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Samenvatting
Brandweermedewerkers worden regelmatig geconfronteerd met agressie en geweld (Abraham, Flight
& Roorda, 2011). Agressie en geweld leiden op korte en lange termijn tot negatieve gevolgen, zoals
werkontevredenheid, verlaagde inzetbaarheid en gezondheidsklachten (Van den Bossche et al., 2012,
Van der Klauw, Ybbema, De Vroome & Venema, 2012). In de huidige literatuur wordt veerkracht
gezien als een belangrijke factor bij het wel of niet last hebben van negatieve gevolgen van agressie
(Berghuis, 2008). De bufferende rol van veerkracht bij brandweermedewerkers in relatie tot agressie
blijkt nog niet voldoende onderzocht te zijn. Het huidige onderzoek richt zich naast het in kaart
brengen van agressie en geweld onder brandweermedewerkers in regio IJsselland ook op het
verkennen van een relatie tussen agressie en veerkracht. Het doel van het onderzoek is het doen van
aanbevelingen in het omgaan met agressie.
Om de aard en omvang van agressie en de bufferende rol van veerkracht te onderzoeken, zijn
vragenlijsten uitgezet onder 795 vrijwillige- en beroepsbrandweermedewerkers in regio IJsselland.
Uiteindelijk hebben 212 medewerkers meegedaan aan het onderzoek. In dit onderzoek is veerkracht
geoperationaliseerd in individuele veerkracht en interpersoonlijke veerkracht. Uit het literatuur
onderzoek blijkt dat de volgende individuele factoren positieve invloed hebben op veerkracht:
hardiness, zelfvertrouwen, positieve emotie en actieve coping-strategie. Op interpersoonlijk niveau
hebben de volgende factoren positieve invloed op veerkracht: het ervaren van sociale steun van de
werkgever, een organisatienorm tegen agressie en het ervaren sociale steun van collega’s. De
negatieve consequenties ‘verloopintentie’ en ‘werkontevredenheid’ zijn onderzocht.
Uit dit onderzoek blijkt dat brandweermedewerkers van regio IJsselland de afgelopen 12
maanden zelden tot nooit externe agressie hebben ervaren. Zij hebben het meeste verbale agressie
ervaren. Verder blijkt dat medewerkers de afgelopen 12 maanden nooit tot zelden interne agressie
hebben ervaren van collega’s en/of leidinggevenden. Interne agressie lijkt iets vaker voor te komen
dan externe agressie. Verder blijken de medewerkers zeer tevreden te zijn over hun werk. Zij hebben
weinig behoefte om te stoppen met werken bij de brandweer. Daarnaast blijken
brandweermedewerkers veerkrachtig.
De hypothese dat agressie invloed heeft op werkontevredenheid en verloopintentie is deels
bevestigd. Er is een significante positieve samenhang gevonden tussen het ervaren van interne agressie
en werkontevredenheid en tussen het ervaren van interne en externe agressie en verloopintentie. Er
blijkt geen significante positieve samenhang is tussen het ervaren van externe agressie en
werkontevredenheid. Het hypothetische modererend effect van veerkracht op de relatie tussen agressie
en verloopintentie en agressie en werktevredenheid is niet gevonden. Dit is te verklaren omdat er
weinig tot geen agressie voorkomt. Veerkracht kan geen bufferende werking hebben wanneer er geen
agressie voorkomt.
Aan de opdrachtgever wordt geadviseerd om een integrale aanpak te kiezen voor het omgaan
met agressie. De organisatie kan omgaan met agressie implementeren in bestaande instrumenten. Ook
kan de organisatie aansluiten bij successen door persoonlijke en interpersoonlijke veerkracht te
vergroten. Verder wordt gepleit voor een praktisch agressiebeleid en trainingen in omgaan met
agressie met realistische oefensituaties.
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Summary
Firemen are regularly exposed to violence and aggressive behaviour (Abraham, Flight & Roorda,
2011). Aggression and violence can lead to negative consequences, for example a decline in
experienced job satisfaction, lowered in employability and health issues (Van den Bossche et al.,
2012). In the current literature, resilience is seen as an important factor influencing the negative
consequences of aggression (Berghuis, 2008). The buffering role of resilience has not been researched
properly, specifically in the case of the target group of firemen. The current study tries attempts to map
aggression and violence in the target group: firemen in the region of IJsselland. Furthermore, a relation
between aggression and resilience is explored. The goal of this research is to give recommendations
for dealing with aggression. In order to reveal the cause and scope of aggression and the buffering role
of resilience, a questionnaire has been designed and distributed amongst 795 employees (volunteers
and professionals) of the fire brigade of the region of IJselland.
In total, 212 employees completed the questionnaire. In this study, resilience is operationalized
into individual- and interpersonal resilience. Literature research pointed out that the following
individual factors have a positive influence on resilience: hardiness, self-confidence, positive emotions
and an active coping strategy. On the interpersonal level, the following factors have a positive
influence on resilience: experiencing social support from co-workers, an organizational norm against
aggression and experiencing social support from the employer. The negative consequences ‘turnover’
and ‘job dissatisfaction’ are both looked into.
This research found that firemen in the region of IJsselland have seldom or never experienced
extrern aggression in the last 12 months. The experienced aggression was mostly verbal
aggression. Intern aggression, applied by employer or co-workers is seldom or never experienced in
the last 12 months. Furthermore, it seems that intern aggression has a greater prevalence than extern
aggression. The employees are very satisfied with their job. They experience little need to stop
working for the fire brigade. Moreover, the fire brigade employees are found to be resilient.
The hypothesis that aggression has an influence on work dissatisfaction and turnover is partly
confirmed. A significant positive connection has been found between experiencing intern aggression
and work dissatisfaction and between experiencing intern and extern aggression and turnover. A
significant positive connection between experiencing extern aggression and work dissatisfaction has
not been found. The hypothesis that resilience has a moderating effect on the relation between
aggression and turnover and work dissatisfaction has not been found. This can be explained because
little aggression occurs in this region. Resilience cannot have a buffering function when no aggression
occurs.
This study leads to the following advice: aggression should be looked at with an
integral approach. The organization can implement ‘dealing with aggression’ in existing instruments.
Furthermore, the organization can follow up by increasing successes? through personal or
interpersonal resilience. Lastly, there is a plead for a practical aggression policy and training in dealing
with aggression with realistic training situations.
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Voorwoord
Met trots presenteer ik mijn afstudeerscriptie voor de opleiding Toegepaste Psychologie. Het
onderzoeksrapport is ontwikkeld voor de Veiligheidsregio IJsselland. De keuze voor het onderwerp is
tot stand gekomen door mijn interesse in arbeid- en organisatiepsychologie en positieve psychologie.
In deze scriptie heb ik een combinatie gemaakt van deze richtingen. Ik heb een andere kant van
omgaan met agressie belicht, namelijk het gebruik maken van sterke kanten van mensen zoals
‘veerkracht’.
Gedurende mijn afstudeerperiode ben ik begeleid door Christiane de Lange. Ik wil haar bedanken voor
haar heldere en opbouwende feedback. Met een spreekwoordelijke ‘schop onder de kont’ heeft zij mij
gestimuleerd en uitgedaagd om dieper te zoeken in literatuur en kritisch te kijken naar mijn eigen
handelen. Ik heb bewondering voor haar kennis over onderzoek en statistiek. Verder wil ik
opdrachtgever Gerbrand Jonker bedanken voor de prettige en resultaatgerichte samenwerken. Je was
altijd in om mee te denken en zorgde voor een goed draagvlak van het onderzoek. Ik vond het erg
interessant om een kijkje te mogen nemen in een boeiende en dynamische organisatie. Verder wil ik
alle betrokkenen en alle vrijwillige- en beroepsmedewerkers bedanken voor hun openheid en
medewerking aan het onderzoek.
Monique Locht
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1. Inleiding
Dit onderzoek is ontwikkeld voor Veiligheidsregio IJsselland en begeleid vanuit de afdeling
‘Vakbekwaamheid’. De afdeling Vakbekwaamheid is onder andere verantwoordelijk voor het scholen
en begeleiden van repressieve brandweermedewerkers. Repressieve brandweermedewerkers zijn
vrijwillige en beroepsmedewerkers die uitrukken bij ongelukken, branden en rampen. Een van de
onderwerpen die op de landelijke en regionale agenda staat is de scholing in het omgaan met agressie
en geweld. Vanuit de opdrachtgever is er behoefte naar meer onderzoek over de omvang van agressie
in de eigen regio. Daarnaast krijgt veerkracht steeds meer aandacht binnen de landelijke brandweer
organisaties (Brandweer Nederland, 2011). Veerkracht wordt gezien als een belangrijke competentie
van medewerkers. Onderzoek naar veerkracht en agressie is nauwelijks gedaan. Het huidige onderzoek
richt zich naast het in kaart brengen van agressie en geweld ook op het verkennen van een relatie
tussen agressie en veerkracht. In het volgende hoofdstuk wordt, de aanleiding en doelstelling van het
onderzoek en de onderzoeksvragen besproken.
Agressie en geweld bij de brandweer
Brandweermedewerkers worden regelmatig geconfronteerd met agressie en geweld van externen. In
2011 ondervond 44% van de ondervraagde brandweermedewerkers een of meerdere vormen van
agressie en/of geweld (Abraham, Flight & Roorda, 2011). Uit recenter onderzoek blijkt dat 68% van
de ondervraagde brandweermedewerkers een of meerdere keren te maken heeft gehad met ongewenst
gedrag (NOS, 2013). In 2011 gaf de arbeidsinspectie een derde van de korpsen een waarschuwing
omdat zij te weinig deden tegen agressie en geweld bij personeel (Binnenlandsbestuur, 2011).
Agressie en geweld bij brandweermedewerkers kan ook veroorzaakt worden door interne
partijen zoals collega’s of leidinggevenden (Stokkum, 2013). Uit verdiepend onderzoek van Jacobs,
Jans en Roman (2009) in de brandweerorganisatie, blijkt ongewenst gedrag van internen vaker voor te
komen dan ongewenst gedrag van externen. Exacte cijfers over agressie en geweld van internen bij
brandweermedewerkers zijn niet gevonden.
Definitie agressie en geweld
Er bestaan verschillende vormen van geweld. Abraham, et al. (2011) onderscheiden de volgende vijf
vormen van externe agressie en geweld:
- Verbale agressie: schelden, schreeuwen, vernederen, treiteren of pesten.
- Fysieke agressie: duwen, slaan, schoppen, spugen, vastgrijpen, verwonden, fysiek hinderen,
gooien met / vernielen van / voorwerpen.
- Bedreiging/intimidatie: (gezinsleden) bedreigen, stalken, achtervolgen, chanteren, onder druk
zetten of sturen van een dreigbrief.
- Seksuele intimidatie: nafluiten, seksueel getinte opmerkingen en blikken, handtastelijkheden,
aanranding of verkrachting.
- Discriminatie: negatieve opmerkingen of gedragingen met betrekking tot sekse, huidskleur, geloof,
leeftijd of seksuele geaardheid.
Van Berlo en De Haas (2008) onderscheiden de volgende twee vormen van interne agressie en
geweld:
- Pestgedrag: buiten gesloten worden, pesten via werk en met privéleven, bejegend worden met grof
gedrag en direct geweld.
- Seksuele intimidatie: Seksuele aandacht en toenadering en ongewenste fysieke aanraking.
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Gevolgen van agressie en geweld
Agressie en geweld leiden zowel op korte als lange termijn tot veel negatieve gevolgen. Uit vier
samengevoegde studies over agressie van externen blijkt dat zelfs minimale agressie (bijvoorbeeld
intimidatie of een beledigende opmerking) sterk invloed heeft op directe cognitieve prestaties en de
het verminderen van de uitvoering van de taak (Rafaeli, Erez, Ravid, Derfler-Rozin, Treister &
Scheyer, 2012). Op lange termijn worden negatieve gevolgen aangegeven als: zich gestresst,
gespannen of gekwetst voelen, minder plezier hebben in werk, maar ook psychische klachten en
arbeidsongeschiktheid (Abraham, et al., 2011). Uit ander onderzoek blijkt dat agressie en geweld van
internen grotere invloed en negatieve gevolgen hebben dan agressie en geweld van externen (Van den
Bossche et al., 2012, Van der Klauw, Ybbema, De Vroome & Venema, 2012). Interne agressie leidt
tot meer burn-out klachten, meer verzuim, verminderde werktevredenheid, slechtere gezondheid en
verlaagde inzetbaarheid (Van den Bossche et al., 2012).

