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Voorwoord

De afgelopen vijf maanden ben ik bezig geweest met mijn afstudeerproject, een onderzoek naar het 
pauzegedrag van de Directe Hulpverlening agenten van het korps Rotterdam-Rijnmond. Dit 
afstudeerproject is niet alleen de afronding van mijn master Organisatie, Verandering en Management 
aan de Utrechtse school voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen, maar ook de afronding van 
een levensfase; de studententijd. 
De afgelopen maanden zijn niet altijd even gemakkelijk geweest. In het begin was er de onzekerheid 
over waar ik mijn afstudeerstage ging uitvoeren. Gelukkig kwam Jeroen Vermeulen met de optie van 
het onderzoek bij de politie Rotterdam-Rijnmond en dit onderzoek sprak me gelijk aan. Binnen een 
week was alles geregeld en binnen drie weken lag mijn onderzoeksvoorstel op tafel bij mijn begeleider 
van de politie, Andries Hagoort. Hierna kon ik beginnen met het daadwerkelijke onderzoek. Ik wil 
Andries Hagoort dan ook bedanken voor zijn begeleiding tijdens het begin van mijn onderzoek. Verder 
wil ik ook de Ondernemingraad van het politiekorps Rotterdam-Rijnmond, Gerard Faas, Adrie Bijl en 
Henny van den Berg-van Schie bedanken. Ik wil ze bedanken voor de praktische ondersteuning van 
mijn onderzoek, zoals mij introduceren in de districten en ik wil ze bedanken voor alle antwoorden op 
mijn vragen die ik hen gesteld heb.
De dataverzameling heb ik ervaren als een tijd van mijn leven die ik nooit meer zal vergeten. Het is 
heel uniek dat je een kans krijgt om onderzoek te kunnen doen bij een organisatie die bij het publiek 
zo bekend is, maar tegelijkertijd zo onbekend. Ik vond het geweldig om te kunnen observeren bij de 
DHV, om met ze mee te kunnen lopen. Mijn speciale dank gaat dan ook uit naar alle DHV agenten 
waarmee ik heb meegelopen. Het was mooi om te zien hoe jullie met het werk omgingen en trots 
waren op wat jullie deden. Ik ben ook blij dat jullie altijd hebben gezorgd voor mijn veiligheid, terwijl 
jullie ook nog op de eigen veiligheid moesten letten, van de collega’s en van de burgers. Toch was er 
altijd even een momentje tijd bij gevaarlijke momenten om ervoor te zorgen dat ik veilig was en dat mij 
niks kon gebeuren. Ook wil ik deze agenten en de agenten die ik geïnterviewd heb bedanken voor 
hun eerlijke antwoorden en mooie verhalen.
De minder leuke periode kwam toen ik de data moest gaan analyseren en bij het schrijven van mijn 
scriptie. Er zijn momenten geweest waarop ik vast zat en het niet meer zag zitten. Gelukkig heeft Loes 
Berendsen, mijn begeleider van de Universiteit Utrecht, altijd vertrouwen in mij gehouden en mij ervan 
weten te overtuigen dat ik vertrouwen kon hebben in mezelf. Ik wil haar hiervoor ook bedanken, en 
natuurlijk ook voor de begeleiding die ze me heeft gegeven tijdens de afgelopen maanden.
Ook mijn ouders wil ik bedanken voor hun steun tijdens het schrijven van mijn scriptie en natuurlijk 
ook voor hun financiële steun tijdens mijn studententijd.
Als laatste wil ik nog iemand bedanken zonder wie ik deze scriptie niet had kunnen schrijven, mijn 
vriend Steven de Bruijn. Hij heeft het niet gemakkelijk met me gehad de laatste paar maanden, maar 
hij heeft me altijd weten te steunen en me op weten te beuren. Ook heeft hij regelmatig mijn scriptie 
kritisch doorgelezen en me voorzien van feedback.
Met het inleveren van deze scriptie sluit ik mijn studententijd af. Het zal wel heel vreemd zijn om na vijf 
jaar gestudeerd te hebben, te beginnen met mijn fulltime werkende leven. Maar ik heb er wel zin in!

Tilburg, augustus 2008

Solange Vankan
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Samenvatting

Deze scriptie is een onderzoek naar het pauzegedrag van de Directe Hulpverlening (DHV) agenten 
van het politiekorps Rotterdam-Rijnmond. Er is een analyse gemaakt van de organisatiecultuur van 
het procesonderdeel DHV van het korps Rotterdam-Rijnmond. De cultuuranalyse is gemaakt door 
middel van het uimodel van Geert Hofstede (1991). Door het uimodel van Hofstede te gebruiken kan 
er een analyse gemaakt worden van een organisatiecultuur, omdat  de symbolen, de helden, de 
rituelen en de waarden van de organisatiecultuur achterhaald kunnen worden. 
Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek. De data zijn verzameld door middel van observaties en 
interviews. Door middel van de observaties en de interviews zijn de symbolen, de helden en de 
rituelen achterhaald van de DHV agenten en heb ik de belangrijkste waarde kunnen ontdekken die ten 
grondslag ligt van het pauzegedrag van de DHV agenten. 
De belangrijkste waarde van de organisatiecultuur van de DHV agenten van het politiekorps 
Rotterdam-Rijnmond is het bijdragen aan de veiligheid van zowel de agenten zelf, de collega’s en de 
burgers. Doordat de DHV agenten deze waarde zodanig belangrijk vinden, wordt het pauzegedrag 
hierdoor bepaald. Hoe de waarde veiligheid van invloed is op het pauzegedrag, zal in deze scriptie 
uitgelegd worden. 
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1 Inleiding

