59

Geluk/plezier/verbondenheid 37

Zingeving in werk en organisatie:  

Zingeving op het niveau van het individu: 315

Zonder doel geen zingeving 67

Bijdrage(n) aan het geheel 67

Bijdragen aan verbetering/vooruitgang 61

Mogelijkheid tot ontplooiing 52

Motivatie/gedreven zijn/ eigen verantwoordelijkheid 39

Waardering en gezien worden 29

Zingeving op het niveau van het team: 269

Aandacht en ruimte teamontwikkeling 113

Teamgeest 105

Samenwerken aan kwaliteit en professionaliteit 51

Zingeving op het niveau van de organisatie: 395

OrgBeleid: continuïteit in leidinggevenden/ stellen van zinvragen/
ruimte eigenheid organisatie

111

Verbondenheid met de organisatie 110

OrgBeleid: vernieuwing in organisatie 69

OrgBeleid: inrichting werk (uitdaging) 46

Visie 34

OrgBeleid: ruimte voor ontwikkeling 25

Leidinggeven: 471

Ontwikkeling medewerkers 146

Attitude 144

Visie 108

Werkklimaat 73

Rol leiderschap mbt zingeving:  

Hoe leidinggevenden kunnen bijdragen aan zingeving: 478

Waartoe ben je er als leidinggevende 76

Verbinding aangaan 143

Ontwikkeling stimuleren 137

Oog voor het waarom 68

Drijfveren van medewerkers aanspreken 54

Leiderschapsontwikkeling niveau individu: 637

Niet gemakkelijk 20

Groeien in leiderschap thema’s:  

balans leren vinden 127

persoonlijke ontwikkeling 95

oog voor de mens 30

Nodig hebben om leiderschap tot bloei te laten komen:  

ontwikkelen authenticiteit in leiderschap 126

ruimte voor refl ectie 106

ruimte om leidinggeven te ontwikkelen 69

inspiratie door voorbeelden 43

ontwikkeling als mens staat niet los van leiderschap 21

Leiderschapsontwikkeling op niveau organisatie: 419

Leiderschap/zingeving als thema van aandacht 86

Ruimte voor leiderschap en zingeving:  

richting geven aan leiderschap maar ruimte voor eigen invulling 73

geven van inspiratie 49

borging 114

Wat heeft het de organisatie gebracht? 97

   

Totaal aantal gecodeerde tekstfragmenten conceptueel 3142
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6b- Conceptuele codes

Conceptuele code

Aantal 
gecodeerde 
tekstfragmenten

Zingeving algemeen: 158

Wie je bent en waarvoor je staat (koers vinden/gedrevenheid) 62

Van betekenis zijn (stempel zetten) 59

Geluk/plezier/verbondenheid 37

Zingeving in werk en organisatie:  

Zingeving op het niveau van het individu: 315

Zonder doel geen zingeving 67

Bijdrage(n) aan het geheel 67

Bijdragen aan verbetering/vooruitgang 61

Mogelijkheid tot ontplooiing 52

Motivatie/gedreven zijn/ eigen verantwoordelijkheid 39

Waardering en gezien worden 29

Zingeving op het niveau van het team: 269

Aandacht en ruimte teamontwikkeling 113

Teamgeest 105

Samenwerken aan kwaliteit en professionaliteit 51

Zingeving op het niveau van de organisatie: 395

OrgBeleid: continuïteit in leidinggevenden/ stellen van zinvragen/
ruimte eigenheid organisatie

111

Verbondenheid met de organisatie 110

OrgBeleid: vernieuwing in organisatie 69

OrgBeleid: inrichting werk (uitdaging) 46

Visie 34

OrgBeleid: ruimte voor ontwikkeling 25

Leidinggeven: 471

Ontwikkeling medewerkers 146

Attitude 144

Visie 108

Werkklimaat 73

Rol leiderschap mbt zingeving:  