Vraag opdrachtgever
Ondanks alle aandacht voor en onderzoek naar agressie en geweld tegen brandweermedewerkers, heeft
de opdrachtgever te weinig inzicht in de aard en omvang van agressie en geweld tegen
brandweermedewerkers in de regio IJsselland. De eerder genoemde onderzoeken geven te weinig
bruikbare informatie over deze regio.
Het is lastig om het aantal agressie- en geweldsincidenten in de organisatie te herkennen. Uit
onderzoek onder brandweerpersoneel in Nederland blijkt dat het aantal aangiften een slechte indicator
is voor het aantal geweld- en agressie-incidenten (Kemper & De Ruig, 2009). De afgelopen twee jaar
is in de regio IJsselland slechts één aangifte gedaan van een geweldsincident. Daarnaast heerst in de
organisatie een ‘macho’-cultuur en een morele acceptatie van geweld en agressie: ‘dat hoort bij het
(brandweer-) werk’ (Brandweer Nederland, 2014). Dit kan ook zorgen voor het niet inzichtelijk
krijgen van de aard en omvang van geweld- en agressie.
Door het beperkte inzicht in de problematiek, kan de opdrachtgever moeilijker maatregelen
treffen tegen agressie en geweld. Dit kan een probleem opleveren voor de brandweermedewerker.
Agressie en geweld veroorzaken zowel op korte als lange termijn veel negatieve gevolgen. Er is dus
meer onderzoek nodig naar de aard en omvang van agressie en geweld tegen brandweermedewerkers
in de regio IJsselland veroorzaakt door zowel internen als externen.
Veerkracht
De vraag of brandweermedewerkers de hierboven benoemde negatieve gevolgen van agressie ervaren,
is sterk afhankelijk van hoe zij omgaan met agressie en geweld (Ufkes & Giebels, 2014; Pyszczynski,
Greenberg, Solomon, Arndt, & Schimel, 2004). Een belangrijke factor bij het wel of niet last hebben
van negatieve gevolgen van agressie is ‘veerkracht’ (Berghuis, 2008). Lee, Sudom en Zamorski (2013)
beschrijven veerkracht als: ‘the sum total of dynamic psychological processes that permit individuals
to maintain or return to previous levels of well-being and functioning in response to adversity’. In het
Nederlands vertaald in: ‘een geheel van psychologische processen welke individuen in staat stelt om
bij tegenspoed de niveaus van welzijn en functioneren te behouden of hier naar terug te keren’.
Veerkracht kan voor brandweermedewerkers die agressie meemaken een aantal processen
beïnvloeden.
Ten eerste zorgt veerkracht voor het minder ervaren van agressie (Beltman, Mansfield &
Price, 2011). Veerkracht zorgt voor het behoud van functioneren tijdens stressvolle periodes
(Bogaerts, 2013). Veerkrachtige brandweermedewerkers zijn in staat om tijdens een situatie met
agressie, hun normale niveau van functioneren te behouden. Een veerkrachtige brandweermedewerker
zal beter in staat zijn om zijn eigen grenzen aan te geven, zal gemotiveerder en volhardend zijn in het
omgaan met de situatie en dus assertiever reageren in een agressiesituatie (Van Erp, Gevers, Rispens
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& Demerouti, 2013). Dit zorgt ervoor dat een veerkrachtige brandweermedewerker beter kan omgaan
met situaties die agressie uitlokken, dit beter in banen kan leiden en daardoor minder agressie ervaart.
Ten tweede werkt veerkracht als buffer tegen mogelijke tegenslagen en trauma’s (Van Breda,
2011, Whealin, Ruzek & Southwick, 2008). Veerkracht zegt iets over de mate van flexibiliteit om na
een ingrijpende situatie terug te keren op het niveau voor de situatie. Zoals al eerder vertelt, zorgt
agressie en geweld voor veel negatieve gevolgen (o.a. Van den Bossche et al., 2012). Veerkrachtige
brandweermedewerkers ervaren na agressie en geweld minder negatieve gevolgen dan minder
veerkrachtige medewerkers.
Veerkracht in de brandweerorganisatie
Binnen de brandweerorganisatie is er steeds meer aandacht voor veerkracht. Veerkracht wordt in de
brandweerorganisatie ook wel ‘ weerbaarheid’ genoemd. Weerbaarheid wordt in de organisatie gezien
als een belangrijke eigenschap van brandweermedewerkers (Sievers, 2014). Brandweermedewerkers
hebben namelijk vaak te maken met stressvolle en risicovolle situaties. Verder heeft een aantal
medewerkers het afgelopen jaar een pilottraining gevolgd over weerbaarheid en agressie. In de
training werd o.a. aandacht besteed aan het herkennen van agressie en het weerbaar opstellen tijdens
conflictsituaties.
De bufferende rol van veerkracht bij brandweermedewerkers in relatie tot agressie blijkt nog
niet voldoende onderzocht te zijn. In theorie wordt er veel gesproken over het nut van veerkracht bij
o.a. politiemedewerkers (Bogaerts, 2013) en brandweermedewerkers (Berghuis, 2008). Er zijn
meerdere literatuurstudies en artikelen geschreven over het nut van veerkracht als buffer voor
negatieve effecten van agressie (o.a. Bogaerts, 2013, Dehue, Bolman, Völlink & Pouwelse, 2009, Van
Breda, 2011). Er zijn maar enkele studies gevonden die de bufferende effecten op agressie en geweld
hebben onderzocht door middel van kwantitatief onderzoek (o.a. Van den Bossche, et al. 2012).
Onderzoek naar de rol van veerkracht bij agressie onder brandweermedewerkers is niet gevonden.
Verloopintentie en werktevredenheid
In dit onderzoek worden twee negatieve gevolgen van agressie diepgaander onderzocht, namelijk:
verloopintentie en werktevredenheid. Verloopintentie is de mate waarin een medewerker de intentie
heeft om te stoppen met werken voor zijn huidige werkgever (Van den Bossche et al., 2012).
Werktevredenheid is de mate waarin men over het algemeen tevreden is over zijn werk (WAI). Uit
meerdere onderzoeken bij o.a. brandweer- politie- en ambulancemedewerkers blijkt dat zowel interne
als externe agressie leidt tot meer verloopintentie en meer werkontevredenheid (o.a. Van den Bossche
et al., 2012 en Abraham, et al., 2011).
In de theorie wordt gezegd dat veerkrachtige brandweermedewerkers na agressie en geweld
minder negatieve gevolgen ervaren dan minder veerkrachtige medewerkers (o.a. Van Breda, 2011, en
Berghuis, 2008). Dit zou betekenen dat veerkrachtige brandweermedewerkers na agressie-incidenten
minder werkontevredenheid ervaren en minder verloopintentie hebben dan minder veerkrachtige
brandweermedewerkers. Deze theoretische aanname wordt in dit onderzoek onderzocht.

Doelstelling
Het doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van aard en omvang van agressie en doen van
aanbevelingen aan de afdeling Vakbekwaamheid. Door de aanbevelingen kunnen betere interventies
worden ontworpen over het omgaan met geweld. Om deze aanbevelingen te doen wordt er onderzoek
gedaan naar de aard en omvang van agressie en geweld. Hierbij wordt gekeken naar hoe vaak agressie
en geweld tegen brandweermedewerkers van de Veiligheidsregio IJsselland in de afgelopen 12
maanden is voorgekomen. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de veerkracht,
werkontevredenheid en verloopintentie. Hiervoor wordt ten eerste in kaart gebracht hoe veerkrachtig
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brandweermedewerkers zijn. Ten tweede wordt de rol van veerkracht, in de relatie met agressie en
werktevredenheid en verloopintentie onderzocht.

Onderzoeksvragen
1. Hoe vaak hebben brandweermedewerkers van de Veiligheidsregio IJsselland de afgelopen 12
maanden agressie en geweld van externen meegemaakt?
2. Hoe vaak hebben brandweermedewerkers van de Veiligheidsregio IJsselland de afgelopen 12
maanden agressie en geweld van internen meegemaakt?
3. In hoeverre hebben brandweermedewerkers verloopintentie?
4. In hoeverre zijn brandweermedewerkers tevreden over hun werk?
5. In hoeverre zijn brandweermedewerkers veerkrachtig?
6. Is er een relatie tussen agressie, veerkracht en de mate van werkontevredenheid en
verloopintentie?

Hypotheses
Samenvattend lijkt er een positieve relatie gevonden tussen de ervaren agressie en verminderde
werktevredenheid en grotere verloopintentie. Dit suggereert dat individuen die meer agressie ervaren
ook meer werkontevredenheid ervaren en meer behoefte hebben om hun werkgever te verlaten (Van
den Bossche et al., 2012). Veerkracht heeft een bufferende werking op negatieve gevolgen van
agressie (Van Breda, 2011 & Whealin, Ruzek & Southwick, 2008). De negatieve gevolgen
verloopintentie en werkontevredenheid worden onderzocht. Hierbij horen de volgende hypotheses:
Hypothese 1a: Interne agressie heeft een positief verband met verloopintentie
Hypothese 1b: Externe agressie heeft een positief verband met verloopintentie
Hypothese 2a: Interne agressie heeft een positief verband met werktevredenheid
Hypothese 2b: Externe agressie heeft een positief verband met werktevredenheid
veerkracht

interne agressie en geweld
externe agressie en geweld

verloopintentie

+
+

Afbeelding 1.1 Schematisch overzicht hypotheses 3a

Hypothese 3a: Brandweermedewerkers die meer agressie en geweld van externen en internen ervaren,
hebben een grotere verloopintentie dan medewerkers die minder agressie ervaren. Dit verband wordt
verzwakt door veerkracht.
veerkracht
interne agressie en geweld
externe agressie en geweld

werkontevredenheid

+

Afbeelding 1.2 Schematisch overzicht hypotheses 3b

Hypothese 3b: Brandweermedewerkers die meer agressie en geweld van externen en internen ervaren,
ervaren meer werkontevredenheid dan medewerkers die minder agressie ervaren. Dit verband wordt
verzwakt door veerkracht.
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2. Methode
In dit hoofdstuk is onderbouwd welke manier van onderzoek is gebruikt en welke maatregelen zijn
genomen om betrouwbaarheid en validiteit te waarborgen.

Soort onderzoek
Er is gekozen voor twee soorten onderzoek namelijk literatuuronderzoek en kwantitatief onderzoek.
Voor literatuuronderzoek is gekozen omdat het begrip veerkracht nog niet strak is afgebakend
(Hoijtink, Te Brake & Dückers, 2011). Voordat veerkracht kan worden onderzocht, moet eerst worden
uitgezocht wat het precies is en uit welke factoren het bestaat. In de literatuur is onderzoek gedaan
naar de individuele factoren en interpersoonlijke factoren die positief samenhangen met veerkracht.
Het kwantitatieve onderzoek wordt uitgevoerd door middel van een vragenlijst. Deze keuze is
gemaakt omdat het onderzoek beschrijvende onderzoeksvragen bevat. Bij beschrijvende
onderzoeksvragen wordt de dataverzameling vaak uitgevoerd door het afnemen van een vragenlijst
(Verhoeven, 2010). Daarnaast wil de opdrachtgever een exact inzicht in de grote van het probleem van
agressie en geweld. Een vragenlijst onder alle medewerkers brengt de exacte grootte van het probleem
in kaart.

Methode
Literatuur onderzoek
De databases PsycINFO en PubMed en zoekmachine Google Scholar zijn gebruikt om literatuur te
vinden. Daarnaast zijn enkele boeken gebruikt. Deze zijn terug te vinden in de literatuurlijst. In het
literatuuronderzoek zijn twee soorten artikelen/boeken bestudeerd. Ten eerste zijn literatuurstudies en
boeken bestudeerd over conceptualisering van veerkracht. De literatuurstudies en boeken geven
informatie over de betekenis van veerkracht en factoren die hier invloed op hebben. Ten tweede zijn
verschillende kwantitatieve onderzoeken bestudeerd over positieve indicatoren die geassocieerd zijn
met veerkracht. De onderzoeken geven inzicht in bufferende factoren van veerkracht. Er zijn maar
weinig onderzoeken gevonden die inzicht geven in veerkracht voor agressie. Wel zijn er onderzoeken
gevonden die inzicht geven in bufferende factoren van agressie en geweld.
Voor dit onderzoek is literatuur bestudeerd over brandweermedewerkers en aanverwante
beroepsgroepen. De beroepsgroepen die zijn bestudeerd zijn; brandweermedewerkers, politie,
ziekenhuismedewerkers en medewerkers van gezondheidsinstellingen. Deze keuze is gemaakt omdat
de literatuur over brandweermedewerkers te weinig inzicht gaf in factoren die invloed hebben op
veerkracht.
Voor dit onderzoek zijn alleen ontwikkelbare of veranderbare factoren die invloed hebben op
veerkracht bestudeerd. Factoren zoals leeftijd, geslacht en aantal dienstjaren kunnen ook invloed
hebben op veerkracht (Bogearts, 2013). Deze factoren zijn echter niet meegenomen in het onderzoek.
Hiervoor is gekozen omdat veerkracht wordt beschouwd als een ontwikkelbare competentie (Jackson,
et al., 2007). Daarnaast geven beïnvloedbare factoren een betere implicatie voor interventies dan niet
beïnvloedbare factoren.
Vragenlijst
Om het kwantitatieve onderzoek uit te voeren, is een vragenlijst ingezet. De vragenlijst is te zien in
bijlage één. De vragenlijst bevat voornamelijk gesloten vragen met 4- of 5-punts Likertschaal. De
vragenlijst is opgebouwd uit zeven verschillende gestandaardiseerde vragenlijsten. De vragenlijst meet
vijf factoren, namelijk: externe agressie, interne agressie, veerkracht, verloopintentie en
werktevredenheid. In tabel 2.1 is een overzicht te zien van de gebruikte vragenlijsten per factor. Onder
de tabel wordt een korte toelichting gegeven van de ingezette vragenlijsten. Vijf vragen zijn aangepast
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op specifieke situaties van de brandweer. De vragen die zijn aangepast zijn voorzien van een * in tabel
5.1 in bijlage 5.
Het onderzoeksinstrument, een vragenlijst, is verstuurd via de mail. De mails zijn verstuurd
door de secretariaten van de diverse clusters en vakteams. De respondent heeft de keuze gekregen om
de vragenlijst elektronisch of op papier in te vullen. Deze keuze is gemaakt omdat werd verwacht dat
niet elke respondent in staat is om de vragenlijst op de computer in te vullen. De digitale vragenlijst
zijn uitgezet in het programma Qualtrics.
Tabel 2.1: Overzicht vragenlijsten

Factoren
Agressie van
externen

Sub schalen
Verbale agressie
Fysieke agressie
Discriminatie
Seksuele intimidatie
Intimidatie
Veiligheidsbeleving

Vragenlijst
Aard en omvang van
agressie

Bron
Abraham Flight & Roorda (2009).

Internetspiegel

Pestgedrag
Seksuele intimidatie
Veiligheid in een
groep
Veerkracht

Ongewenst gedrag
binnen defensie
Team Climate
Inventory
WAI

Ministerie van Binnenlandse Zaken &
Koninkrijksrelaties, 2010
Van Berlo & De Haas, 2008

Omgaan met
moeilijke situaties

Resilience evaluation
scale V5
Internetspiegel

Werktevredenheid

Sociale steun
werkgever
Sociale steun
collega’s
Werktevredenheid

Verloopintentie

Verloopintentie

Nationale Vragenlijst
Arbeidsomstandigheden

Agressie van
internen

Veerkracht

Ongewenst gedrag
binnen defensie
WAI

Ouwens, Hulscher & Wollersheim,
2009
Tuomi, Ilmarinen, Jahkola,
Katajarinne & Tulkki, 1998
Bakker, Van der Meer & te Brake,
2013
Ministerie van binnenlandse zaken &
koninkrijksrelaties, 2010
Van Berlo & De Haas, 2008
Tuomi, Ilmarinen, Jahkola,
Katajarinne & Tulkki, 1998
Zwieten, De Vroome, Mol, Mars,
Van Koppes & Van den Bossche,
2014