“In mei is een nieuwe kaderregeling Arbeids- en Rusttijden ingegaan. De OR had in deze regeling 
graag iets willen betekenen voor de collega’s in de DHV en DHV- gerelateerde diensten op het gebied 
van de pauze. Volgens ons pauzeren deze collega’s niet of nauwelijks, terwijl de pauze wel wordt 
ingepland. De korpsleiding is hiervan niet overtuigd. De OR heeft het initiatief genomen tot een 
onderzoek, om zo met feiten aan te kunnen tonen dat de theorie anders is dan de werkelijkheid”. 
(Jaarverslag OR 2007: 7)

De vraag voor een onderzoek naar het pauzegedrag van de DHV agenten lag al sinds mei 2007 bij de 
Ondernemingsraad van het korps Rotterdam-Rijnmond. Via Loes Berendsen, die voor USBO Advies 
een opdracht uitvoerde voor het korps Rotterdam-Rijnmond en Jeroen Vermeulen, hoofddocent van 
de master Organisatie, Verandering en Management, kwam deze vraag bij mij terecht. Op het 
moment dat ik hoorde van dit onderzoek, wist ik dat dit het onderzoek was dat ik wilde uitvoeren. Ik 
was mijn hele leven nog nooit in aanraking met de politie geweest, maar was desondanks heel 
benieuwd hoe deze organisatie te werk gaat. Het is een organisatie die aanwezig is in het openbare 
leven, het ene moment nadrukkelijker dan het andere moment. Toch is het een organisatie waar ik 
heel weinig over wist, maar wel beelden bij had. Ik was nieuwsgierig of deze beelden, gevormd door 
de media en mijn omgeving, klopten. Ook was ik benieuwd naar de manier waarop de politie 
georganiseerd is, hoe agenten werken en hoe de cultuur binnen een politieorganisatie is.
Verder was de politieorganisatie in deze periode, februari 2008, vaak in het nieuws, door de CAO 
onderhandelingen en de stakingen. De politieagenten waren ontevreden over het beloningsysteem en 
wilden meer salaris, omdat ze vonden dat dit te laag was. Om die reden legden verschillende 
politiekorpsen aspecten van het werk neer. Ik was benieuwd of de agenten ook ontevreden waren 
over hun pauze, of hierdoor het gevoel van ontevredenheid over het salaris versterkt werd, of juist 
verzwakt werd. Ik was dus benieuwd of de stelling die de OR in het jaarverslag had staan, dat de DHV 
agenten en de daaraan gerelateerde diensten niet of nauwelijks pauzeren, klopte en wilde daar graag 
onderzoek naar doen.
Halverwege februari had ik mijn eerste gesprek bij het korps Rotterdam-Rijnmond met mijn begeleider 
Andries Hagoort, capaciteitsmanager bij het korps. Hij was door de korpsleiding aangewezen als een 
neutrale begeleider voor het onderzoek. Samen met hem werden de wensen van de OR voor het 
onderzoek doorgesproken en de mogelijkheden die ik had voor het onderzoek. Uiteindelijk is de 
volgende onderzoeksvraag naar voren gekomen die het hele onderzoek centraal heeft gestaan.

Op welke wijze(n) wordt er gebruikt gemaakt van de pauze door de personen die werkzaam zijn 
binnen de DHV en daaraan gerelateerde onderdelen en waarom wordt er op deze wijze(n) gebruikt 
gemaakt van de pauze?

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is er een verdeling gemaakt van het begrip 
pauze. Pauze kan op drie verschillende manieren geïnterpreteerd worden. De eerste manier is om 
pauze te omschrijven als de officiële pauze. Dit is de pauze zoals die beschreven is in de officiële 
wetten en de kaderregeling Arbeids- en Rusttijden. 
Verder bestaat er nog de pauze zoals deze genomen wordt. Dit is de pauzetijd volgens de wetten en 
de kaderregeling van de officiële pauze die de DHV agenten ook werkelijk nemen. 
De laatste manier om naar pauze te kijken is onderzoeken hoe de pauze ervaren wordt door de DHV 
agenten en of ze de genomen pauze ook ervaren als pauze. Daarnaast wilde ik ook onderzoeken of 
de DHV agenten tijdens de werkzaamheden momenten van werkonderbrekingen hebben ten behoeve 
van ontspanning. Deze momenten van werkonderbreking vallen dan buiten de officiële pauze. Zo kon 
het zijn dat er tijdens de werkzaamheden ook (korte) momenten van werkonderbreking ten behoeve 
van ontspanning genomen worden, bijvoorbeeld even een sigaretje gaan roken met collega’s. 
Verder wilde ik onderzoeken of het pauzegedrag tijdens de dagdiensten verschillend is dan het 
pauzegedrag tijdens de nachtdiensten.