Hoe leidinggevenden kunnen bijdragen aan zingeving: 478

Waartoe ben je er als leidinggevende 76

Verbinding aangaan 143

Ontwikkeling stimuleren 137

Oog voor het waarom 68

Drijfveren van medewerkers aanspreken 54

Leiderschapsontwikkeling niveau individu: 637

Niet gemakkelijk 20

Groeien in leiderschap thema’s:  

balans leren vinden 127

persoonlijke ontwikkeling 95

oog voor de mens 30

Nodig hebben om leiderschap tot bloei te laten komen:  

ontwikkelen authenticiteit in leiderschap 126

ruimte voor refl ectie 106

ruimte om leidinggeven te ontwikkelen 69

inspiratie door voorbeelden 43

ontwikkeling als mens staat niet los van leiderschap 21

Leiderschapsontwikkeling op niveau organisatie: 419

Leiderschap/zingeving als thema van aandacht 86

Ruimte voor leiderschap en zingeving:  

richting geven aan leiderschap maar ruimte voor eigen invulling 73

geven van inspiratie 49

borging 114

Wat heeft het de organisatie gebracht? 97

   

Totaal aantal gecodeerde tekstfragmenten conceptueel 3142

6b- Conceptuele codes

Conceptuele code

Aantal 
gecodeerde 
tekstfragmenten

Zingeving algemeen: 158

Wie je bent en waarvoor je staat (koers vinden/gedrevenheid) 62

Van betekenis zijn (stempel zetten) 59

Geluk/plezier/verbondenheid 37

Zingeving in werk en organisatie:  

Zingeving op het niveau van het individu: 315

Zonder doel geen zingeving 67

Bijdrage(n) aan het geheel 67

Bijdragen aan verbetering/vooruitgang 61

Mogelijkheid tot ontplooiing 52

Motivatie/gedreven zijn/ eigen verantwoordelijkheid 39

Waardering en gezien worden 29

Zingeving op het niveau van het team: 269

Aandacht en ruimte teamontwikkeling 113

Teamgeest 105

Samenwerken aan kwaliteit en professionaliteit 51

Zingeving op het niveau van de organisatie: 395

OrgBeleid: continuïteit in leidinggevenden/ stellen van zinvragen/
ruimte eigenheid organisatie

111

Verbondenheid met de organisatie 110

OrgBeleid: vernieuwing in organisatie 69

OrgBeleid: inrichting werk (uitdaging) 46

Visie 34

OrgBeleid: ruimte voor ontwikkeling 25

Leidinggeven: 471

Ontwikkeling medewerkers 146

Attitude 144

Visie 108

Werkklimaat 73

Rol leiderschap mbt zingeving:  

Hoe leidinggevenden kunnen bijdragen aan zingeving: 478

Waartoe ben je er als leidinggevende 76

Verbinding aangaan 143

Ontwikkeling stimuleren 137

Oog voor het waarom 68

Drijfveren van medewerkers aanspreken 54

Leiderschapsontwikkeling niveau individu: 637

Niet gemakkelijk 20

Groeien in leiderschap thema’s:  

balans leren vinden 127

persoonlijke ontwikkeling 95

oog voor de mens 30

Nodig hebben om leiderschap tot bloei te laten komen:  

ontwikkelen authenticiteit in leiderschap 126

ruimte voor refl ectie 106

ruimte om leidinggeven te ontwikkelen 69

inspiratie door voorbeelden 43

ontwikkeling als mens staat niet los van leiderschap 21

Leiderschapsontwikkeling op niveau organisatie: 419

Leiderschap/zingeving als thema van aandacht 86

Ruimte voor leiderschap en zingeving:  

richting geven aan leiderschap maar ruimte voor eigen invulling 73

geven van inspiratie 49

borging 114

Wat heeft het de organisatie gebracht? 97

   

Totaal aantal gecodeerde tekstfragmenten conceptueel 3142
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Bijlage 7: Conversatiehulp oriëntatie met de  
Geestelijke verzorging

Introductie:
–   interview in kader van promotie onderzoek aan VU naar zingeving in organisaties en 

leiderschap, KMar casus (geen andere doeleinden);

–  introductie student;
–   graag interview willen opnemen omdat dat makkelijker is voor de verwerking;  

blijft vertrouwelijk;
–  Antwoorden zijn niet goed of fout, gaat om uw visie.
 