Aard en Omvang van agressie
De vragenlijst van DSP-groep meet de aard en omvang van agressie en geweld bij medewerkers met
een publieke taak (DSP, 2011). De vragenlijst is gevonden op de website van onderzoeksbureau DSPgroup. Uit de vragenlijst zijn vijf vragen gebruikt over geweld van externen, zoals: ‘hoe vaak heb jij
tijdens je werk de afgelopen 12 maanden te maken gehad met agressie en geweld van externen?’. De
vragen zijn beantwoord met een 5- punts Likertschaal waarbij 1=nooit en 5=dagelijks. De schaal
‘externe agressie’ is betrouwbaar bevonden (Cronbach’s alpha = 0,766).
Ongewenst gedrag binnen defensie
De vragenlijst meet ongewenst gedrag van internen bij medewerkers van defensie. De vragenlijst
bevat 35 vragen over agressie en geweld van internen. Er is gekozen om vijftien vragen te gebruiken.
Sommige vragen zijn weggelaten omdat deze niet zouden worden begrepen door de vrijwilligers.
Daarnaast ging de keuze van de opdrachtgever uit naar een korte vragenlijst. Er zijn vragen gesteld
zoals: ‘hoe vaak kreeg u onnodig veel kritiek?’. De vragen zijn beantwoord met een 5-punts
Likertschaal waarbij 1=nooit en 5=dagelijks. Daarnaast zijn zes vragen gebruikt over sociale steun van
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collega’s, zoals: ‘heb jij het gevoel dat je er op jou werk bij hoort?’. De vragen zijn beantwoord met
een 4- punts Likertschaal waarbij 1=helemaal niet en 4=helemaal wel. De schalen ‘interne agressie’
(Cronbach’s alpha = 0,841) en ‘sociale steun van collega’s’ (Cronbach’s alpha = 0,886) zijn
betrouwbaar bevonden.
WAI
De Work Abilitiy Index (WAI ) meet het werkvermogen van medewerkers. De WAI geeft inzicht in
huidige en toekomstige werkvermogen van werknemers (Tuomi, Ilmarinen, Jahkola, Katajarinne &
Tulkki, 1998). Uit de vragenlijst zijn zes stellingen over werktevredenheid gebruikt, zoals: ‘Ik ben
trots op het werk dat ik doe’. Deze stellingen zijn beantwoord op een 5- punts Likertschaal waarbij
1=helemaal niet mee eens en 5=helemaal mee eens. Daarnaast zijn vijf stellingen gebruikt over
veerkracht, zoals: ‘op mijn werk zet ik altijd door, ook als het tegenzit’. De vragen zijn beantwoord op
een schaal van 1 t/m 5. De schalen ‘werktevredenheid’ (Cronbach’s alpha = 0,890) en ‘veerkracht’
(Cronbach’s alpha = 0,911) zijn betrouwbaar bevonden.
Resilience evaluation scale V5
De Resilience evaluation scale V5 meet psychologische veerkracht. Het is de eerste niet commerciële
Nederlandse vragenlijst voor het meten van veerkracht (Hottink, et al., 2011). De vragenlijst meet
zelfvertrouwen en omgaan met moeilijke situaties (Bakker, Van der Meer & Te Brake, 2013). Uit de
vragenlijst zijn vijf stellingen gebruikt over omgaan met lastige situaties, zoals: ‘ik kan na tegenslagen
de draad weer makkelijk oppakken’. De stellingen zijn beantwoord met een 5- punts Likertschaal
waarbij 1=helemaal niet mee eens en 5=helemaal mee eens. Aan deze vragenlijst plakt een nadeel. De
vragenlijst wordt op dit moment gevalideerd. Om deze reden is er nog vragenlijst toegevoegd over
veerkracht als blijkt dat de vragen niet betrouwbaar zijn. De schaal ‘omgaan met moeilijke situaties’ is
in dit onderzoek betrouwbaar bevonden (Cronbach’s alpha = 0,889).
Internetspiegel
De vragenlijst van internetspiegel meet aard en omvang van agressie van externen en veerkracht tegen
agressie. De vragenlijst van Internetspiegel is gevonden in een rapport van Ministerie van
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (2010). De vragenlijst is afkomstig van
belevingsonderzoek van Internetspiegel (2009). Uit de vragenlijst zijn vijf vragen gebruikt over sociale
steun van de werkgever, zoals: ‘de leiding biedt voldoende gelegenheid om ervaringen met ongewenst
gedrag te bespreken’. De vragen zijn beantwoord met een 5- punts Likertschaal waarbij 1=sterk mee
oneens en 5=sterk mee eens. Daarnaast bevat de vragenlijst tien stellingen om de veiligheidsbeleving
van de medewerker te meten. In de vragenlijst zijn vijf stellingen opgenomen voor het meten van de
veiligheidsbeleving tijdens het werk op straat. Er zijn stellingen bevraagd zoals: ‘tijdens mijn werk
voel ik me bedreigd door burgers’. De overige vijf vragen zijn weggelaten omdat deze geen betrekken
hadden op externe agressie. De schalen ‘veiligheidsbeleving’ (Cronbach’s alpha = 0,799) en ‘sociale
steun werkgever’ (Cronbach’s alpha = 0,927) zijn betrouwbaar bevonden.
Team Climate Inventory
De Team climate inventory meet het teamklimaat. Uit de vragenlijst zijn vier stellingen gebruikt over
de ervaren veiligheid in een groep, zoals: ‘teamleden voelen zich begrepen en geaccepteerd door
elkaar’. De stellingen zijn beantwoord met een 5- punts Likertschaal waarbij 1=sterk mee oneens en
5=sterk mee eens. De schaal ‘veiligheid in groep’ is betrouwbaar bevonden (Cronbach’s alpha =
0,877).
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Nationale Vragenlijst Arbeidsomstandigheden
De nationale Vragenlijst Arbeidsomstandigheden meet elk jaar de arbeidsomstandigheden in
verschillende beroepen waaronder politie en brandweer. De vragenlijst bevat drie vragen over intentie
om de huidige werkgever te verlaten, zoals: ‘zou jij, als het aan jou lag, over vijf jaar nog bij de
brandweer werken?’. De vragen zijn beantwoord met een 5- punts Likertschaal waarbij 1=sterk mee
oneens en 5=sterk mee eens. De schaal ‘verloopintentie is betrouwbaar bevonden (Cronbach’s alpha =
0,758).

Respondenten
De respondenten van het onderzoek betreffen de gehele groep vrijwillige- en
beroepsbrandweermedewerkers uit de vakteams Beheer en Techniek, Repressie, Risicobeheersing en
Vakbekwaamheid in de Veiligheidsregio IJsselland. De uiteindelijke steekproef bestond uit 795
medewerkers, waarvan 213 medewerkers hebben meegewerkt. De totale respons kwam neer op
26,7%. Een respondent is verwijderd uit de steekproef. De respondent had op bijna alle vragen
dezelfde antwoord categorie gebruikt, ook als deze vragen met elkaar in strijd waren. Van alle
respondenten waren er 82,5% man, en 8 % vrouw. Van 9,5% van de respondenten is het geslacht
onbekend. In de steekproef is 28,8% beroepsmedewerkers, en 61,8% vrijwilliger. Meer informatie
over de respondenten is te vinden in bijlage twee.
Om de respons te verhogen zijn een aantal maatregelen genomen. De stappen van
onderzoeksbureau Effectory over succesvol medewerkers onderzoek zijn toegepast (Heezen, 2012). Er
is gecommuniceerd over: de planning van het onderzoek; het onderzoeksdoel; wat er met de gegevens
wordt gedaan; welke vervolgstappen worden ondernomen na het onderzoek; 100% garantie van
anonieme deelname; termijn waarop de vragenlijst moet worden ingevuld; de manier waarop
resultaten worden bekend gemaakt.
Als eerste is het onderzoek aangekondigd in de regionale en cluster nieuwsbrief van de
organisatie. Tevens is er een aankondiging gegaan op de intranetpagina. Ten tweede zijn de
bovenstaande punten beschreven in de inleiding van de vragenlijst. Ten derde zijn de leidinggevenden,
HR-afdeling, Managementteam en de Ondernemingsraad (OR) gedurende het onderzoek op de hoogte
gehouden van de voortgang. Voor een goede uitvoering van het onderzoek is het belangrijk dat de
belanghebbenden vroegtijdig worden betrokken bij het onderzoek (Heezen, 2012). De
leidinggevenden en OR-leden hebben de respondenten gestimuleerd om de vragenlijst in te vullen.

Analyse gegevens
De vragenlijsten zijn verwerkt met het programma SPSS versie 22 voor Windows. Er zijn een aantal
acties uitgevoerd om de gegevens te kunnen interpreteren. Allereerst is de vraag uit de vragenlijst 9.3
positief gecodeerd. Een aantal onderwerpen uit de vragenlijst vormen schalen. Voor elke schaal van
een vragenlijst is een betrouwbaarheidsanalyse (Cronbach’s Alfa) uitgevoerd. Alle schalen zijn
betrouwbaar gevonden. De psychometrische gegevens zijn weergegeven in bijlage vijf in tabel 5.1.
Vervolgens is een conformatieve factoranalyse uitgevoerd om te kijken of er onderliggende factoren
zijn in variabelen. De factoranalyse bepaald of de subfactoren van veerkracht worden samengevoegd
tot een grote factor veerkracht. De uitkomsten van de factoranalyse zijn weergegeven in bijlage vijf in
tabel 5.2. Om verschillen tussen geslacht, dienstverband en regio’s te onderzoeken is de
onafhankelijke t-toets uitgevoerd.
Om het hypothetische moderatie effect van veerkracht te onderzoeken, is een moderatieanalyse uitgevoerd. De moderatie-analyse is uitgevoerd door middel van een hiërarchische
regressieanalyse. Voordat dit is gedaan zijn een aantal stappen ondernomen. Allereerst zijn de vragen
met betrekking tot werktevredenheid negatief gecodeerd tot werkontevredenheid. Vervolgens zijn
gemiddelde scores aangemaakt van de onafhankelijke variabelen; externe agressie en interne agressie
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moderatievariabelen; sociale steun werkgever, sociale steun collega’s, veerkracht en omgaan met
lastige omstandigheden en van de afhankelijke variabelen; verloopintentie en werkontevredenheid.
Daarna zijn van de boven benoemde variabelen gestandaardiseerde variabelen aangemaakt. Er zijn
interactietermen aangemaakt door de onafhankelijke gestandaardiseerde variabelen te
vermenigvuldigen met de moderatie variabelen.

Validiteit en betrouwbaarheid
Er zijn een aantal maatregelen om de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek te verhogen.
Ten eerste zijn de gebruikte begrippen/termen zoals veerkracht geoperationaliseerd in het hoofdstuk
resultaten literatuuronderzoek. Deze maatregel geeft duidelijkheid over wat daadwerkelijk is
onderzocht (Brinkman, 2008). Ten tweede zijn alle gegevens in een zo kort mogelijke tijd geworven.
De respondenten kregen drie weken de tijd om de vragenlijst in te vullen. Ten derde is gestreefd naar
gelijke omstandigheden tijdens het uitvoeren van de metingen. Uit onderzoek onder
brandweermedewerkers blijkt dat de meeste agressie-incidenten plaats vinden tijdens Oud en Nieuw
(Broekhuizen, Raven & Driessen, 2005). Om deze reden is de keuze gemaakt om de vragenlijst na
Oud en Nieuw uit te voeren. Op deze manier worden de respondenten blootgesteld aan dezelfde
omstandigheden. Ten vierde zijn veel gesloten vragen opgenomen in de vragenlijst. Gesloten vragen
verhogen de uniformiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek (Brinkman, 2008). Er zijn zoveel
mogelijk gestandaardiseerde gevalideerde vragenlijsten gebruikt. De vragenlijsten hebben betrekking
op aanverwante beroepsgroepen van de brandweer of betrekking hadden op de onderwerpen agressie
of veerkracht. Door deze vragenlijsten wordt de betrouwbaarheid van het onderzoek verhoogd. Tot
slot zijn de meetprocedures zoveel mogelijk vooraf vastgelegd in het plan van aanpak.
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3. Resultaten literatuuronderzoek
In het volgende hoofdstuk worden de resultaten van het literatuuronderzoek gepresenteerd. Het
hoofdstuk geeft inzicht in de factoren die invloed hebben op veerkracht. Het hoofdstuk wordt
afgesloten met een conceptueel model. In het conceptueel model wordt een schematisch overzicht
gegeven van de factoren die invloed hebben op veerkracht.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen individuele en interpersoonlijke factoren. Onder
individuele factoren vallen alle persoonlijkheidskenmerken die te maken hebben met veerkracht. Het
zijn factoren die de mate van herstel na ingrijpende gebeurtenis bevorderen (Hoijtink, et al., 2011).
Interpersoonlijke factoren zijn relevante zaken in de omgeving van een individu die veerkracht
bevorderen (Hoijtink, et al., 2011). Brandweermedewerkers zijn bijna altijd in een groep wanneer zij
werken tijdens incidenten branden of ongelukken. Als veerkracht wordt onderzocht, doet het
onderzoek dan ook tekort wanneer er alleen wordt gekeken naar individuele factoren. Een medewerker
zal altijd onderdeel zijn van zijn omgeving en zal daar dus ook gebruik van maken (Hoijtink, et al.,
2011).

Individuele factoren veerkracht
Hieronder worden de individuele factoren die invloed hebben op veerkracht weergeven.
Hardiness
Uit literatuuronderzoek blijkt dat het persoonlijkheidskenmerk ‘hardiness’ invloed heeft op veerkracht
(Hoijtink, et al., 2011). Hardiness is een koepelfactor die bestaat uit drie elementen, namelijk: het
kunnen vinden van zinvolle doelen in het leven, het gevoel invloed te hebben op de omgeving en
uitkomst van gebeurtenissen en het idee dat geleerd kan worden van positieve en negatieve ervaringen
(o.a. Hoijtink, et al. 2011). Hardiness heeft een bufferend effect bij blootstelling aan extreme stress
(Bonanno, 2008). Geharde personen voelen in stressvolle situaties dat zij controle hebben over wat
hen overkomt en kunnen een waardevolle betekenis geven aan gebeurtenissen. Zij kunnen stressvolle
gebeurtenissen als minder bedreigend beschouwen en ervaren minder stress (Florian, Mukulincer &
Taubman, 1995, Bonanno, 2008). De drie elementen van hardiness worden hieronder verder uitgelegd.
Het eerste component van hardiness bestaat uit het kunnen vinden van zinvolle doelen. Dit
wordt ook wel beschreven als ‘vasthoudendheid’ (De Bruin, 2011). Uit onderzoek van Jackson, Firtko
en Edenborough (2007) onder verpleegkundigen blijkt dat vasthoudendheid helpt om goed om te
kunnen gaan met stressvolle situaties zoals pesten, geweld en misbruik. Vasthoudendheid is ook
belangrijk voor brandweermedewerkers die agressie meemaken. Wanneer vasthoudende medewerkers
zich bevinden in een situatie met agressie, zullen zij vasthoudender zijn om doelen te bereiken in
plaats van op te geven (De Bruin, 2011, Van Erp, et al., 2013). Hierdoor zijn zij beter instaat om
conflicten in goede banen te leiden en escalatie van agressie te voorkomen (Van Erp, et al., 2013).
Het tweede component van hardiness bestaat uit het gevoel controle te hebben op de
omgevingen en uitkomst van gebeurtenissen (Bonanno, 2008). Kobasa (1979) en Schat en Kelloway
(2000) deden onderzoek onder ziekenhuismedewerkers naar de relatie tussen gevoel van controle,
ervaren agressie op de werkplek en negatieve gevolgen van agressie. Uit het onderzoek blijkt dat
ziekenhuismedewerkers met hoger gevoel van controle minder last hebben van negatieve uitkomsten
van agressie. Ook worden zij minder beïnvloed in hun emotionele welzijn dan mensen met een lage
score op gevoel van controle. Brandweermedewerkers met een groot gevoel van controle zullen in
situaties met agressie beter in staat zijn om hun normale niveau van functioneren te behouden.
Hierdoor zijn zij beter in staat om conflicten in goede banen te leiden en escalatie van agressie te
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voorkomen (Van Erp, et al., 2013). Verder zullen zij na de agressieve situatie weinig psychosociale
klachten ontwikkelen (o.a. Beltman et al, 2011 &, De Bruin, 2011).
Het derde component van hardiness bestaat uit het idee hebben dat geleerd kan worden van
positieve en negatieve ervaringen (Bonanno, 2008, Jackson et al., 2007). De Bruin (2011) benoemt
deze factor als ‘uitdaging’. Medewerkers die hoog scoren op uitdaging zien stressvolle situaties als
kansen en niet als bedreigingen. Brandweermedewerkers zullen situaties met agressie zien als een
manier om zichzelf verder te ontwikkelen. In situaties met agressie zullen brandweermedewerkers hun
normale niveau van functioneren behouden en zullen zij beter omgaan met agressie (Jackson et al.,
2007).
Zelfvertrouwen
Medewerkers met veel zelfvertrouwen zijn veerkrachtiger en hebben minder last van negatieve
gevolgen van agressie dan medewerkers met weinig zelfvertrouwen (Infopunt en veiligheid, 2012 &
Van Erp, et al., 2013). Zelfvertrouwen heeft invloed op het psychisch en lichamelijk functioneren van
mensen (Van Erp et al., 2013). Brandweermedewerkers met veel zelfvertrouwen, zullen beter in staat
zijn om zijn eigen grenzen aan te geven, zullen gemotiveerder en volhardender zijn in het omgaan met
de situatie en dus assertiever reageren in een agressiesituatie (Van Erp et al., 2013). Bovendien heeft
zelfvertrouwen een directe invloed op prestaties in het werk (Van den Heuvel, Demerouti, Bakker &
Schaufeli, 2010). Brandweermedewerkers met veel zelfvertrouwen kunnen beter gebruik maken van
hun eigen capaciteiten en functioneren. Beter dan iemand met weinig zelfvertrouwen.
Positieve emotie
Positieve emoties dragen bij aan opbouwen van veerkracht en hebben een bufferend effect op het
ervaren van stress. Meerdere studies bij onder andere politieagenten wijzen uit dat agenten met
positieve emoties na stressvolle situaties minder negatieve gevolgen van stress ervaren zoals depressie
en angst (o.a. Gloria & Steanhardt, 2014, Jackson et al., 2007, Bonanno, 2008). Daarnaast heeft
positieve emotie een bufferend effect op het ervaren van stress (o.a. Bonanno, 2008).
Brandweermedewerkers met positieve emotie beschouwen agressieve situaties minder snel als negatief
en zullen dus minder agressie ervaren. Wanneer brandweermedewerkers wel agressie ervaren zullen
zij minder last hebben van negatieve gevolgen van agressie dan medewerkers met weinig positieve
emotie.
Actieve coping
Medewerkers met een actieve coping-strategie hebben meer veerkracht dan medewerkers met een
andere coping-strategie (o.a. Gloria & Steanhardt, 2014, Beltman, et al., 2011, Bonanno, 2008).
Coping is de manier waarop een individu omgaat met problemen. Medewerkers met een actieve
coping-strategie gaan problemen niet uit de weg, kunnen zelf initiatief nemen en doen er alles aan om
het probleem om te lossen (Florian, Mikulincer & Taubman, 1995).
Dehue, Bolman, Völlink en Pouwelse (2009) deden onderzoek naar de rol van coping op de
relatie tussen het ervaren van pestgedrag op het werk met gezondheidsklachten en verzuim. Hieruit
blijkt dat een actieve coping-strategie een modererend effect heeft op de relatie tussen ervaringen met
pestgedrag, gezondheidsklachten en verzuim. Medewerkers met een actieve coping-strategie hebben
minder last van gezondheidsklachten en verzuim dan medewerkers met andere coping-strategieën. Uit
ander onderzoek blijkt dat medewerkers die een actieve coping-strategie vertonen tijdens en na
stressvolle situaties weinig verandering in emotioneel welzijn en functioneren ervaren (Beltman, et al.,
2011). Verder zorgt een actieve coping-strategie voor een bufferend effect op het ervaren van
somatische gezondheidsklachten (Bonanno, 2008). Wanneer brandweermedewerkers tijdens
agressieve situaties een actieve coping-strategie hebben, zullen zij beter in staat zijn om te gaan met
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agressie. Zij zullen de situatie beter kunnen oplossen en zullen minder last hebben van negatieve
gevolgen van agressie.