De subvragen die ik in het onderzoek heb gehanteerd zijn als volgt.
1a Wat is de officiële pauze?
1b Wanneer is de officiële pauze?
1c Weten de DHV agenten wanneer ze officieel pauze hebben?

2a Houden de DHV agenten zich aan de officiële  pauze?
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2b Wat doen de DHV agenten in de officiële pauze?

3a Hoe ervaren de DHV agenten de officiële pauze?
3b Ervaren DHV agenten momenten buiten de officiële pauze als pauze?

4a Nemen de DHV agenten momenten van werkonderbreking tijdens de werkzaamheden ten 
behoeve van ontspanning?

4b Wanneer kan het gedrag van de DHV agenten beschouwd worden als een moment van 
werkonderbreking ten behoeve van ontspanning?

4c Komen deze momenten structureel voor tijdens de werkzaamheden?
4d Zo ja, wanneer komen deze momenten structureel voor en waarom?

5a Zijn er verschillen in het pauzegedrag tussen de pauzes in de dagdiensten en de pauzes in de 
nachtdiensten?

5b Zo ja, waardoor kunnen deze verschillen verklaard worden?

Het onderzoek is een cultuuranalyse van de DHV agenten. Een theoretische achtergrond over 
organisatieculturen en een uitleg over het model dat in dit onderzoek centraal staat zal beschreven 
worden in hoofdstuk twee. In het derde hoofdstuk wordt de methodologie beschreven. Ik heb gekozen 
voor een kwalitatieve onderzoeksbenadering, omdat op deze manier de organisatiecultuur van de
DHV agenten het beste onderzocht kan worden.
Hoofdstuk vier tot en met acht zijn de datahoofdstukken. In elk hoofdstuk staat een vorm van pauze 
centraal. In hoofdstuk vier wordt de officiële pauze beschreven, hierin staan de wetten en de regels 
over de pauze van de DHV agenten beschreven. Hoofdstuk vijf is het hoofdstuk over de genomen 
pauze. Hierin beschrijf ik hoe de DHV agenten de pauze nemen. In hoofdstuk zes wordt de ervaren 
pauze behandeld. In dit hoofdstuk geef ik aan hoe de DHV agenten hun pauze ervaren. Hoofdstuk 
zeven is het hoofdstuk over de rustmomenten. In dit hoofdstuk geef ik aan of de DHV agenten 
momenten van rust kennen ten behoeve van ontspanning tijdens de werkzaamheden en indien ja, hoe 
deze rustmomenten tot stand komen. In hoofdstuk acht komen de medewerkers van de meldkamer
aan bod. De medewerkers van de meldkamer zijn gerelateerd aan de Directe Hulpverlening. In dit 
hoofdstuk komt de officiële pauze voor de medewerkers van de meldkamer aan bod, maar ook de 
genomen pauze, de ervaren pauze en of de medewerkers van de meldkamer rustmomenten hebben 
tijdens hun werkzaamheden.

In hoofdstuk 9 zal de conclusie van dit onderzoek gepresenteerd worden. Tevens zullen er in dit 
hoofdstuk aanbevelingen aan de korpsleiding gedaan worden over de pauzes van de DHV agenten. 
Tenslotte zullen er suggesties voor vervolgonderzoek gegeven worden.

Voor de lezers die weinig tot geen kennis hebben van het politiekorps Rotterdam-Rijnmond en/of het 
proces Directe Hulpverlening is het raadzaam bijlage 1 door te nemen alvorens verder te gaan met 
het lezen van deze scriptie. In deze bijlage wordt summier het korps beschreven en de manier waarop 
de Directe Hulpverlening georganiseerd is.
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2  Conceptueel kader