  1.  Wat wordt door u onder zingeving verstaan?  

(let op welke woorden worden gebruikt bijvoorbeeld synoniemen om eea 
te omschrijven, het gaat hier om algemene definitie van de respondent mbt 
zingeving)

  2. Speelt zingeving een rol in uw functie als geestelijk verzorger? Zo ja, hoe dan?

  3.  Is zingeving zowel een individueel proces als ook een collectief proces?  
Hoe ziet u dat?

  4.  Wat wordt door u onder zingeving in de context van een organisatie verstaan?  
Licht uw antwoord toe. (het gaat hier over de definitie van de respondent mbt 
zingeving in de organisatie)

  5.  Op welke manier krijgt zingeving binnen de Koninklijke Marechaussee vorm?  
Hoe ziet u dat terug in de organisatie?  
(Doorvragen: Wat kan de organisatie volgens u betekenen als het om zingeving 
gaat?)

  6.  Is zingeving belangrijk voor de medewerkers binnen de KMar?  
Licht uw antwoord toe. 
(Doorvragen: Is er een verschil waarneembaar tussen verschillende groepen 
medewerkers? Bijvoorbeeld in functieniveau of leeftijd?)

  7.  Wat zijn bepalende factoren (determinanten) voor zingeving in een organisatie?  
(te onderscheiden in: individu, team de organisatie als geheel, leiderschap?) 

  8. Hoe zijn zingeving en leiderschap volgens u met elkaar verbonden?
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  9.  Wat is volgens u de rol van leidinggevenden met betrekking tot het thema 
zingeving? Zijn zij daar mee bezig volgens u? En zo ja, op welke manier dan?  
En waaraan ziet u dat terug?

10.  (Doorvragen nav vraag 9) Hoe gaan leidinggevenden in de praktijk om met het 
thema zingeving, wat ziet u? Neemt u in dit verband veranderingen waar in de 
afgelopen jaren? Wat zou u in dit verband aan veranderingen willen zien?

11.  Wat zijn, volgens u de uitkomsten van aandacht voor zingeving vanuit 
leidinggevenden binnen de organisatie?

12.  Kan aandacht voor zingeving vanuit leiderschap zowel positief als negatief zijn?  
Leg uit.

13.  Hoe ziet u uw rol als geestelijk verzorger als het gaat om zingeving in de 
organisatie?

14.  Zijn er nog onderwerpen die niet aan bod zijn gekomen, maar die volgens u 
wel van belang zijn in het kader van zingeving binnen de KMar of in relatie tot 
leiderschap, die u hier nog wilt noemen?

15.  Later toegevoegd topic: We hebben het nu gehad over zingeving . Maar wat is 
spiritualiteit? Is spiritualiteit hetzelfde als zingeving? Leg uit. Bent u bekend met 
concepten als Business Spiritualiteit/ werkplekspiritualiteit?
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Bijlage 8

Achtergrond informatie Geestelijke Verzorging bij de Koninklijke Marechaussee
 
Op intranet Defensie is informatie te vinden over Geestelijke Verzorging binnen de 
Krijgsmacht en Geestelijke Verzorging binnen de Koninklijke Marechaussee.
Hieronder geef ik weer wat er aan achtergrondinformatie is te vinden over GV binnen 
de Koninklijke Marechaussee.