Interpersoonlijke factoren
Hieronder worden de interpersoonlijk factoren die invloed hebben op veerkracht weergeven.
Ervaren van sociale steun van werkgever
Medewerkers die veel sociale steun van een werkgever ervaren zijn veerkrachtiger dan medewerkers
die weinig sociale steun ervaren (o.a. Beltman et al 2011, Glasberg, Erikson & Norberg, 2006). Schat
en Kelloway (2003) deden onderzoek onder medewerkers van een gezondheidsinstelling naar het
effect van agressie en geweld op gezondheid en werkprestatie. Zij toonden aan dat instrumentele en
informatieve ondersteuning van de werkgever de ervaringen van psychologische en fysieke agressie
verminderen. Medewerkers die tijdens een incident met agressie veel steun ervaren van
leidinggevende en collega’s, ervaren minder agressie en hebben minder verandering in emotioneel
welbevinden en lichamelijke klachten, dan medewerkers die weinig steun ervaren. Ander onderzoek
toont aan dat een open en veilige cultuur kan leiden tot meer veerkracht bij het ervaren van interne en
externe agressie en geweld (o.a. Gimeno, Barrientos-Guitierrez, Burau & Felknor, 2012, Beltman et
al., 2011, Glasberg, et al., 2011).
Brandweermedewerkers die sociale steun van een werkgever ontvangen zijn veerkrachtiger,
ervaren dus minder agressie en voelen zich veiliger (o.a. internetspiegel, 2009). Verder ervaren zij na
de agressie weinig tot geen negatieve gevolgen zoals angst en depressie (Beltman, et al., 2011). De
brandweerorganisatie kan zijn sociale steun geven door informatie te geven over agressie en omgang
met agressie, een veilige werkomgeving te creëren, op te komen voor werknemers die slachtoffer
worden van agressie en geweld en ervaringen met ongewenst gedrag te bespreken (Internetspiegel,
2009).
Organisatienorm tegen agressie
Meerdere onderzoeken beschrijven het belang van een duidelijke organisatienorm tegen agressie van
zowel internen als externen. Expertisecentrum Veiligheid Publieke Taak (2014) benadrukt het belang
van het opstellen van een duidelijke norm over de acceptatie van geweld en agressie van externen.
Onderzoek laat zien dat medewerkers met een publieke taak agressie en geweld als onderdeel van hun
werk zien. Ondanks deze norm ervaren zij nog steeds negatieve gevolgen. Het is daarom belangrijk dat
werkgevers een duidelijke norm hebben over de manier waarop de werknemers moeten omgaan met
agressie en in welke mate zij agressief gedrag tolereren. Ander onderzoek laat zien dat normvervaging
een grote oorzaak is van pestgedrag op de werkvloer (Hubers, 2007). Leidinggevenden kunnen korte
metten maken met pestgedrag, door een duidelijke norm uit te dragen, die zegt: ‘wij gaan zo niet met
elkaar om’. Wanneer de brandweerorganisatie een duidelijke norm heeft dat zij agressie en geweld van
zowel internen als externen niet tolereert, zullen medewerkers veerkrachtiger zijn en minder agressie
ervaren.
Ervaren van sociale steun van collega’s
Medewerkers die veel sociale steun van collega’s ervaren zijn veerkrachtiger dan medewerkers die
weinig sociale steun ervaren (o.a. Bogearts, 2013). Onderzoek onder politiemedewerkers heeft
aangetoond dat sociale steun van collega’s een bufferend effect heeft op het ervaren van negatieve
gevolgen van agressie op de werkvloer (van Emmerink, Euwema & Bakker, 2007).
Politiemedewerkers die veel sociale steun van collega’s ervaren, ervaren minder geweld en een
veiliger werkklimaat dan politiemedewerkers die weinig sociale steun ervaren.
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Sales, Sims, en Burke (2005) hebben in hun literatuurstudie teamprestaties van teams
onderzocht. Zij hebben zich vooral gericht op teams die moeten omgaan met stressvolle situaties. Uit
dit onderzoek blijkt dat teamhulpbronnen, zoals het ervaren van sociale steun, een belangrijk effect
hebben op het bufferen tegen negatieve gevolgen van conflictsituaties met zowel externen (van Erp, et
al., 2013) als internen (Van den Bossche, et al., 2012). Met andere woorden, als
brandweermedewerkers meer sociale steun ervaren van hun collega’s, zullen zij veerkrachtiger zijn
tegen agressie en geweld van zowel internen als externen.

Veerkracht als dynamisch begrip
In de eerste studies naar veerkracht werd gedacht dat veerkracht een aangeboren eigenschap is. De
literatuur van de afgelopen tien jaar laat zien dat veerkracht meer is dan een aangeboren eigenschap
(Reich, Zautra, & Hall, 2010 zoals weergegeven in Bogaerts, 2013). Veerkracht wordt steeds vaker
beschreven als een relatieve en ontwikkelingsgerichte eigenschap. Verder wordt veerkracht
beschouwd als een dynamisch begrip. Veerkracht bestaat uit verschillende hulpbronnen die als een
dynamisch proces worden ingezet in een bepaalde situatie (Beltman, et al., 2011). Het kan voorkomen
dat iemand niet beschikt over alle bovengenoemde factoren, maar wel veerkrachtig is. Hieronder volgt
een voorbeeld.
Een brandweermedewerker krijgt veel sociale steun van zijn collega’s en is altijd positief,
maar hanteert geen actieve coping-strategie. De medewerker beschikt dan niet over alle factoren van
veerkracht. Echter, deze medewerker kan wel veerkrachtig zijn omdat hij wel over een aantal factoren
van veerkracht beschikt. Met andere woorden, veerkracht is een dynamisch begrip en kan per persoon
verschillen. De bovengenoemde factoren afzonderlijk leiden tot meer veerkracht, maar ook in relatie
tot elkaar leiden tot meer veerkracht (Beltman, et al. 2011)

Conceptueel model
In de vorige paragrafen werd ingegaan op vier individuele en drie interpersoonlijke factoren die
positief samenhangen met veerkracht van brandweermedewerkers of (vergelijkbare) beroepsgroepen
die met stressvolle/risicovolle gebeurtenissen te maken krijgen. Op individueel niveau hebben de
volgende factoren positieve invloed op veerkracht: hardiness, zelfvertrouwen, positieve emotie en
actieve coping-strategie. Op interpersoonlijk niveau hebben de volgende factoren positieve invloed op
veerkracht: het ervaren sociale steun van werkgever, een organisatienorm tegen agressie en het ervaren
sociale steun van collega’s.
Deze opgesomde onderzochte factoren vormen het construct veerkracht. De afbeelding 3.1 is
een schematisch overzicht te zien van de factoren die invloed hebben op veerkracht. In de afbeelding
is te zien dat veerkracht is opgebouwd uit individuele en interpersoonlijke veerkracht. Daarnaast is te
zien dat individuele en interpersoonlijke veerkracht met elkaar verbonden zijn en elkaar kunnen
beïnvloeden.
Hardiness
Zelfvertrouwen
Positieve emotie
Actieve coping
Sociale steun werkgever
Organisatienorm
Sociale steun collega’s

Individuele
veerkracht
Veerkracht
Interpersoonlijke
veerkracht

3.1 Schematische afbeelding van factoren die invloed hebben op veerkracht
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4. Resultaten kwantitatief onderzoek
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het kwantitatieve onderzoek gepresenteerd. Eerst worden de
verschillen tussen de onderzochte groepen besproken. Vervolgens worden de resultaten per deelvraag
gepresenteerd. Bij sommige deelvragen worden de resultaten in grafieken weergegeven. Dit is alleen
gedaan wanneer er opmerkelijke resultaten zijn gevonden. De grafieken van alle resultaten van de
vragenlijst zijn te vinden in bijlage drie.

Onderzoeksvraag 1
Hoe vaak hebben brandweermedewerkers van de Veiligheidsregio IJsselland de afgelopen 12
maanden agressie en geweld van externen meegemaakt?
Externe agressie
Brandweermedewerkers scoren op externe agressie gemiddeld een 1.10 op een schaal van 1 t/m 5. Dit
betekent dat medewerkers de afgelopen 12 maanden gemiddeld nooit tot zelden agressie hebben
ervaren. Van alle medewerkers heeft 74,5% de afgelopen 12 maanden nooit een vorm van extern
geweld of agressie ervaren. Slechts één medewerker (0,5%) geeft aan een keer per week verbale
agressie te ervaren. Van alle vormen van geweld komt verbaal geweld het vaakst voor.
Grafiek 4.1: Externe agressie (N=212)

Veiligheidsgevoel
Brandweermedewerkers scoren op veiligheidsgevoel gemiddeld een 1.25 op een schaal van 1 t/m 5.
Dit betekent dat medewerkers zich nooit tot zelden onveilig voelen in hun werk of tijdens werken met
burgers. Wat opvalt, is dat de uiterste antwoord categorieën (soms, vaak en altijd) weinig tot niet zijn
gekozen. Van alle medewerkers heeft gemiddeld genomen 56,1% zich 12 maanden nooit onveilig
gevoeld.
Van de ondervraagde brandweermedewerkers is 82,5% nooit bang om zelf slachtoffer te
worden van agressie of geweld door burgers (zie figuur 4.2). Wanneer zij dezelfde vraag over hun
collega’s beantwoorden, is een opvallend verschil te zien. 67,0% van de medewerkers is nooit bang
dat een collega slachtoffer wordt van agressie en geweld door burgers. De perceptie op
slachtofferschap bij zichzelf is aanzienlijk lager dan perceptie op slachtofferschap bij een collega.
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Grafiek 4.2: Veiligheidsgevoel tijdens werk en werken met burgers

Ik ben bang dat een collega slachtoffer wordt van
agressie of geweld door burgers
Ik ben bang om tijdens werktijd slachtoffer te
worden van agressie of geweld door burgers

67,0%

Tijdens mijn werk voel ik me bedreigd door burgers
Ik voel me onveilig als ik voor mijn werk buiten de
deur ben
Ik voel me onveilig als ik tijdens mijn werk contact
heb met burgers
Nooit

Zelden

82,5%

15,6% 1,9%

82,5%

17,0% 0,5%

85,4%

14,2% 0,5%

72,2%
Soms

Vaak

27,8% 0,0%
5,2%

23,1%3,3% 0,5%
0,9%

Altijd

Incidenten
Aan de medewerkers is gevraagd om een korte beschrijving te geven van de agressie-incidenten. In
totaal hebben 18 mensen een situatiebeschrijving gegeven. De beschrijvingen zijn terug te lezen in
bijlage vier. In het merendeel van de situaties ging het om verbaal geweld. Medewerkers werden door
burgers uitgescholden, er werd gevloekt of er werden vernederende opmerkingen gemaakt. Meerdere
keren hebben medewerkers aangegeven dat zij gestoord werden tijdens hun werkzaamheden. Burgers
werden bijvoorbeeld boos omdat de brandweer in de weg stond. Enkele keren werden voorwerpen
naar medewerkers gegooid. Een keer is er een situatie van interne agressie aangegeven. Een
medewerker heeft te maken gehad met vervelende opmerkingen van collega’s. Enkele medewerkers
noemen het tijdstip van het agressie-incident. In meerdere gevallen vond het ongewenst gedrag plaats
tijdens nieuwjaarsnacht.

Onderzoeksvraag 2
Hoe vaak hebben brandweermedewerkers van de Veiligheidsregio IJsselland de afgelopen 12
maanden agressie en geweld van internen meegemaakt?
Interne agressie
Brandweermedewerkers scoren op interne agressie gemiddeld een 1.18 op een schaal van 1 t/m 5. Dit
betekent dat brandweermedewerkers de afgelopen 12 maanden nooit tot zelden interne agressie
hebben ervaren. De uiterste antwoordcategorieën (een keer per maand, een keer per week, dagelijks)
zijn vrijwel niet gekozen.
Medewerkers hebben de afgelopen 12 maanden het minst direct geweld ervaren van collega’s
of leidinggevenden. De afgelopen 12 maanden is 96,2% van de medewerkers nooit blootgesteld aan
lichamelijk geweld. Van de vier schalen van interne agressie, scoren medewerkers het hoogst op
buitengesloten worden. Echter, hier gaat het ook om lage percentages. Slechts 2,9% was een keer per
maand of vaker buitengesloten. 31,1% zegt nooit te zijn buitengesloten en 65,1% zelden te zijn buiten
gesloten. Uit deze categorie scoren de medewerkers het hoogst op de vraag: ‘Hoe vaak werd er over
jou geroddeld?’. Over minder dan de helft (39,6%) van de medewerkers wordt nooit geroddeld. Over
11,8% van de medewerkers wordt minimaal een keer per maand of vaker geroddeld.
Seksuele intimidatie
Brandweermedewerkers scoren op seksuele intimidatie gemiddeld een 1.04 op een schaal van 1 t/m 5.
Dit betekent dat medewerkers vrijwel nooit seksuele intimidatie van collega’s of leidinggevende
ervaren. Opvallend is dat het percentage vrouwen (29,4%) dat één keer een vorm van seksuele
20

intimidatie heeft ervaren groter is dan het percentage mannen (12%). Medewerkers scoren het hoogst
op de stelling: ‘Opmerkingen maken over jou uiterlijk die je niet op prijs stelt’. 17,6% van de vrouwen
hebben de afgelopen 12 maanden een enkele keer een opmerking gehoord die zij niet op prijs stelden.
Van de mannen hebben 5,7% dit een enkele keer meegemaakt. 1,1% van de mannen geeft aan dit
meerdere keren te hebben meegemaakt en 0,6% geeft aan dit regelmatig te hebben meegemaakt.
Gevoel van veiligheid in de groep
Brandweermedewerkers scoren op veiligheid in de groep gemiddeld een 3.9 op een schaal van 1 t/m 5.
Dit betekent dat medewerkers zich veilig voelen in hun eigen groep. De groepsleden voelen zich over
het algemeen veilig om te participeren in het team en kunnen voldoende invloed uitoefenen. De
teamleden voelen zich geaccepteerd. Minder dan 3% van de ondervraagde brandweermedewerkers
voelt zich onveilig binnen een groep.