In dit onderzoek zal een analyse gemaakt worden van het pauzegedrag van de DHV agenten binnen 
het korps Rotterdam-Rijnmond. Het gedrag van de DHV agenten kan beïnvloed worden door de 
organisatiecultuur. Het kan zo zijn dat de organisatie, het korps Rotterdam-Rijnmond, en dan in het 
bijzonder het procesonderdeel de DHV, bepaalde waarden kent die van invloed zijn op het gedrag van 
de DHV agenten. “It is essential to distinguish values that are espoused by employees from values 
that are seen to be enacted in behaviour” (Martin 2004).  De analyse die er gemaakt zal worden zal 
een analyse van de organisatiecultuur zijn. 
Om een analyse van de organisatiecultuur van de DHV agenten van het korps Rotterdam-Rijnmond te 
kunnen maken, zal er eerst een concept van het begrip organisatiecultuur gedefinieerd moeten 
worden. Binnen de academische wereld is er geen afgebakende definitie van het begrip 
organisatiecultuur. Wel zijn er binnen de academische wereld twee verschillende manieren om 
organisatiecultuur te bestuderen. “Organizational culture could be thought of in at least two ways” 
(Grey 2005: 71). De organisatiecultuur wordt als een variabele gezien. De organisatiecultuur is dan 
een aspect wat de organisatie heeft. De organisatiecultuur kan zowel als een onafhankelijke variabele 
beschouwd worden, maar ook als een afhankelijke variabele. Smircich bespreekt een aantal auteurs 
wiens werk de mening deelt over de relatie tussen organisatie en cultuur. “These works share a 
conception of the organization- culture relationship … Culture is treated as an independent variabale” 
(Smircich 1983). Wanneer cultuur als een onafhankelijke variabele van een organisatie gezien wordt, 
betekent dit dat de cultuur en de organisatie los van elkaar worden gezien. De cultuur kan wel invloed 
uitoefenen op de organisatie, maar de organisatie niet op de cultuur. Smircich is van mening dat deze 
manier van naar organisatiecultuur kijken niet klopt met hoe de organisatiecultuur in de werkelijkheid 
is. “In practice,…, most comparative management research leaves the concept of culture 
undeveloped” (Bhagat and McQuaid 1982). 
De andere manier waarop organisatiecultuur als een variabele gezien kan worden is als een 
afhankelijke variabele, of zoals Smircich het zegt “culture as an internal variable” (Smircich 1983). 
Wanneer de organisatiecultuur als een afhankelijke variabele beschouwd wordt dan wordt daarmee 
bedoeld dat een organisatie de organisatiecultuur produceert. “Organizations are themselves culture 
producing phenomona” (Smircich 1983). De organisatiecultuur wordt dan door verschillende factoren 
van de organisatie geproduceerd, zoals de mensen die er werken, de structuur van de organisatie, de 
technieken, de systemen enzovoort. 
Wanneer de organisatiecultuur als een variabele gezien wordt, betekent dit dat de organisatiecultuur 
gemanaged zou kunnen worden. De organisatiecultuur zou door invloed van veranderingen van de 
factoren (bewust) veranderd kunnen worden. Smircich vraagt zich af of dit het geval is. “Some, 
however, genuinely question wether organization culture is indeed manageable” (Smircich 1983). Als 
het antwoord hierop ja is, kan het betekenen dat organisatiecultuur als een managerial tool wordt 
ingezet, als een manier om de organisatie te managen. 
Smircich is van mening dat organisatiecultuur niet gebruikt kan worden als managerial tool. Zij vindt 
dat de organisatiecultuur als een “root metaphor” (Smircich 1983) gezien moet worden. De 
organisatiecultuur van een organisatie is ingebed in een organisatie. De organisatiecultuur is de 
organisatie, niet dat een organisatie een organisatiecultuur heeft. “A culture is something an 
organization is” (Smircich 1983). 
Hofstede (1991) neemt ook een positie in in dit wetenschappelijke debat. Volgens hem is 
organisatiecultuur “the collective programming of the mind which distinguishes the members of one 
organizations from the other” (Hofstede 1991: 262). Hiermee bedoelt hij dat de organisatiecultuur van 
een organisatie het collectieve programma is van de leden van een organisatie. Door dit collectieve 
programma onderscheiden organisaties zich van elkaar. Hofstede vindt dat organisaties cultuur 
hebben, hij vindt cultuur een variabele. Ik deel de mening van Hofstede. Elke organisatie heeft een 
cultuur, maar voor elke organisatie is deze cultuur verschillend. Het is verschillend omdat de cultuur 
gemaakt wordt door de personen die in de organisatie zitten. Omdat de cultuur gemaakt wordt door de 
mensen die in organisatie zitten, kan de cultuur ook veranderd worden.
Hofstede heeft ook een model ontwikkeld waarmee er naar cultuur kan worden gekeken. Dit is het 
uimodel. Het uimodel ziet er als volgt uit. 
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Hofstede 1991: 9. Ook beschikbaar op: homepages.rtlnet.de/krkarwoth/onion.JPG