In de brochure van de GV in het voormalig district Schiphol is de volgende informatie 
te vinden (versie aug 2015):

Waarom Geestelijke Verzorging? 
1.  Voor als je zorg of aandacht nodig hebt; elk mens kan daar af en toe behoefte aan 

hebben. De GV kan dan een rustpunt zijn, een vluchtheuvel of een vrijplaats voor 
een gesprek.

 2.  Als het privé of op je werk niet zo lekker loopt kun je een GV-er vragen je te 
coachen of zelfs te bemiddelen bij conflicten. 

3.  Als je door een crisiservaring (ziekte, de dood van iemand die je na stond, geweld, 
zingevings- of geloofs- of levensvragen) behoefte hebt aan een luisterend oor. 
Of als je eens een pittig gesprek wilt of een kritisch tegenover. Of als je een stuk 
geestelijke begeleiding nodig hebt. 

4.  Een geestelijk verzorger staat in zijn traditie: hij is een specialist in rituelen en 
vieringen voor speciale momenten. 

5.  Geestelijk verzorgers leiden groepsbijeenkomsten voor gesprek en leermomenten 
op allerlei terreinen. 

6.  Elke geestelijk verzorger heeft een ambtsgeheim. Dat betekent dat je vrijuit 
kunt spreken en dat dit nooit aan derden en/of buitenstaanders mag worden 
medegedeeld buiten jou om. 

Geestelijke Verzorging “zorg en aandacht”
Heel kort gezegd komt geestelijke verzorging neer op zorg en aandacht voor mensen. 
Vrijwel iedere religie of levensbeschouwing kent aan de mens een grote waarde toe. 
Zorgvuldig omgaan met anderen is dan ook voor de meeste mensen een belangrijke 
levensregel. Daarom biedt de GV zorg en aandacht voor alle personeelsleden bij het 
district Koninklijke Marechaussee Schiphol en hun achterban. 

Kostbaar
Zorgvuldig omgaan met de ander betekent de tijd nemen voor de ander. Niet 
opgejaagd worden, niet onder druk staan. Zorgvuldig omgaan met de ander betekent 
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veiligheid bieden, luisteren, de ander tot haar/zijn recht laten komen. De GV biedt 
respect en vertrouwelijkheid op basis van ambts- of biechtgeheim. Zorgvuldig omgaan 
met de ander betekent lief en leed willen delen, niet bang zijn voor de nare ervaringen 
en meegenieten met de hoogtepunten. De GV biedt oprechte betrokkenheid. 
Zorgvuldig omgaan met de ander betekent jezelf niet verstoppen voor de ander, 
een eerlijke gesprekspartner zijn die – als het nodig is – ook kritisch durft te zijn. De 
GV biedt een open ontmoeting en eerlijk advies. Zorgvuldig omgaan met de ander 
betekent voluit (mede)mens zijn, en het leven ervaren ook in zijn grenzen, in zin en 
zinloosheid. De GV biedt een luisterend oor en ondersteuning bij grenservaringen als 
ziekte, geweld, afscheid, dood, enz., bij zingeving en geloofsvragen. Daarnaast bieden 
de geestelijk verzorgers vanuit hun eigen traditie, vieringen en rituelen bij hoogte- en 
dieptepunten in het leven. GV staat voor zorgvuldig omgaan met elkaar, want ieder 
mens is kostbaar en waardevol. 

Zes smaken
Bij Defensie zijn zes verschillende diensten geestelijke verzorging. We kennen de 
Rooms-Katholieke, de Protestantse, de Humanistische, de Joodse, de Hindoe en 
de Imam “dienst geestelijke verzorging”. Iedere geestelijke verzorger is gezonden 
vanuit één van deze tradities. Op Schiphol zijn een aalmoezenier, een dominee en een 
humanist permanent bereikbaar en beschikbaar. De rabbijn, de pandit en de imam zijn 
op afroep beschikbaar. 