Onderzoeksvraag 3
In hoeverre hebben brandweermedewerkers verloopintentie?
Brandweermedewerkers scoren op verloopintentie een 1.70 op een schaal van 1 t/m 5. Dit betekent dat
medewerkers geen tot weinig intentie hebben om te stoppen met werken bij de brandweer. Van de
ondervraagde medewerkers zou 10,5% over vijf jaar niet meer bij de brandweer willen werken. Meer
dan tien procent (11,8%) heeft de afgelopen 12 maanden er wel eens over nagedacht om ander werk te
gaan zoeken buiten de brandweer. Een deel (7,6%) van deze medewerkers heeft de afgelopen 12
maanden daadwerkelijk actie ondernomen om ander werk te vinden.

Onderzoeksvraag 4
In hoeverre zijn brandweermedewerkers tevreden over hun werk?
Brandweermedewerkers scoren op werktevredenheid een 4.52 op een schaal van 1 t/m 5. Dit betekent
dat medewerkers zeer tevreden zijn over hun werk. Zij hebben plezier in hun werk, zijn gemotiveerd
en zijn trots op het werk wat zij doen. De laagste twee antwoordcategorieën worden nagenoeg niet
gekozen. Zij scoren het hoogst op de stelling ‘ik ben trots op het werk dat ik doe’, namelijk een 4,70.
De medewerkers scoren het laagst op de stelling ‘als ik alles over mocht doen zou ik beslist weer voor
het brandweer vak kiezen’, namelijk een 4.41.

Onderzoeksvraag 5
In hoeverre zijn brandweermedewerkers veerkrachtig?
Persoonlijke veerkracht
Brandweermedewerkers scoren op persoonlijke veerkracht een 4.13 op een schaal van 1 t/m 5. Dit
betekent dat brandweermedewerkers over het algemeen veerkrachtig zijn. Zij hebben het gevoel fit en
sterk te zijn en hebben energie. Zij kunnen doorzetten, ook als het tijdens het werk tegenzit. Slechts
enkele medewerkers geven aan niet veerkrachtig te zijn.
Omgaan met lastige situaties
Brandweermedewerkers scoren op omgaan met lastige situaties een 4.17 op een schaal van 1 t/m 5. Dit
betekent dat medewerkers goed in staat zijn om om te gaan met lastige situaties. Zij kunnen zich in
moeilijke situaties makkelijk aanpassen, zitten niet snel bij de pakken neer en kunnen na lastige
situaties makkelijk de draad weer oppakken.
Sociale steun collega’s
Brandweermedewerkers scoren op sociale steun van collega’s een 3.68 op een schaal van 1 t/m 4. Dit
betekent dat zij sociale steun ervaren van hun collega’s. De medewerkers scoren het hoogst op de
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vraag ‘voel jij je veilig bij de collega’s op jouw werk?’, namelijk een 3.84. De medewerkers scoren het
laagst op de vraag ‘heb jij het gevoel dat je op jouw werk een stommiteit kan laten merken?’ namelijk,
een 3.52. Slechts 4,7% van de medewerkers heeft nauwelijks tot niet het gevoel dat zij met collega’s
kan bespreken wat hen bezig houdt.
Sociale steun werkgever
Brandweermedewerkers scoren op sociale steun van werkgever een 4.06 op een schaal van 1 t/m 5. Dit
betekent dat brandweermedewerkers over het algemeen sociale steun krijgen van hun werkgever als
het gaat om omgaan met agressie. De medewerkers scoren het laagst op de stelling ‘ik weet waar ik
terecht kan als ik te maken heb gekregen met ongewenst gedrag’. Wat opvalt, is dat 8,9% niet tot
helemaal niet weet waar zij terecht kunnen als zij te maken krijgen met ongewenst gedrag. 70,3%
vindt dat de leiding een gelegenheid biedt om ervaringen met ongewenst gedrag te bespreken. De
stelling ‘de leiding komt op voor de medewerkers als het gaat om agressie of geweld door burgers’
scoort het hoogst, namelijk 4.20. Het lijkt erop dat medewerkers over het algemeen net wat meer
sociale steun ervaren als het gaat om externe agressie in vergelijk met interne agressie.
Organisatienorm
Brandweermedewerkers scoren op organisatienorm een 4.18 op een schaal van 1 t/m 5. Dat betekent
dat zowel interne als externe agressie door de leidinggevende niet wordt getolereerd. Wat opvalt, is dat
interne agressie meer wordt getolereerd dan externe agressie. 84,5% van de medewerkers zegt dat
externe agressie niet wordt getolereerd. 77,4% van de medewerkers zegt dat interne agressie niet
wordt getolereerd. Slechts 2,4% van de medewerkers geeft aan dat zowel interne als externe agressie
wel wordt getolereerd.

Onderzoeksvraag 6
Is er een relatie tussen agressie, veerkracht en de mate van verloopintentie en werkontevredenheid?
Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag zijn zes hypothesen gesteld. Drie hypotheses hebben
betrekking op verloopintentie en drie op werktevredenheid. De hypotheses zijn getoetst aan de hand
van een hiërarchische regressieanalyse. Hierbij zijn drie verschillende modellen gebruikt om de
relaties te toetsen (zie tabel 3.1 en 3.2 in bijlage drie). Het eerste model toetst het effect van de
controlevariabelen; geslacht en dienstverband. Er wordt gekeken of geslacht of soort dienstverband
(vrijwilliger/beroepsmedewerker) invloed heeft op verloopintentie en werktevredenheid.
In het tweede model wordt getoetst of medewerkers die meer agressie ervaren ook meer
verloopintentie en werktevredenheid ervaren. In het derde model wordt getoetst of de deelfactoren van
veerkracht (sociale steun werkgever, sociale steun collega’s en veerkracht en omgaan met moeilijke
situaties) een moderator effect hebben in de relatie tussen agressie en verloopintentie en relatie tussen
agressie en agressie en werktevredenheid.
Als laatst wordt in model drie getoetst of de totaalscore van veerkracht een modererend effect
heeft op de relatie tussen agressie en verloopintentie en de relatie tussen agressie en werktevredenheid.
Zoals al eerder benoemd in het literatuuronderzoek blijkt dat veerkracht een dynamisch begrip is. Dat
betekent dat een persoon die niet over alle factoren van veerkracht beschikt, toch veerkrachtig kan
zijn. Om deze reden is er een totale score gemaakt van de deelfactoren van veerkracht; sociale steun
van collega’s, sociale steun van de werkgever en veerkracht en omgaan met moeilijke situaties.
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Agressie en verloopintentie
Hypothese 1a stelt dat het ervaren van interne agressie een positief verband heeft met verloopintentie.
Deze hypothese is onderzocht met een hiërarchische regressieanalyse. Er wordt gecontroleerd voor de
variabelen geslacht en dienstverband (vrijwilliger of beroepsmedewerker).
In tabel 3.1 in bijlage drie is te zien dat er een significante positieve samenhang is gevonden
tussen het ervaren van interne agressie en verloopintentie R² =.121; F (4, 186) = 6.38, p < .001. De
controlevariabele dienstverband levert een grootste significante bijdrage (t = -2.85, p < .01). Interne
agressie is de twee na grootste voorspeller (t = 2.756, p < .01).
Hypothese 1b stelt dat het ervaren van externe agressie een positief verband heeft met
verloopintentie. Uit de regressieanalyse blijkt dat er een significante positieve samenhang is tussen het
ervaren van externe agressie en verloopintentie (t = 2.28, p < .05).
Agressie, verloopintentie en veerkracht
Hypothese 2a stelt dat veerkracht (sociale steun werkgever, sociale steun collega’s, veerkracht en/of
omgaan met moeilijke situaties) een modererend effect heeft op de relatie tussen agressie en
verloopintentie. Hierbij wordt verwacht dat brandweermedewerkers met een hoge mate van
veerkracht, bij een hoge mate van interne of externe agressie, minder verloopintentie zullen ervaren.
Echter, brandweermedewerkers met een lage mate van veerkracht, zullen bij een hoge mate van
interne of externe agressie, meer verloopintentie ervaren. Deze hypothese is onderzocht met een
hiërarchische regressieanalyse. De onafhankelijke variabelen zijn interne en externe agressie, de
afhankelijke variabele is verloopintentie. Er wordt gecontroleerd op de variabelen; geslacht en
dienstverband.
Uit de analyse (te zien in tabel 4.2) blijkt dat agressie het effect van sociale steun, veerkracht
en omgaan met lastige situaties op verloopintentie niet significant modereert. Ook de totaal score op
veerkracht modereert niet significant het effect van externe agressie op verloopintentie R² change
=.083; F change = 1.833, p > .05.
Agressie en werktevredenheid
Hypothese 3a stelt dat het ervaren van interne agressie een positief verband heeft met
werkontevredenheid. Deze hypothese is onderzocht met een hiërarchische regressieanalyse. Er wordt
gecontroleerd voor de variabelen; geslacht en dienstverband (vrijwilliger of beroepsmedewerker).
In tabel 3.2 in bijlage drie is te zien dat er een significante positieve samenhang is gevonden
tussen het ervaren van interne agressie en werkontevredenheid R² =.066; F (4, 186) = 3.29, p < .05.
Interne agressie levert grootste significante bijdrage (t = 2.43, p < .05). De controlevariabele
dienstverband levert een significante bijdrage (t = -2.06, p < .05).
Hypothese 2b stelt dat het ervaren van externe agressie een positief verband heeft met
verloopintentie. Uit de regressieanalyse blijkt dat er geen significante positieve samenhang is tussen
het ervaren van externe agressie en werkontevredenheid. Opvallend is dat er zelfs sprake is van een
negatief verband (t = -.13, p > .05). Dit zou betekenen dat externe agressie zou zorgen voor minder
ontevredenheid over werk. Echter is dit verband niet sterk genoeg om significant te zijn.
Agressie, werkontevredenheid en veerkracht
Hypothese 3b stelt dat veerkracht (sociale steun werkgever, sociale steun collega’s, veerkracht en/of
omgaan met moeilijke situaties) een modererend effect heeft op de relatie tussen agressie en
werkontevredenheid. Hierbij wordt verwacht dat brandweermedewerkers met een hoge mate van
veerkracht, bij een hoge mate van interne of externe agressie, minder ontevreden zullen zijn over hun
werk. Echter, brandweermedewerkers met een lage mate van veerkracht, bij een hoge mate van interne
of externe agressie, zullen meer ontevreden zijn over hun werk. Deze hypothese is onderzocht met een
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hiërarchische regressieanalyse. De onafhankelijke variabelen waren interne en externe agressie, de
afhankelijke variabele was werkontevredenheid. Er wordt gecontroleerd voor de onafhankelijke
variabelen; geslacht en dienstverband.
Uit de analyse (te zien in tabel 3.2) blijkt dat agressie het effect van sociale steun, veerkracht
en omgaan met lastige situaties op verloopintentie niet significant modereert. Ook de totaalscore van
veerkracht modereert niet significant op de relatie tussen agressie en werkontevredenheid (R² change
=.036; F change = .71, p > .05).

Verschillen
Er zijn verschillende groepen met elkaar vergeleken. Uit de analyses blijkt dat er geen significant
verschil is gevonden tussen mannen en vrouwen. Er blijken wel significante verschillen te zijn tussen
vrijwilligers en beroepsmedewerkers en tussen verschillende clusters. De verschillen worden hieronder
besproken.
Verschillen tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers
Een onafhankelijke t-toets heeft bepaald dat er significante verschillen bestaan tussen vrijwilligers en
beroepsmedewerkers. De beroepsmedewerkers hebben significant meer verloopintentie in vergelijking
met vrijwillige medewerkers. De beroepsmedewerkers scoren gemiddeld 1.96 op verloopintentie
gescoord op een schaal van 1 tot 5. Dit is significant hoger dan het gemiddelde van de vrijwillige
medewerkers wat 1.56 is: t (192) = 2.76 p = <.01. Beroepsmedewerkers hebben significant meer
intentie om te stoppen met werken bij de brandweer in vergelijking met vrijwillige medewerkers.
Beroepsmedewerkers zijn significant minder veerkrachtig en minder tevreden over hun werk
in vergelijking met vrijwillige medewerkers. Beroepsmedewerkers scoren gemiddeld 3.98 op
veerkracht op een schaal van 1 tot 5. Dit is significant lager dan het gemiddelde van de vrijwillige
medewerkers wat 4.20 is: t (192) = -2.66, p = <.01. Verder lijken vrijwillige medewerkers meer
tevreden te zijn over hun werk dan beroepsmedewerkers. Beroepsmedewerkers scoren gemiddeld 4.38
op werktevredenheid op een schaal van 1 tot 5. Dit is significant lager dan het gemiddelde van
vrijwillige medewerkers wat 4.58 is: t (192) = -2.57, p=.01.
Ook blijkt dat beroepsmedewerkers de afgelopen 12 maanden significant meer interne en
externe agressie en geweld hebben ervaren in vergelijking met vrijwillige medewerkers. Ten eerste
hebben beroepsmedewerkers significant meer verbaal geweld ervaren van externen.
Beroepsmedewerkers scoren gemiddeld 1.36 op verbaal geweld op een schaal van 1 tot en met 5. Dit
is significant hoger dan het gemiddelde van vrijwillige medewerkers wat 1.24 is: t (192) = 2.27, p=.02.
Ten twee hebben beroepsmedewerkers gemiddeld significant meer interne agressie ervaren dan
vrijwilligers. Beroepsmedewerkers scoren gemiddeld 1.24 op interne agressie op een schaal van 1 tot
5. Dit is significant meer dan het gemiddelde van vrijwillige medewerkers wat 1.14 is: t (192) = 2.80,
p = <.01.
Verschillen tussen Clusters
Op basis van een enkelvoudige variantie analyse blijkt dat er een significant verschil in interne
agressie bestaat tussen cluster Noordwest (N=46), cluster Midden (N=43), cluster Oost (N=30) en
cluster Zuid (N=34) (F(3, 149) = 5.05, p=.002). De medewerkers uit cluster Midden hebben gemiddeld
genomen het meeste interne agressie ervaren (gemiddeld 1.24; sd 0.28). De medewerkers uit cluster
Oost hebben gemiddeld genomen het minst agressie ervaren (gemiddeld 1.06; sd 0,07). De
medewerkers uit cluster Noordwest (gemiddeld 1.15; sd 0.14) en cluster zuid (gemiddeld 1.18; sd
1.16) nemen de tweede en derde plek in.
Verder blijkt er een verschil te zijn in het gevoel gewaardeerd te worden voor het werk tussen
cluster Noordwest (N=46), cluster Midden (N=43), cluster Oost (N=30) en cluster Zuid (N=34) (F(3,
24

149) = 2.82, p=.041). De medewerkers uit cluster Midden hebben gemiddeld genomen het minst
waardering ervaren (gemiddeld 3.58; sd 0.73). De medewerkers uit cluster Oost hebben gemiddeld
genomen het meest waardering ervaren (gemiddeld 3.93; sd 0,25). De medewerkers uit cluster
Noordwest (gemiddeld 3.78; sd 0.47) en cluster Zuid (gemiddeld 3.76; sd 0.53) nemen respectievelijke
de tweede en derde plek in.
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5. Conclusie & discussie
Het doel van dit onderzoek was meer inzicht krijgen in de omvang van agressie en geweld tegen
brandweermedewerkers in de regio IJsselland. Daarnaast was het doel om een verkenning te doen naar
de relatie tussen agressie en veerkracht. De onderzoeker wilde hiermee een bijdrage leveren aan
inzicht krijgen in omgaan met agressie. Om dit te bereiken zijn er twee soorten onderzoek gedaan. Ten
eerste is er literatuuronderzoek gedaan naar de factoren die invloed hebben op veerkracht. Dit is
gedaan om veerkracht goed te kunnen operationaliseren. Vervolgens zijn onder 795
brandweermedewerkers vragenlijsten uitgezet, waarvan er 212 bruikbaar zijn ingevuld. Hieruit blijkt
dat brandweermedewerkers de afgelopen 12 maanden nauwelijks interne en externe agressie hebben
ervaren. Ook blijken medewerkers zeer tevreden te zijn over hun werk. Zij hebben weinig behoefte om
te stoppen met werken bij de brandweer. Daarnaast blijken brandweermedewerkers veerkrachtig.
Hieronder worden de resultaten verder onderbouwd. Vervolgens worden de beperkingen van het
onderzoek en aanbevelingen voor vervolg onderzoek gepresenteerd.