In zijn boek Culture and Organizations: Software of the Mind (1991) geeft Hofstede een model
waarmee de uitingen van een cultuur beschreven kunnen worden. Het model is zowel op een cultuur 
in het algemeen als op een organisatiecultuur van toepassing. In dit onderzoek zal het model gebruikt 
worden om de uitingen van de organisatiecultuur van de DHV agenten van het korps Rotterdam-
Rijnmond te beschrijven.
“From the many terms used to describe manifestations of culture the following four together cover the 
total concept rather neatly: symbols, heroes, rituals and values. In the figure these are illustrated as 
the skins of an onion, indicating that symbols represent the most superficial and values the deepest 
manifestations of culture, with heroes and rituals in between” (Hofstede 1991: 7). Hofstede bedoelt 
hiermee dat het model de vier uitingen die het concept cultuur het best beschrijven symbolen, helden, 
rituelen en waarden zijn. Het uimodel toont aan dat de symbolen de meest oppervlakkige laag van 
cultuur is, waarden de meest diepe is en dat helden en rituelen er tussenin liggen.
Met symbolen bedoelt Hofstede de woorden, handelingen en beelden die een betekenis hebben voor 
de organisatieleden. Zo is bijvoorbeeld het uniform van de agenten een symbool, maar de specifieke 
woorden die ze gebruiken horen ook bij de symbolen. Ook het logo van de politie is een symbool. 
Symbolen van een cultuur kunnen snel ontwikkeld worden, en oude symbolen kunnen ook weer 
verdwijnen. Daarom is dit de meest oppervlakkige laag van de cultuur. “This is why symbols have 
been put into the outer, most superficial layer of the figure” (Hofstede 1991: 7). Door middel van 
observaties en interviews wil ik de symbolen van de organisatiecultuur van de DHV agenten van het 
korps Rotterdam-Rijnmond achterhalen. Door naar de symbolen te kijken kan ik antwoord krijgen op 
de subvragen waarmee ik mijn onderzoeksvraag kan beantwoorden. Een voorbeeld hiervan is dat ik 
kan kijken of er een klok in de kantine hangt waar de DHV agenten pauze houden. Een klok is een 
symbool van tijd. Wanneer er geen klok in de kantine hangt, is het lastig om je precies aan je pauzetijd 
te houden, want je wordt niet constant met de tijd geconfronteerd. Door bijvoorbeeld hierop te letten 
tijdens de observaties kan ik subvraag 2a, of de DHV agenten zich aan de officiële pauze houden, 
beantwoorden.
Helden zijn personen die karaktereigenschappen hebben die hoog worden aangeschreven in de 
organisatiecultuur. Helden kunnen leven, maar ze kunnen ook al dood zijn. Ook kunnen de helden 
imaginair zijn. “Heroes are persons, alive or dead, real or imaginary” (Hofstede 1991: 10). Helden zijn 
de voorbeelden voor de leden van de organisatiecultuur. Bij de DHV agenten kunnen ook helden 
aanwezig zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld de stoere agenten zijn, of de agenten die de burgers gerust 
weten te stellen. Door de observaties en de interviews wil ik er achter proberen te komen wat de 
helden zijn van de organisatiecultuur van de DHV agenten van het korps Rotterdam-Rijnmond. 
Rituelen zijn activiteiten die door iedereen gedaan worden die door de organisatieleden als sociaal 
essentieel worden gezien. “Rituals are collective activities,…, are considered as socially essential” 
(Hofstede 1991: 8). Voorbeelden van rituelen kunnen zijn de manier van groeten, hoe er met collega’s 
wordt omgegaan, maar ook bijvoorbeeld een borrel na het werk die de teamgeest kan bevorderen. 
Ook binnen de organisatiecultuur van de DHV agenten van het korps Rotterdam-Rijnmond zullen 
rituelen bestaan. Door de observaties en interviews ga ik deze rituelen in kaart brengen. Door de 
pauzerituelen in kaart te brengen krijg ik antwoord op de subvragen 2a en 2b, of de DHV agenten zich 
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houden aan de officiële pauze en wat de DHV agenten doen in de officiële pauze. Maar door naar de 
rituelen te kijken die tijdens de werkzaamheden naar voren komen kan ik antwoord krijgen op de 
subvraag 4a t/m 4d, of er momenten zijn van werkonderbreking tijdens de werkzaamheden ten 
behoeve van de pauze.  
Hofstede pakt de termen symbolen, helden en rituelen samen onder de noemer praktijken. Hij doet dit 
omdat deze uitingen van de cultuur zichtbaar zijn voor iemand die vanaf buitenaf observeert. De 
culturele betekenis van de praktijken is echter onzichtbaar en ligt in de manier waarop de praktijken 
geïnterpreteerd worden door de organisatieleden zelf. “Their cultural meaning, however, is invisible 
and lies precisely and only in the way these are interpreted by the insiders (Hofstede 1991: 8). 
De kern van het uimodel zijn de waarden. De waarden van een organisatie bepalen de richting van 
hoe er gewerkt wordt en waarom er voor een bepaalde manier van werken gekozen wordt. “Values 
are broad tendencies to prefer certain states of affairs over others” (Hofstede 1991: 8).  Een waarde 
die bijvoorbeeld bij de politie aanwezig is, is integriteit. In elk politiekorps staat integriteit hoog 
aangeschreven. Door middel van zowel documentenanalyse als observaties en interviews wil ik gaan 
onderzoeken welke waarden er leven bij de DHV agenten van het korps Rotterdam-Rijnmond. 
Door het uimodel van Hofstede (1991) te gebruiken, wil ik inzicht kunnen geven in de 
organisatiecultuur van de DHV agenten van het korps Rotterdam-Rijnmond. Als er inzicht is in de 
organisatiecultuur van de DHV agenten, kan er ook inzicht gegeven worden in het pauzegedrag van 
de DHV agenten van het korps Rotterdam-Rijnmond. 