Groepswerk
GV komt neer op zorg en aandacht voor mensen. Dat komt ook tot uiting in de 
groepsactiviteiten, de groepsgesprekken en conferenties. Zorg en aandacht 
voor mensen vormen ook het uitgangspunt voor de signalen en adviezen aan 
leidinggevenden en voor onze bijdrage aan het Sociaal Medisch Team. 

Op de intranetpagina van de GV op het Opleidings-, Trainings-, en Kenniscentrum 
Koninklijke Marechaussee en het voormalig district Zuid is de volgende informatie te 
vinden over Geestelijke Verzorging (intranet, geraadpleegd op 13-02-2017).
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Geestelijke Verzorging (GV)
Geestelijke Verzorgers zijn binnen alle defensieonderdelen bij de eenheden geplaatst. 
Iedere militair en burger werkzaam binnen Defensie heeft recht op Geestelijke 
Verzorging. Indien gewenst is de Geestelijke Verzorging er ook voor partners en/of 
gezinsleden. Men kan bij de GV terecht voor (levens)vragen, zingeving of gewoon een 
‘goed gesprek’. 

Levensvragen 
We leven meestal van dag tot dag en staan dan niet al te nadrukkelijk stil bij de 
betekenis van wat we doen of wat ons overkomt. Een ingrijpende gebeurtenis 
doorbreekt zo’n ritme. Het kan veranderingen met zich meebrengen en vragen 
oproepen zoals: Hoe moet het nu verder? en Waarom overkomt mij dit? Naast 
specialistische hulpverlening door artsen, maatschappelijk werkers, therapeuten en 
andere begeleiders kan het van betekenis zijn dat deze levensvragen worden  
(h)erkend. Hiervoor kan men een beroep doen op de Geestelijke Verzorging. 

Zingeving 
Maatschappelijk vraagstukken, maar ook persoonlijke beperkingen, pijn, onrecht en 
lijden roepen op tot het opnieuw zoeken naar een manier om in het leven te staan. 
Soms vraag je je af wat de relatie is tussen lot en toeval. Of hoe om te gaan met de 
eindigheid van het leven. Of hoe geef ik vorm aan mijn verantwoordelijkheid. 

Waarvoor kun je de Geestelijke Verzorging inschakelen? 
Voor gewoon een gesprek over ‘de dingen van het leven’. 
Als je van je af wilt praten. 
Wanneer je vastloopt, zit met je leven, 
als je zorgen hebt over thuis, je relatie, de kinderen. 
Als werken een last is geworden… 

De dingen, die wij als mensen meemaken, 
in het gewone dagelijkse leven. 
De dingen die we meemaken 
en die ons leven volledig op zijn kop zetten. 

Het mag over alles gaan, 
en je hoeft niet perse een probleem te hebben. 
Je hoeft niet gelovig te zijn, 
Het hoeft ook niet over geloof te gaan. 
Ook wanneer u het leven niet direct als (al te) problematisch ervaart kunt u bij ons 
terecht voor een “goed gesprek”. 
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Naast het luisterend oor zijn we er ook voor: 
–   het structureel verzorgen van de lessen geestelijke verzorging aan de wachtmeesters 

en marechaussee beveiligers;

–   het verzorgen van gv-bijeenkomsten aan de hogere opleidingen en buitenland 
missies;

–   het verzorgen van vormingsconferenties tijdens de opleidingen. Daarnaast kan een 
(teambuildings) conferentie ‘op maat’ (al dan niet op verzoek) worden verzorgd aan 
het vaste personeel;

–  het afleggen van huis- en ziekenbezoek;
–   het houden van levensbeschouwelijke bezinningsbijeenkomsten, kerkdiensten en 

liturgische vieringen. Dat kan zijn bij doop, huwelijk of begrafenis;

–   het onderhouden van contacten met het thuisfront bij uitzendingen.
De geestelijk verzorger heeft een ambtsgeheim. 
Wat je ons vertelt komt niet verder, behalve als jij dat nodig vindt