Omvang agressie en geweld
Uit de theorie blijkt dat brandweermedewerkers in vergelijking met andere beroepsgroepen met een
publieke taak minder agressie meemaken (Abraham, Flight, & Roorda, 2011). De medewerkers van de
brandweer bevestigen dit. Uit de vragenlijsten is gebleken dat brandweermedewerkers in de regio
IJsselland de afgelopen 12 maanden nooit tot zelden externe agressie hebben meegemaakt. De lage
score op externe agressie kan verklaard worden door de geografische inrichting van de regio. Uit
onderzoek blijkt dat brandweermedewerkers die werken in stedelijke gebieden vaker te maken krijgen
met agressie dan brandweermedewerkers die werken in plattelandsgebieden (Broekhuizen, Raven &
Driessen, 2005). De regio IJsselland bestaat uit veel plattelandsgebieden.
Uit verdiepend onderzoek van Jacobs, Jans en Roman (2009) blijkt dat interne agressie vaker
voorkomt dan externe agressie. In de onderzochte praktijk blijkt dit ook zo te zijn.
Brandweermedewerkers maken vaker interne agressie mee in vergelijking met externe agressie. Ook
blijkt dat de tolerantie ten opzichte van interne agressie hoger is dan externe agressie. Verder scoren de
medewerkers gemiddeld hoger op hun veiligheidsbeleving tijdens hun werk met externen in
vergelijking met de veiligheid binnen de groep. Echter de frequentie van interne agressie is niet heel
hoog. In regio IJsselland krijgen brandweermedewerkers bijna nooit te maken met interne agressie.
Slechts een enkeling heeft minstens een keer paar maand interne agressie ervaren.
In de praktijk blijken er een aantal significante verschillen te zijn tussen vrijwillige
medewerkers en beroepsmedewerkers. Zo blijkt dat beroepsmedewerkers significant meer
verloopintentie hebben dan vrijwilligers. Verder blijkt dat beroepsmedewerkers significant minder
tevreden zijn over hun werk. Dit zou verklaard kunnen worden door een werkmotivatie. In
tegenstelling tot beroepsmedewerkers krijgen vrijwilligers niet betaald voor hun werk. Vrijwilligers
hebben een sterke intrinsieke motivatie om hun werk uit te voeren. Uit onderzoek blijkt dat intrinsieke
motivatie onder andere leidt tot betere werkprestaties en meer werktevredenheid (Deci, 1972). Dit zou
een reden kunnen zijn waarom vrijwilligers over het algemeen meer tevreden zijn over hun werk en
minder verloopintentie ervaren.
Verder is het opvallend dat beroepsmedewerkers significant meer agressie ervaren dan
vrijwillige medewerkers. Dit kan worden verklaard doordat beroepsmedewerkers vaker aan het werk
zijn dan vrijwillige medewerkers. Beroepsmedewerkers hebben dus meer kans op agressie.

26

Relatie tussen agressie, verloopintentie en werkontevredenheid
Uit de theorie blijkt dat zowel interne als externe
agressie leidt tot meer verloopintentie en meer
werkontevredenheid (o.a. Van den Bossche et al.,
2012 en Abraham, et al., 2011). Uit het onderzoek
wordt deze aanname deels bevestigd (zie afbeelding
5.1). Zowel interne als externe agressie verhogen de
verloopintentie van brandweermedewerkers. Dat
betekent dat brandweermedewerkers die interne en/of
Afbeelding 5.1: verbanden tussen agressie,
externe agressie meemaken meer intentie hebben om te verloopintentie en werkontevredenheid
stoppen met werken bij de brandweer dan
medewerkers die geen agressie meemaken. Verder blijkt dat interne agressie de werkontevredenheid
verhoogt. Echter, externe agressie heeft geen invloed op werkontevredenheid. Brandweermedewerkers
die externe agressie meemaken zullen geen verschil merken in hun werktevredenheid. Dit kan
mogelijk komen door de eerder besproken ‘norm’ tegen over agressie (Brandweer Nederland, 2014).
Wanneer brandweermedewerkers externe agressie als onderdeel van hun werk zien, zal dit niet invloed
hebben op hun werktevredenheid.

Rol van veerkracht
Op basis van verschillende onderzoeken werd verwacht dat veerkracht een bufferende werking zou
hebben op negatieve gevolgen van agressie (o.a. Beltman, Mansfield, & Price, 2011, Van Erp et al.,
2013, Bogaerts, 2013 en Van Breda, 2011). De negatieve gevolgen die zijn onderzocht zijn
verloopintentie en werkontevredenheid.
In dit onderzoek wordt deze aanname niet bevestigd. Er is geen modererend effect gevonden
in de relatie tussen agressie en verloopintentie en agressie en werktevredenheid. Veerkracht heeft dus
bij het ervaren van agressie geen bufferende werken op verloopintentie of werkontevredenheid. Dit
kan verklaard worden doordat medewerkers weinig agressie hebben ervaren. Als medewerkers weinig
tot geen agressie ervaren, kan veerkracht ook geen bufferende werking geven op de negatieve
consequenties van agressie.

Beperkingen van het onderzoek
Dit onderzoek heeft een aantal statistische en theoretische beperkingen. Deze worden hieronder
besproken. In het onderzoek is mogelijk sprake van kanskapitalisatie. Kanskapitalisatie is het
verhogen van verbanden door het opnemen van veel variabelen in het onderzoek (Drenth & Sijtsma,
2006). In het onderzoek is veerkracht in verband gebracht met verloopintentie en werktevredenheid.
Veerkracht is een keer als totaalscore in de moderatie analyse gebruikt. Ook zijn de aparte factoren
van veerkracht gebruikt in de moderatie analyse. De vele variabelen kunnen ervoor gezorgd hebben
dat de significante resultaten toevallig zijn gevonden.
Het begrip persoonlijke veerkracht is niet optimaal geoperationaliseerd in de vragenlijst. In het
literatuuronderzoek is gezegd dat persoonlijke veerkracht bestaat uit vier dingen, namelijk: hardiness,
zelfvertrouwen, positieve emotie en actieve coping. In de vragenlijst wordt enkel gebruikt gemaakt
van twee schalen, namelijk: omgaan met moeilijke situaties en veerkracht. De schalen uit de
vragenlijst zijn niet direct te herleiden naar de factoren van persoonlijke veerkracht uit het
literatuuronderzoek. Dit kan vertekening van de data hebben veroorzaakt, namelijk dat niet goed
uitspraak kan worden gedaan over het bezitten van veerkracht.
In het onderzoek is de-escalerend handelen buiten beschouwing gehouden. Hoewel dit niet
specifiek voor brandweermedewerkers of voor medewerkers met een publieke taak is onderzocht, lijkt
de-escalerend handelen een belangrijke factor te zijn in het wel of niet ontstaan van agressie en geweld
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(Ufkes, & Giebels, 2014). Actief luisteren, opbouwen van vertrouwen en perspectief nemen kan
zorgen voor het voorkomen van agressie en geweld (Giebels, & Euwema, 2010; Stokkum, 2013).
Als laatste kunnen de resultaten mogelijk beïnvloed zijn door verborgen derde variabelen. Uit
onderzoek van Bogaerts (2013) blijkt dat de variabelen leeftijd, opleidingsniveau, soort beroep en
aantal dienstjaren invloed hebben op veerkracht. Deze variabelen zijn in het onderzoek bewust buiten
beschouwing gelaten. Uit eerdere gesprekken met ploegleiders en teamleiders kwam naar voren dat er
een lage respons werd verwacht. De organisatie heeft tijdens een eerder onderzoek te maken met een
hoge non-respons. Een van de redenen hiervoor was dat de onderzoeksresultaten bijna te herleiding
waren naar de persoon. Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp en om de anonimiteit te
waarborgen en respons te verhogen, zijn deze variabele niet meegenomen in het onderzoek. Dit kan de
conclusie hebben beïnvloed. Het kan zijn dat er onterecht verbanden zijn getrokken tussen agressie,
verloopintentie, werkontevredenheid en veerkracht.

Aanbevelingen voor vervolg onderzoek
Zoals al aangeven gaat dit onderzoek niet in op omgaan met agressie. De organisatie zou verder
onderzoek kunnen doen naar de manier waarop brandweermedewerkers omgaan met agressie. Als
blijkt dat zij dit niet goed kunnen omgaan met agressie, kunnen hier beter interventies op worden
ontworpen.
Daarnaast kan de organisatie meer kwalitatief onderzoek doen naar de norm ten opzichte van
agressie. Al eerder werd besproken dat brandweermedewerkers mogelijk agressie als onderdeel zien
van hun werk. De norm ten opzichte van agressie is zeer belangrijk als het gaat om omgaan met
agressie. Daarnaast is de norm of attitude belangrijk in het veranderen van gedrag (Brug, Van Assema
& Lencher, 2010). Als blijkt dat brandweermedewerkers agressie niet belangrijk vinden, wordt het ook
lastig om gedrag van de medewerkers te veranderen.
Als laatste kan verder onderzoek worden gedaan naar de bufferende werking van veerkracht.
In dit onderzoek was weinig kans om de bufferende rol van veerkracht te onderzoeken, omdat er
weinig agressie werd ervaren. In vervolgonderzoek kan een andere beroepsgroep of gemeente worden
gekozen waarin medewerkers meer agressie ervaren, zodat de bufferende rol van veerkracht beter kan
worden onderzocht.
Verder kunnen in vervolg onderzoek meer afhankelijke variabelen worden onderzocht. Uit de
theorie blijkt dat agressie niet alleen effect heeft op verloopintentie en werktontevredenheid, maar ook
op burn-out klachten, ziekteverzuim en het niveau van functioneren (Van den Bossche et al., 2012). In
vervolg onderzoek kan de bufferende werking van veerkracht op meer negatieve gevolgen van
agressie worden onderzocht.
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6. Aanbevelingen
In de regio IJsselland hebben brandweermedewerkers de afgelopen 12 maanden weinig agressie en
geweld meegemaakt. Toch is aangetoond dat de agressie die brandweermedewerkers meemaken effect
heeft op de werktevredenheid en behoefde om te stoppen met werken bij de brandweer. Ondanks de
lage frequentie van agressie en geweld is het dus toch belangrijk is om maatregelen te treffen tegen
agressie en geweld van zowel internen als van externen. Hieronder worden aanbevelingen gegeven
voor het omgaan met agressie en geweld.
Blijf focussen
Rosenboom en Donkers (2010) deden onderzoek naar succesvolle aanpakken in omgaan met agressie.
Een van de belemmeringen voor een succesvolle aanpak tegen agressie is dat agressie niet vaak
voorkomt. Wanneer medewerkers niet vaak agressie ervaren, voelen zij ook niet sterk de intentie om
tijd te investeren in omgaan met agressie. Dit kan verklaard worden door risico-inschatting.
Stresstheoretici Lazarus (1966) verklaart dat mensen die de kans op persoonlijke dreiging laag achten,
minder geneigd zijn om gedrag te veranderen (zoals weergegeven in Brug, Van Assema & Lencher,
2010). Als brandweermedewerkers agressie en geweld niet als bedreiging zien, zullen zij hun gedrag
in omgaan met agressie ook niet snel gaan veranderen.
Uit dit onderzoek blijkt ook dat 82,5% van de brandweermedewerkers niet bang is om
slachteroffer te worden van externe agressie. Verder blijkt dat medewerkers weinig interne en externe
agressie ervaren. Waarschijnlijk zullen zij weinig intentie voelen om hun gedrag te gaan veranderen
als het gaat om omgaan met agressie. De rode draad in de aanbevelingen aan de organisatie is dan ook
de focus houden op en continuïteit bewaren in omgaan met agressie en geweld.
Vergroot de veerkracht
Uit dit onderzoek blijkt dat de organisatie en medewerkers veel veerkracht hebben. De medewerkers
ervaren veel sociale steun van collega’s en de werkgever. Ook voelen medewerkers zich veilig in de
groep en op straat. De organisatie kan aansluiten bij deze succes en deze ook vergroten. Een
aanbeveling is om zowel individuele als interpersoonlijke veerkracht nog groter te maken. Zo kan de
organisatie mensen nog weerbaarder maken tegen agressie. Dit kan bijvoorbeeld door als organisatie
nog meer sociale steun te geven in omgaan met agressie.
Maak samen met medewerkers een praktisch beleid
Ministerie van Sociale Zaken deed een paar jaar geleden onderzoek bij o.a. de brandweer naar
succesfactoren voor agressiebeleid. Hieruit blijkt dat medewerkers weinig behoefde hebben aan dikke
protocollen maar veel behoefte hebben aan beknopte handreiking met praktische tips (Kemper en De
Ruig, 2009). Verder blijkt uit meerdere onderzoeken (o.a. Kemper & de Ruig, 2009) dat bottum-up
aanpak zorgt voor meer draagvlak en hoge praktische waarde. Uit dit onderzoek in de regio IJsselland
blijkt dat een iets meer dan 70% van de medewerkers vindt dat de leiding voldoende gelegenheid biedt
om ongewenst gedrag te bespreken. Een aanbeveling is om samen met het personeel een handleiding
te maken over het omgaan met zowel interne als externe agressie. Dit is gelijk een mooi middel om het
onderwerp onder de aandacht te brengen. Voorbeeld vragen die kunnen worden besproken zijn:
Welk gedrag is niet meer acceptabel? (norm)
Welke stappen kan ik zetten bij agressie en geweld? (protocol)
Welke ondersteuning krijg ik? (organisatie)
Waartoe ben ik verplicht? Wat zijn mijn bevoegdheden? (rechten en plichten)
Waar heb ik behoefte aan?
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Kies voor een integrale aanpak
Kies voor een integrale aanpak en implementeer omgaan met agressie in bestaande instrumenten.
Omgaan met agressie kan worden geïntegreerd in een huidige oefencyclus. Brandweermedewerkers, in
het bijzonder met een repressieve taak, hebben vaak oefeningen in rampen, branden en ongelukken.
De organisatie kan een trainersacteur inhuren die tijdens oefeningen een agressie burger speelt. De
medewerkers kunnen op deze manier oefenen met omgaan met agressie. Verder kan omgaan met
agressie worden meegenomen in de HRM-cyclus. De gesprekken tussen de werkgever en werknemer
bieden de mogelijkheid om ongewenst gedrag te bespreken en de behoefde voor bijscholing in omgaan
met agressie te peilen.
Geef training
Training is een van de meest ingezette interventies als het gaat om omgaan met externe agressie en
geweld. Er is weinig specifiek wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van trainingen
op succesvol omgaan met agressie en geweld (Ufkens & Giebels, 2014). Training lijkt vooral bij te
dragen aan het aanleren van sociale vaardigheden zoals controleren van eigen emoties en geven van
positieve emoties aan klanten of burgers (Van Dierendonck & Mevissen, 2002). Verder kan training
bijdragen aan het vergroten van kennis over herkennen van agressie en eigenschappen van daders.
Kennis is namelijk nodig voor een gedragsverandering (Brug et al., 2009). De organisatie kan
trainingen aanbieden die bijdragen aan het vergroten van kennis over omgaan met agressie en
vergroten van vaardigheden die nodig zijn bij het omgaan met agressie. Belangrijk is dat in oefeningen
gebruik wordt gemaakt van realistische situaties (Ufkens & Giebels, 2014). Echter, met training alleen
wordt er niet een succesvolle aanpak voor agressie gerealiseerd. Een succesvolle aanpak in omgaan
met agressie en geweld vraagt om continue aandacht (Kemper & De Ruig, 2009).
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Bijlage 1: Vragenlijst
In deze bijlage is de vragenlijst te zien zoals deze verstuurd is naar de medewerkers.
Beste brandweer collega,
In het vorige weekbericht vond je al een aankondiging van het onderzoek dat Monique Locht doet
binnen brandweer IJsselland. We vinden het een belangrijk onderwerp en willen graag weten wat de
stand van zaken in onze regio is. Ik verzoek je dan ook om de vragenlijst in te vullen, hieronder vind je
meer informatie. Voor de collega’s die niet digitaal willen invullen, zit er een bijlage bij.
Hartelijke groet,
Gerbrand Jonker
Brandweer IJsselland laat een onderzoek naar agressie en geweld tegen brandweermedewerkers in de
regio IJsselland. Hierbij hebben wij jouw hulp nodig! De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest
voor agressie en geweld tegen hulpverleners; zeker rondom de jaarwisseling is er altijd veel aandacht
voor het onderwerp.
Waarom krijg jij deze vragenlijst?
Wij willen graag weten hoe veilig jij je voelt op jouw werk. Ook willen wij weten hoe vaak jij
ongewenst gedrag hebt meegemaakt. Dit kan zijn tijdens een uitruk of intern binnen je werk bij de
brandweer. Daarnaast wordt er gekeken naar de mentale weerbaarheid. Dit is belangrijk om veilig te
werken en je weerbaar te kunnen opstellen tegen agressie en geweld.
De resultaten worden gebruikt voor verdere ontwikkeling van scholing, cursussen en trainingen op het
gebied van omgaan met agressie.
Hoe werkt het?
Vul de vragenlijst digitaal in. Het invullen kost ongeveer tien minuten van je tijd.
Klik op de link: http://bit.ly/1K2ORoh
Per post
Je kan de vragenlijst ook op papier invullen. (De voorkeur gaat uit naar het digitaal invullen in
verband met de verwerking.) Print de vragenlijst uit de bijlage, vermeld vertrouwelijk op de enveloppe
en stuur deze ingevuld op naar:
Veiligheidsregio IJsselland
t.a.v. team vakbekwaamheid
Marieke Bottenberg
Antwoordnummer 464
8000 VB ZWOLLE
Wat gebeurt er met de gegevens?
De gegevens worden volledig anoniem verwerkt. Er wordt alleen uitspraak gedaan over groepen en
niet over individuen. Eind maart worden de resultaten teruggekoppeld via de teamleiders Repressie.
Natuurlijk kun je ook persoonlijk een exemplaar ontvangen.
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Heb je nog vragen?
Stuur een mailtje naar: m.locht@vrijsselland.nl.
Beste medewerker van brandweer IJsselland,
Alvast bedankt voor het meedoen aan deze vragenlijst!