Voor dit onderzoek is het tevens noodzakelijk om een definitie te geven van het concept pauze. In de 
literatuur is er heel weinig te vinden over het begrip pauze. Wanneer er gezocht wordt naar pauze in 
wetenschappelijke databases als JSTOR, ABI-Inform, Sage en dergelijke worden er geen relevante 
artikelen gevonden. Ook niet wanneer er met Engelstalige zoekwoorden wordt gezocht. Daarom 
gebruik ik het Van Dale woordenboek om het begrip pauze te kunnen definiëren. De definitie die het 
Van Dale woordenboek geeft voor pauze is “onderbreking van het werk” (www.vandale.nl). 
Wanneer er gezocht wordt naar arbeid en rust of work and rest verschijnen wel een aantal artikelen. 
Na een oriëntatie van deze literatuur blijkt dat de meeste van deze artikelen het onderwerp arbeid en 
rust interpreteren als de rust na arbeid. Uit deze artikelen blijkt wel dat het noodzakelijk is dat er 
genoeg rust en ontspanning genomen moet worden van het werk. In de literatuur wordt dit recovery 
time, oftewel hersteltijd genoemd. Wanneer er niet voldoende recovery time is, is de kans groter dat 
de werknemer problemen ervaart die op de lange termijn chronische gezondheidsproblemen kunnen 
veroorzaken. “Under certain circumstances the recovery process may be insufficient or inadequate, 
and then short- term work-related load reactions may turn in adverse and more chronic health 
problems” (van Hooff, Geurts, Kompier and Taris 2007). 
De recovery time kan zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn. Wanneer de recovery time 
kwantitatief van aard is, wordt hiermee de tijd  bedoeld die noodzakelijk is om van het werk te 
herstellen. Wanneer de recovery time kwalitatief is, spreekt men over de psychische ontspanning die 
noodzakelijk is. De recovery time is kwantitatief te kort wanneer een werknemer veel werkdruk 
ervaart, veel moet werken in een korte tijd, of wanneer er vaak overgewerkt wordt. “Recovery time 
may be insufficient in case of prolonged exposure to high demands, for instance, when workers 
continue to pursue job- related activities during non work time” (Van Hooff et al. 2007). Wanneer de 
recovery time kwalitatief niet voldoende is, blijft de werknemer tijdens zijn vrije tijd veel stress ervaren. 
“The quality of recovery may be endangered when individuals’ psychophysiological systems show 
prolonged activation even if not exposed to any special demands during the recovery period” (Van 
Hooff et al. 2007).

In de Arbeidstijdenwet staan wetsbepalingen over de hoeveelheid pauze die er gekregen moet 
worden per hoeveel uur verrichte arbeid. Deze bepalingen gelden ook voor de DHV agenten. De 
wetsbepalingen zorgen ervoor dat de agenten genoeg kwantitatieve recovery time tijdens een 
werkdag krijgen. Zo is er bepaald in artikel 5.4 dat agenten bij een dienst van meer dan 5,5 uur 
minimaal een half uur pauze moeten hebben, die gesplitst kan worden in twee keer een kwartier. 
Wanneer er meer dan 10 uur arbeid per dienst wordt verricht, dient de arbeid onderbroken te worden 
door een pauze van minimaal 45 minuten. Ook deze pauzes mogen gesplitst worden in pauzes van 
elk 15 minuten. (www.wetten.overheid.nl).
De DHV agenten hebben drie verschillende soorten diensten. De tijden van de diensten zijn voor elk 
district verschillend. Deze verschillen zijn echter klein, in het ene district begint bijvoorbeeld de 
ochtenddienst een kwartier later dan in het andere district. De diensttijden komen qua duur echter wel 
met elkaar overeen. In deze scriptie zal ik de gemiddelde diensttijden geven; de diensttijden die in de 
meeste districten gebruikt worden. De eerste dienst is dan de ochtenddienst. Deze begint om 6.30u
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en duurt tot 15.00u. Deze dienst duurt 8,5 uur en dient volgens de Arbeidstijdenwet een half uur pauze 
te bevatten. Deze pauze is ingeroosterd. Dit betekent dat de pauze in de eigen tijd is van de agenten, 
deze wordt niet uitbetaald en dat de werkelijk gewerkte tijd 8 uur zou moeten zijn. 
De tweede dienst, de middagdienst duurt van 13.30u tot 23.00u. Deze dienst duurt 9,5 uur en dient 
volgens de Arbeidstijdenwet een half uur pauze de bevatten. Net als de ochtenddienst is bij deze 
dienst de pauze ingeroosterd.

De laatste dienst die er gewerkt kan worden is de nachtdienst. Deze begint om 22.00u en duurt tot 
7.00u. Bij deze dienst is de pauze niet ingeroosterd. Bij deze dienst is de pauze in de baas zijn tijd. 
Ook mogen de agenten zelf weten wanneer ze hun pauze nemen. Ook tijdens deze dienst hebben de 
agenten een half uur pauze. Deze dienst duurt inclusief de pauze 9 uur. 

De pauzes die hier besproken worden, die genomen dienen te worden volgens de Arbeidstijdenwet, 
zijn de officiële pauzes. Het zijn de pauzes zoals deze wettelijk zijn bepaald en ingeroosterd staan op 
papier. 
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3  Methodologie

In dit hoofdstuk zal ik beschrijven hoe ik dit onderzoek heb uitgevoerd. Er zal een beschrijving worden 
gegeven over welke onderzoeksstrategie gebruikt is en waarom deze gebruikt is. Ook zal er uitgelegd 
worden welke onderzoekstechnieken gebruikt zijn; welke methoden van dataverzameling ik heb 
toegepast in dit onderzoek. Daarna zal ik beschrijven hoe ik de data geanalyseerd heb. Als laatste zal 
ik beschrijven hoe ik met de kwaliteitscriteria ben omgegaan.