Onderstaand vind je de vragen over agressie en geweld en mentale weerbaarheid. De vragen
zijn gericht op de werksituaties als brandweermedewerker in de regio IJsselland. Dit kunnen
werksituaties zijn op kantoor, tijdens het uitrukken of tijdens een oefeningen binnen de post.
Probeer zo volledig en eerlijk mogelijk alle vragen te beantwoorden
Vul de lijst voor jezelf in, overleg niet met anderen
Het gaat om jouw persoonlijke mening, foute antwoorden bestaan niet
Geef slechts één antwoord, tenzij anders aangegeven
Jouw anonimiteit wordt gegarandeerd
Er wordt alleen gerapporteerd over groepen, niet over individuen.
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De volgende vragen gaan over ongewenst gedrag door externen. Het kan zijn dat je in jouw werk te
maken krijgt met ongewenst gedrag door klanten, omstanders tijdens incidenten of door andere
burgers. In de vragenlijst noemen we deze personen ‘externen’.
Er worden vragen gesteld over vijf soorten ongewenst gedrag. Je ziet bij elke soort ongewenst gedrag
tussen haakjes staan wat hiermee wordt bedoeld. Bijvoorbeeld: verbaal geweld (schelden, schreeuwen,
vernederen, treiteren, en pesten). Er wordt specifiek gevraagd naar gedrag dat te maken heeft met het
werk (Tijdens uitrukken en oefenmomenten)
1. Geef hieronder aan hoe vaak jij tijdens je werk de afgelopen 12 maanden te maken
gehad met agressie en geweld van externen?
Nooit

Zelden

Minimaal Minimaal
Dagelijks
1
keer 1 keer per
per
week
maand

Verbaal geweld (schelden, schreeuwen,
vernederen, treiteren, en pesten)
Fysiek geweld (duwen, slaan, schoppen,
trappen, spugen, vastgrijpen, verwonden,
fysiek verhinderen, gooien met voorwerpen
en diefstal van eigendommen)
Discriminatie (negatieve opmerkingen of
gedragingen in relatie tot sekse, huidskleur,
geloof, seksuele geaardheid)
Seksuele intimidatie (nafluiten, seksuele
getinte opmerkingen of blikken, aanranding,
verkrachting, hijgers, pornomail).
Intimidatie
(bedreiging,
stalken,
achtervolgen, chanteren, onder druk zetten,
bommelding,
dreigbrief,
gezinsleden
bedreigen)

2. Wanneer jij minimaal 1 keer agressie en/of geweld hebt meegemaakt, geef dan hieronder
een korte beschrijving van de situatie. (wat voor soort agressie, wie waren de
betrokkenen, wat waren de gevolgen etc.?)
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3. Kun jij aangeven in hoeverre jij het eens bent met de volgende uitspraken?
Nooit

Zelden

Soms

Vaak

Altijd

Ik voel me onveilig als ik tijdens mijn werk
contact heb met burgers
Ik voel me onveilig als ik voor mijn werk buiten
de deur ben
Tijdens mijn werk voel ik me bedreigd door
burgers
Ik ben bang op tijdens werktijd slachtoffer te
worden van agressie of geweld van burgers
Ik ben bang dat een collega slachtoffer wordt
van agressie of geweld door burgers

De volgende vragen gaan over ongewenst gedrag door 'internen'. De vragen hebben betrekking op
gedrag van alle collega’s en leiding, ongeacht of ze nu gelijk, hoger of lager in rang zijn dan jezelf.
Ook hier gaat het om persoonlijke ervaringen.
4. Wil jij bij de volgende vragen bij elk soort gedrag aangeven hoe vaak jij dat de afgelopen
12 maanden zelf heeft meegemaakt?
Nooit Zelden Minimaal Minimaal Dagelijks
1
keer 1
keer
per
per week
maand
Hoe vaak kreeg jij onnodig veel kritiek?
Hoe
vaak werd
buitengesloten?

jij

door

collega’s

Hoe vaak werd er over jou geroddeld?
Collega’s weigeren om met jou samen te
werken
Er heerst een vijandige stemming ten opzichte
van jou
Jouw beslissingen worden ten onrechte in
twijfel getrokken
Collega’s of
privéleven

leiding

spotten

met

jouw
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Hoe vaak werd jij belachelijk gemaakt?
Collega’s roepen schunnige woorden of andere
vernederende uitdrukkingen achter jou aan
Collega’s imiteren jouw manier van lopen,
jouw stem of jouw gebaren om jou belachelijk
te maken
Hoe vaak werd jij blootgesteld aan lichamelijk
geweld door collega’s of leiding?

De volgende vragen gaan over seksueel getint gedrag.
5. Wil jij bij de volgende vragen bij elk soort gedrag aangeven hoe vaak jij dat de afgelopen
12 maanden zelf hebt meegemaakt?
Nooit

Een
enkele
keer

Meerdere
keren

Regelmatig

Vaak

Opdringerige pogingen om een gesprek
met jou aan te knopen over persoonlijke of
seksuele aangelegenheden, zoals jouw
seksleven bespreken of commentaar geven
Schunnige en aanstootgevende seksuele
opmerkingen maken tegen jou persoonlijk
Opmerkingen maken over jouw uiterlijk of
jouw lichaam die jij niet op prijs stelt
Seksuele aandacht geven waar jij niet van
gediend bent
Lichamelijk contact (bijvoorbeeld stoeien)
op een wijze die wat jou betreft verder gaat
dan wat jij prettig vindt

De volgende vragen gaan over de omgang met collega's en leiding en sfeer in de groep.
6. Kun jij aangeven in hoeverre jij het eens bent met de volgende uitspraken?
Sterk mee Mee
oneens
oneens
Teamleden voelen zich
geaccepteerd door elkaar

begrepen

Neutraal Mee eens

Sterk
mee eens

en
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Er is vaak sprake van geven en nemen
binnen de groep
Naar ieders mening wordt geluisterd, zelfs
wanneer het een minderheidsstandpunt
betreft
We hebben de houding van ‘we gaan er
samen voor’

7. Hoe is jouw relatie met directe collega's?
Helemaal
niet

Nauwelijks

Tamelijk

Helemaal
wel

Heb jij het gevoel dat je er op jouw werk bij
hoort?
Heb jij het gevoel gewaardeerd te worden op
jouw werk?
Geven jouw collega’s jou het gevoel dat jij op
hen kunt rekenen?
Heb jij het gevoel dat je met jouw collega's
kunt bespreken wat jou bezighoudt?
Heb jij het gevoel dat je op jouw werk een
stommiteit kunt laten merken?
Voel jij je veilig bij de collega’s op jouw
werk?

De volgende vragen gaan over hoe jouw leidinggevenden omgaan met agressie en geweld.
8. Kun jij aangeven in hoeverre jij het eens bent me de volgende uitspraken?
Sterk
mee
oneens

Mee
oneens

Neutraal

Mee eens

Sterk
mee eens

Agressie en geweld door burgers wordt
absoluut niet getolereerd bij mijn
leidinggevenden
De leiding komt op voor de medewerkers
als het gaat om agressie of geweld door
burgers.
Agressie en pestgedrag door collega’s
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en/of leidinggevenden wordt absoluut niet
getolereerd bij mijn leiding.
De leiding komt op voor medewerkers als
het gaat om agressie of geweld door
collega’s of leiding
De leiding biedt voldoende gelegenheid
om ervaringen met ongewenst gedrag te
bespreken.
Ik weet waar ik terecht kan op het
moment dat ik te maken heb gekregen
met ongewenst gedrag.

9. In hoeverre zijn de onderstaande uitspraken op jou van toepassing?
Helemaal
niet

Niet

Neutraal

Wel

Helemaal
wel

Ik heb er de afgelopen 12 maanden over
nagedacht om ander werk te zoeken dan het
werk bij de brandweer
Ik heb de afgelopen 12 maanden iets
ondernomen om ander werk te vinden
Als het aan mij lag dan zou ik over 5 jaar
nog bij de brandweer werken

10. Kun jij aangeven in hoeverre jij het eens bent met de volgende uitspraken?
Helemaal Niet
niet mee mee
eens
eens

Neutraal

Mee
eens

Helemaal
mee
eens

Als ik alles over mocht doen zou ik beslist
weer voor het brandweervak kiezen
Ik ga met plezier naar een uitruk
Ik ga met plezier naar een oefenavond
Ik ben trots op het werk dat ik doe
Ik ben sterk gemotiveerd voor mijn werk
Ik ben tevreden
functioneren

over

mijn

eigen
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Ik ben ‘alles bij elkaar genomen’ tevreden
met mijn werk

Er volgt een aantal uitspraken over hoe jij over jezelf denkt en hoe je doorgaans reageert op bepaalde
situaties (zoals conflicten, agressie en geweld).
11. Kun jij aangeven in hoeverre jij het eens bent me de volgende uitspraken?
Helemaal Niet
niet mee mee
eens
eens

Neutraal

Mee
eens

Helemaal
mee
eens

Op mijn werk bruis ik van energie
Als ik werk, voel ik me fit en sterk
Als ik ’s morgens opsta op een werkdag,
heb ik zin om aan het werk te gaan
Als ik aan het werk ben, dan kan ik heel
lang doorgaan
Op mijn werk beschik ik over een grote
mentale (geestelijke) veerkracht
Op mijn werk zet ik altijd door, ook als het
tegenzit
Ik kan na tegenslagen de draad weer
makkelijk oppakken
Ik kan goed omgaan met onverwachte
problemen
Ik kan veel tegelijkertijd aan
Ik zit niet snel bij de pakken neer
Ik kan me in moeilijke situaties makkelijk
aanpassen

12. Ik ben:
Beroepsmedewerker
Vrijwilliger
13. Wat is jouw geslacht?
Man
Vrouw
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Onderstaande vragen hoef je niet in te vullen; het mag uiteraard wel!
14. In welk vakteam ben jij werkzaam?

15. Op welke post ben jij werkzaam?

16. Mag de afstudeerstudent contact met je opnemen om de situaties met agressie te
bespreken? (let op dit is niet verplicht) Vul hieronder je contact gegevens in.
Email
Telefoonnummer :

:
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Bijlage 2: Overzicht respondenten
In deze bijlage is een overzicht te zien van de respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld.
Tabel 2.1 Overzicht respondenten

Cluster

Gemeente

Aantal

Noord
west

IJsselmuiden

3

Kampen

8

Staphorst

1

Steenwijk

6

Kuinre

4

Oldemarkt

3

Zwartsluis

2

Hasselt

2

Genemuiden

2

Giethoorn

3

Divers

2

Onbekend

3

Totaal

45
Midden

Nieuwleusen

2

Dalfsen

5

Zwolle

27

Lemelerveld

3

Divers

3

onbekend

4
44

Oost

Bergentheim

1

Balkbrug

0

De Krim

3

Dedemsvaart

3

45

Slagharen

1

Gramsbergen

1

Hardenberg

10

Ommen

6

Divers

2

Onbekend

3
30

Zuid

Bathmen

2

Diepeveen

1

Heino

3

Luttenberg

0

Heeten

1

Wesepe

2

Welsum

2

Olst

4

Wijhe

0

Raalte

2

Deventer

11

Divers

1

Onbekend

5
34

Divers

4

Onbekend

55

Totaal

212
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Bijlage 3: Uitkomsten vragenlijst
In deze bijlage worden alle uitkomsten van de vragenlijsten in grafieken weergegeven. In de grafieken
is per factor een weergave gegeven van de antwoorden op de vragen en stellingen.
Tabel 3.1: Resultaten hiërarchische regressie analyse van verloopintentie (N=190)

Onafhankelijke variabele
Model 1
Constante
Dienstverband
Geslacht
Model 2
Constante
Dienstverband
Geslacht
externe agressie
Interne agressie
Model 3
Constante
Dienstverband
Geslacht
Externe agressie
Interne agressie
Externe agressie * sociale steun collega’s
Externe agressie * sociale steun werkgever
Externe agressie * veerkracht
Externe agressie * omgaan met lastige situaties
Externe agressie * totale veerkracht
Interne agressie * sociale steun collega’s
Interne agressie * sociale steun werkgever
Interne agressie * veerkracht
Interne agressie * omgaan met lastige situaties
Interne agressie * totale veerkracht

B

SE B

0,69
-0,43**
0,04

0,36
0,15
0,25

0,47
-0,31**
0,06
0,16*
0,21**

0,35
0,15
0,24
0,07
0,08

R²
0,04*

R²change

0,12** 0,08**

0,54
-0,31*
-0,03
0,23**
0,08
0,32
0,91
0,40
0,23
-1,33
-0,47
-1,70
-0,34
-0,75
2,37

0,20

0,08

R²
0,04*

R²change

0,07*

0,03*

0,36
0,15
0,24
0,08
0,10
0,30
1,03
0,44
0,44
1,58
0,26
0,94
0,31
0,40
1,41

Note.* p<.05, **p<.01.