3.1 Kwalitatief onderzoek, met een kwantitatief eind

Dit onderzoek is voornamelijk een kwalitatief onderzoek. Het onderzoek is een studie naar de 
organisatiecultuur van de DHV agenten. Bij een kwalitatief onderzoek zijn de data voornamelijk 
beschrijvend en zijn de data niet direct te meten. “A qualitative study is a research involving analysis 
of data/information that are descriptive in nature and not readily quantifiable” (Sekaran 2003: 422). Dit 
onderzoek bevat ook een kwantitatief deel. Dit deel is er om te toetsen of er representatieve 
uitkomsten komen uit het kwalitatieve onderzoek. Omdat ik voornamelijk kwalitatieve data heb 
gebruikt is dit onderzoek een interpretatief onderzoek. 
Dit onderzoek is een etnografie. Een etnografie is een sociaal wetenschappelijk schrijven over een 
bepaalde bevolkingsgroep. “Ethnography refers to social scientific writing about particular folks 
(Silverman 2005: 378). In dit onderzoek is de groep de DHV agenten van het korps Rotterdam-
Rijnmond. Onder de DHV agenten worden de agenten die noodhulp verlenen verstaan, De agenten 
die werkzaam zijn in de meldkamer zijn gerelateerd aan de DHV agenten.
De kwalitatieve onderzoeksstrategie is een goede onderzoeksbenadering om onderzoek te doen naar 
een cultuur van een organisatie. Door kwalitatief onderzoek te doen spreekt de onderzoeker met de 
organisatieleden, ziet de onderzoeker de organisatieleden in hun natuurlijke omgeving en zo krijgt de 
onderzoeker het beste een beeld van de organisatiecultuur. Daarom heb ik ervoor gekozen om 
voornamelijk een kwalitatieve onderzoeksstrategie te gebruiken.

Bij kwalitatief onderzoek horen meerdere manieren van dataverzameling. Er zijn drie manieren van 
dataverzameling die horen bij kwalitatief onderzoek die bij dit onderzoek zijn toegepast. Ten eerste 
heb ik een documentenanalyse gedaan. Ook zijn er observaties van de DHV agenten en agenten van 
de meldkamer geweest. Daarnaast heb ik een aantal DHV agenten en agenten van de meldkamer 
geïnterviewd. Tenslotte is er een kwantitatieve afsluiting geweest van de dataverzameling; er is een 
korte enquête gehouden onder de DHV agenten van het korps Rotterdam-Rijnmond. Doordat deze 
verschillende manieren van dataverzameling zijn toegepast, kan er gesproken worden over 
datatriangulatie. Wanneer er sprake is van datatriangulatie worden er meerdere soorten data met 
elkaar vergeleken, zoals observaties en interviews. Ook als er zowel kwalitatieve als kwantitatieve 
data gebruikt worden, is er sprake van datatriangulatie. “Triangulation is the comparison of different 
kinds of data and different methods to see whether they corroborate one another” (Silverman 2005:
380). Wanneer uit de verschillende manieren van dataverzamelingen soortgelijke uitkomsten komen, 
versterkt dit de validiteit van de bevindingen.

3.2 De dataverzameling

Het proces van de dataverzameling is lineair in tijd gebeurd. Ik wilde eerst beginnen met de 
documentenanalyse en observaties en dit is ook zo gebeurd. Na de observaties heb ik de interviews 
afgenomen. Nadat alle interviews afgerond waren, is de enquête opgesteld en aan alle DHV agenten 
gemaild. 
Ik ben op 3 maart begonnen met de dataverzameling. De eerste week ben ik bezig geweest met de 
documentenanalyse. Op 10 maart was mijn eerste observatie. De observaties duurden tot en met 8 
april. In de maand die daarop volgde heb ik alle interviews afgenomen. De dataverzameling heeft 
ongeveer negen weken geduurd. Wat ik allemaal gedaan heb tijdens de dataverzameling zal in de 
volgende paragrafen beschreven worden.
Tijdens de dataverzameling ben ik ook begonnen met de analyse. De analyse die tijdens de 
dataverzameling plaatsvond was het verzamelen van concepten. Bij de eerste-orde analyse heb ik 
gekeken welke concepten centraal staan  voor respondenten in de feitelijke data die ik heb verkregen 
tijdens de dataverzameling bij de DHV agenten en welke interpretatie de DHV agenten geven aan 
deze concepten. Bij de tweede-orde analyse zijn er theoretische begrippen aan deze concepten 
gekoppeld. De tweede-orde analyse heb ik voornamelijk tijdens de data-analyse gedaan, na de 
dataverzameling.
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3.2.1 Documentenanalyse

Voordat ik kon beginnen met de observaties, was het noodzakelijk om eerst een aantal documenten te 
analyseren. Allereerst heb ik documenten geanalyseerd over de politie zelf en het korps Rotterdam-
Rijnmond. Dit waren onder andere jaarplannen van de politie, jaarplannen van het korps Rotterdam-
Rijnmond en documenten over de kerngegevens van de politie. Deze documenten heb ik bestudeerd 
om meer inzicht te krijgen in het politiewerk en de politieorganisatie.
Vervolgens ben ik begonnen met het bestuderen van documenten over de Directe Hulpverlening, de 
DHV, van het korps Rotterdam-Rijnmond. Deze tak van de organisatie was mijn onderzoekspopulatie 
en ook over de DHV wilde ik meer kennis hebben voordat ik met de observaties zou beginnen.
Tenslotte heb ik documenten bestudeerd over pauzeregelingen, wetten over pauzes zoals bekend in 
de Arbeidstijdenwet en documenten met afspraken die het korps Rotterdam-Rijnmond heeft gemaakt 
over pauzes.