Tabel 3.2: Resultaten hiërarchische regressie analyse van werkontevredenheid (N=190)

Onafhankelijke variabele
Model 1
Constante
Dienstverband
Geslacht
Model 2
Constante
Dienstverband
Geslacht
Externe agressie

B

SE B

0,75*
-0,40*
-0,7

0,37
0,15
0,25

0,64
-0,32*
-0,08
-0,01

0,37
0,16
0,25
0,07
47

Interne agressie
Model 3
Constante
Dienstverband
Geslacht
Externe agressie
Interne agressie
Externe agressie * sociale steun collega’s
Externe agressie * sociale steun werkgever
Externe agressie * veerkracht
Externe agressie * omgaan met lastige situaties
Externe agressie * totale veerkracht
Interne agressie * sociale steun collega’s
Interne agressie * sociale steun werkgever
Interne agressie * veerkracht
Interne agressie * omgaan met lastige situaties
Interne agressie * totale veerkracht
Note.* p<.05, **p<.01

0,19*

0,08

0,73
-0,36*
-0,08
-0,03
0,24*
0,46
-1,25
0,58
0,57
-2,10
-0,21
-0,64
-0,27
-0,10
1,02

0,39
0,17
0,26
0,09
0,10
0,33
1,21
0,46
0,47
1,70
0,28
1,01
0,33
0,43
1,51

0,09

0,02

48

49

50

Seksuele intimidatie (N=206)
Nooit

Een enkele keer

Meerdere keren

Regelmatig

Vaak

Lichamelijk contact op een wijze die wat jou betreft
verder gaat dan wat jij prettig vindt

95,8%

1,4%

Seksuele aandacht geven waar jij niet van gedient bent

95,8%

1,4%

Opmerkingen maken over jouw uiterlijk of lichaam die
jij niet op prijs stelt
Schunnige en aanstootgevende seksuele opmerkingen
maken tegen jou persoonlijk
Opdringerige pogingen om een gesprek met jou aan te
knopen over persoonlijke of seksuele…

89,6%

6,1%

92,0%
93,4%

0,9%
0,5%
4,7%

0,5%

3,8%
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Bijlage 4: Beschrijving agressie-incidenten
In deze bijlage worden de kwalitatieve antwoorden van de vragenlijst weergegeven. Wanneer
medewerkers agressie of geweld hadden mee gemaakt, konden zij in de vragenlijst een korte situatie
beschrijving geven.
-1 keer tijdens een repressieve inzet in 2011, hier is aangifte voor gedaan bij politie
-bij incidenten in de stad komt het regelmatig voor dat mensen verbaal geweld gebruiken. Dit door
drank of drug misbruik en omdat de brandweer een lintje spant waar zij net langs moeten bijvoorbeeld.
-vanuit hun cultuur bij een ongeval met familielid blijken turkse jongeren toch heel anders te reageren
dan in onze nederlandse cultuur
-Het gaat om opmerkingen van collega's. Is met name treiteren / pesten
-Eenmaal bekogeld met bierflesjes van de 8ste verdieping van een flatgebouw. Hier is ook een
procesverbaal van gemaakt. Een keer met Oud en Nieuw bekogeld met straatklinkers.
-Een scheldpartij wanneer het hulpverlenende voertuig volgens de betrokkenen niet handig op de weg
stond.
-opmerkingen door omstanders die ook iets willen vertellen
-In mijn werk als adviseur Risicobeersing tijdens een controle. En door een conducteur in de trein
omdat mijn incheck niet goed was gegaan.
-grote brand nieuwjaarsnacht, dronken groepen belemmerden het blussen en waren zeer vervelend.
Politie deed niets omdat de groep te groot was en bang was voor escalatie
-Verbaal geweld bij het blussen van een brandbak tijdens oudejaarsnacht. De bak stond bij een
feesttent en een aantal aanwezigen probeerden het blussen te verhinderen.
-negatieve opmerkingen over iemands geloof
-heb in mijn eerste jaar als Manschap een situatie gehad waarbij ik een container bluste en er
vervolgens door een jongen van rond de 12 a 14 jaar een vlinderbom in de container werd gegooid,
gevolg was enorme ongeloof en boosheid, kon niet begrijpen dat waar je, je best doet voor de
gemeenschap je vervolgens zo behandeld wordt.
-Tijdens oud en nieuw aangesproken door onder invloed verkerende personen waarom we hun feestje
kwamen verstoren. Dit ging gepaard met veel gescheld en gevloek. Op verzoek van politie vuur
uitgemaakt. Daarna weer rustig kunnen vertrekken.
-ik heb eens op tijd een pand verlaten waar ik een brandveiligheidscontrole had en aangaf dat zaken
moesten worden aangepast.
-opdringerige burger tijdens een optreden
-Schelden tijdens repressieve werkzaamheden, we stonden in de weg.
-alleen maar verbaal, geen gevolgen
-Tijdens reinigen van het wegdek ging het voor sommige bestuurders niet snel genoeg. Diverse malen
uitgescholden.
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Bijlage 5: Methode vragenlijst
In deze bijlage zijn de uitkomsten dan de betrouwbaarheidsanalyses te zien. In tabel 11.1 zijn de uitkomsten van de Cronbach’s Alpha weergegeven. In tabel
11.2 zijn de uitkomsten van de comformatieve factoranalyse weergegeven.
Tabel 5.1: Overzicht uitkomsten cronbach’s alpha
Schalen
Vragen
hoe vaak heb jij tijdens je werk de afgelopen 12 maanden te maken gehad met agressie en geweld van externen?
-Verbaal geweld (schelden, schreeuwen, vernederen, treiteren, en pesten)
- Fysiek geweld (duwen, slaan, schoppen, trappen, spugen, vastgrijpen, verwonden, fysiek verhinderen, gooien met
voorwerpen en diefstal van eigendommen)
- Discriminatie (negatieve opmerkingen of gedragingen in relatie tot sekse, huidskleur, geloof, seksuele geaardheid)
- Seksuele Intimidatie (nafluiten, seksuele getinte opmerkingen of blikken, aanranding, verkrachting, hijgers, pornomail).
- Intimidatie (bedreiging, stalken, achtervolgen, chanteren, onder druk zetten, bommelding, dreigbrief, gezinsleden
bedreigen)
Veiligheidsbeleving Ik voel me onveilig als ik tijdens mijn werk contact heb met burgers
Ik voel me onveilig als ik voor mijn werk buiten de deur ben
Tijdens mijn werk voel ik me bedreigd door burgers
Ik ben bang op tijdens werktijd slachtoffer te worden van agressie of geweld van burgers.
Ik ben bang dat een collega slachtoffer wordt van agressie of geweld door burgers
Heb jij het gevoel dat je er op jouw werk bij hoort?
Sociale steun
Heb jij het gevoel gewaardeerd te worden op jouw werk?
collega’s
Geven jouw collega’s jou het gevoel dat jij op hen kunt rekenen?
Heb jij het gevoel dat je met jouw collega's kunt bespreken wat jou bezighoudt?
Heb jij het gevoel dat je op jouw werk een stommiteit kunt laten merken?
Voel jij je veilig bij de collega’s op jouw werk?
Teamleden voelen zich begrepen en geaccepteerd door elkaar
Veiligheid in een
Er is vaak sprake van geven en nemen binnen de groep
groep
Naar ieders mening wordt geluisterd, zelfs wanneer het een minderheidsstandpunt betreft
Extreme agressie

Cronbach’s
alpha
0,766

0,799

0,886

0,877

Sociale steun
werkgever

Verloopintentie

Werktevredenheid

Omgaan met
lastige situaties

Veerkracht

Interne agressie

We hebben de houding van ‘we gaan er samen voor’
Agressie en geweld door burgers wordt absoluut niet getolereerd bij mijn leidinggevenden
De leiding komt op voor de medewerkers als het gaat om agressie of geweld door burgers.
Agressie en pestgedrag door collega’s en/of leidinggevenden wordt absoluut niet getolereerd bij mijn leiding.
De leiding komt op voor medewerkers als het gaat om agressie of geweld door collega’s of leiding?
De leiding biedt voldoende gelegenheid om ervaringen met ongewenst gedrag te bespreken.
Ik weet waar ik terecht kan op het moment dat ik te maken heb gekregen met ongewenst gedrag.
Ik heb de afgelopen 12 maanden erover nagedacht om ander werk te zoeken dan het werk bij de brandweer*
Ik heb de afgelopen 12 maanden iets ondernomen om ander werk te vinden?*
Als het aan mij lag dan zou ik over 5 jaar nog bij de brandweer werken*
Als ik alles over mocht doen zou ik beslist weer voor het brandweer vak kiezen*
Ik ga met plezier naar een uitruk*
Ik ga met plezier naar een oefenavond*
Ik ben trots op het werk dat ik doe
Ik ben sterk gemotiveerd voor mijn werk
Ik ben tevreden over mijn eigen functioneren
Ik ben ‘alles bij elkaar genomen’ tevreden met mijn werk
Ik kan na tegenslagen de draad weer makkelijk oppakken
Ik kan goed omgaan met onverwachte problemen
Ik kan veel tegelijkertijd aan
Ik zit niet snel bij de pakken neer
Ik kan me in moeilijke situaties makkelijk aanpassen
Op mijn werk bruis ik van energie
Als ik werk voel ik me fit en sterk
Als ik ‘s morgens opsta heb ik zin om aan het werk te gaan
Als ik aan het werk ben, dan kan ik heel lang doorgaan
Op mijn werk beschik ik over een grote (geestelijke) veerkracht
Op mijn werk zet ik altijd door, ook als het tegenzit
Hoe vaak kreeg u onnodig veel kritiek?
Hoe vaak werd u door collega’s buitengesloten?
Hoe vaak werd er over u geroddeld?

0,927

0,758

0,890

0,889

0,911

0,841

1

Collega’s weigeren met jou samen te werken?
Er heerst een vijandige stemming ten opzichte van u
Jouw beslissingen worden ten onrechte in twijfel getrokken
Collega’s of leiding spotten met jouw privéleven
Hoe vaak werd jij blootgesteld aan lichamelijk geweld door collega’s of leiding?
Hoe vaak werd jij belachelijk gemaakt?
Collega’s roepen schunnige woorden of andere vernederende uitdrukkingen achter jou aan
Collega’s imiteren jouw manier van lopen, jouw stem of jouw gebaren om jou belachelijk te maken
Opdringerige pogingen om een gesprek met jou aan te knopen over persoonlijke of seksuele aangelegenheden, zoals
jouw seksleven bespreken of commentaar geven.
Schunnige en aanstootgevende seksuele opmerkingen maken tegen jou persoonlijk
Opmerkingen maken over jouw uiterlijk of jouw lichaam die jij niet op prijs stelt
Seksuele aandacht geven waar jij niet van gediend bent
Lichamelijk contact (bijvoorbeeld stoeien) op een wijze die wat jou betreft verder gaat dan wat jij prettig vindt
* Deze vragen/stellingen zijn aangepast op de situatie van de brandweer.
Tabel 5.2 Pattern and structure matrix voor PCA met Oblim Rotatie van vier-factor solution
Item
Ik kan na tegenslagen de draad weer makkelijk
oppakken
Ik kan me in moeilijke situaties makkelijk
aanpassen
Ik kan goed met onverwachte problemen
omgaan
Ik zit niet snel bij de pakken neer
Ik kan veel tegelijkertijd
Op mijn werk zet ik altijd door, ook als het
tegenzit
Op mijn werk beschik ik over een grote
mentale (geestelijke) veerkracht
De leiding komt op voor de medewerkers als
het gaat om agressie of geweld door burgers

Pattern coefficients
Component 1 Component 2

Component 3

Component 4

Structure coefficients
Component 1 Component 2

Communalities
Component 3

Component 4

0,889

0,008

0,028

0,044

0,871

0,212

0,259

-0,528

0,760

0,886

0,012

0,008

0,024

0,876

0,212

0,245

-0,541

0,767

0,871

-0,061

0,032

-0,043

0,893

0,155

0,257

-0,592

0,802

0,730
0,688
0,583

0,059
-0,011
0,020

0,015
0,010
0,001

0,047
-0,131
-0,295

0,728
0,771
0,774

0,225
0,170
0,202

0,223
0,225
0,241

-0,435
-0,567
-0,667

0,535
0,605
0,652

0,565

0,024

-0,032

-0,395

0,812

0,207

0,230

-0,749

0,752

0,025

0,921

-0,113

0,042

0,177

0,881

0,198

-0,098

0,790
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Agressie en geweld door burgers wordt
absoluut niet getolereerd bij mijn leiding
Agressie en pestgedrag door collega’s en/of
leiding wordt absoluut niet getolereerd bij mijn
leiding
De leiding komt op voor medewerkers als het
gaat om agressie of geweld door collega’s of
leiding
De leiding biedt voldoende gelegenheid om
ervaringen met ongewenst gedrag te bespreken
Ik weet waar ik terecht kan op het moment dat
ik te maken heb gekregen met ongewenst
gedrag
Geven jouw collega’s jou het gevoel dat jij op
hen kunt rekenen?
Heb jij het gevoel dat je er op jouw werk bij
hoort?
Heb jij het gevoel gewaardeerd te worden op
jouw werk?
Heb jij het gevoel dat je op jouw werk een
stommiteit kunt laten merken?
Heb jij het gevoel dat je met jouw collega’s
kunt bespreken wat jou bezighoudt?
Voel jij je veilig bij de collega’s op jouw werk?
Als ik ‘s morgens opsta op een werkdag heb ik
zin om aan het werk te gaan
Als ik werk voel ik me fit en sterk
Op mijn werk bruis ik van energie
Als ik aan het werk ben, dan kan ik heel lang
doorgaan

0,008

0,915

-0,156

0,034

0,153

0,858

0,150

-0,084

0,760

-0,012

0,856

0,118

-0,009

0,220

0,896

0,410

-0,174

0,814

-0,019

0,854

0,100

-0,051

0,234

0,892

0,400

-0,207

0,808

-0,010

0,840

0,158

0,021

0,210

0,889

0,437

-0,153

0,811

0,009

0,684

0,055

-0,091

0,237

0,720

0,314

-0,224

0,532

0,099

0,058

0,846

0,108

0,272

0,351

0,865

-0,181

0,759

-0,113

-0,015

0,842

-0,103

0,176

0,264

0,833

-0,245

0,703

-0,075

-0,002

0,816

-0,151

0,240

0,285

0,834

-0,312

0,709

0,014

-0,016

0,784

-0,044

0,249

0,262

0,793

-0,251

0,632

0,016

0,043

0,767

0,006

0,228

0,307

0,785

-0,207

0,617

0,127
-0,054

0,026
0,084

0,693
0,005

0,125
-0,872

0,241
0,518

0,271
0,218

0,704
0,242

-0,137
-0,852

0,508
0,734

0,071
0,125
0,235

-0,041
-0,041
0,079

0,035
0,097
-0,034

-0,850
-0,776
-0,635

0,610
0,632
0,645

0,128
0,149
0,226

0,258
0,315
0,219

-0,898
-0,873
-0,788

0,810
0,780
0,662
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