3.2.2 Observaties

Ik heb de data voor het onderzoek verzameld in drie districten. In verband met de tijdsbeperking van 
het onderzoek was het niet mogelijk om alle districten te onderzoeken. Voor de generalisatie van het 
onderzoek wilde ik districten onderzoeken die zo veel mogelijk van elkaar verschilden. Om deze reden
wilde ik een klein district, een middelgroot district en een groot district qua oppervlakte onderzoeken. 
De districten die hiervoor geselecteerd zijn, zijn district 4, Rotterdam Centrum , district 9, Feyenoord-
Ridderster en district 10, Zuid. 

De observaties hebben plaatsgevonden rondom de pauzemomenten van de DHV agenten, maar ook
tijdens momenten dat de agenten niet met pauze bezig waren. In mijn onderzoeksvragen zit ook de 
vraag of de agenten momenten van werkonderbreking ten behoeve van ontspanning nemen tijdens de 
werkzaamheden, daarom wilde ik ook tijdens de werkzaamheden observeren. Om te onderzoeken of 
de agenten zich aan de officiële pauze houden en om te onderzoeken wat ze doen tijdens de officiële 
pauze, wilde ik ook observeren wanneer de DHV agenten daadwerkelijk pauze nemen. 
Ik wilde een aantal ochtenddiensten observeren. De observaties zouden dan plaatsvinden tussen 
circa 10.15u en 13.15u. Tijdens deze observaties had ik de mogelijkheid om de DHV agenten te 
observeren tijdens hun werkzaamheden, maar ook tijdens hun pauze. 
Ook wilde ik een aantal avonddiensten observeren. Naar verwachting zijn er tijdens de avonddienst 
meer meldingen, dus zijn de werkzaamheden drukker dan tijdens de ochtenddienst. Ik wilde dan vanaf 
16.30u beginnen met de observaties, dus vanaf 16.30u meegaan met de DHV agenten. Het eind van 
deze observaties zou dan liggen rond 19.30u. Ook hierbij wilde ik zowel tijdens de werkzaamheden 
als tijdens de pauze observeren. 
Verder wilde ik ook een aantal observaties tijdens de nachtdiensten gaan uitvoeren. Tijdens de 
nachtdienst is de pauze in de “baas zijn tijd”. De agenten worden doorbetaald tijdens hun pauze. Ook 
is de pauze tijdens de nachtdienst niet ingeroosterd, wat tijdens de dagdiensten wel het geval is. Ik
wilde drie nachtdiensten observeren, vanaf 23.00u tot 4.00u. De nachtobservaties zouden allen in het 
district centrum plaatsvinden. De reden hiervoor was dat het hoofdbureau van het district centrum 24 
uur per dag geopend is. Ik zou dan na de observaties deze kunnen uitwerken op het bureau
De observaties zijn zo verspreid mogelijk uitgevoerd over de gehele week en over de drie 
verschillende districten om een zo compleet mogelijk beeld van het pauzegedrag van de DHV agenten 
te krijgen. In bijlage 3 is een planning te zien van de observatietijden. Deze planning is echter niet 
altijd uitgekomen. Het is vaak voorgekomen dat ik al om 10.00u op het bureau was, maar pas om 
11.00u met de agenten mee kon, omdat ze eerder geen tijd hadden om mij op te halen. Ook heb ik 
observaties meegemaakt waar ik pas om 21.30u weg kon, omdat er eerder geen tijd was om mij weer 
af te zetten, omdat er telkens meldingen waren. De nachtdiensten verliepen ook anders dan gepland; 
ik was dan om 23.00u op het bureau en liep mee tot het einde van deze dienst, tot circa 7.00u de 
volgende ochtend. Ik heb twee nachtdiensten in het district centrum geobserveerd en een nachtdienst 
in het district Feyenoord- Ridderster. Verder zijn er observaties geweest waarbij ik de gehele 
observatie bij de wachtcommandant ben gebleven.
De observaties zijn uitgevoerd in de districten bij de DHV agenten zelf. Ik ging met de DHV agenten 
mee in het DHV busje, zowel met het surveilleren als naar de meldingen toe. De observaties waren 
participerende observaties. Het DHV busje, een Mercedes Vito busje, heeft een scherm tussen de 
plek waar de bestuurder en de bijrijder zitten, de twee agenten, en waar ik zat. Dit is normaal 
gesproken de plek waar arrestanten zaten. Omdat er een scherm tussen mij en de agenten zat, heb ik 
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niet altijd mee kunnen krijgen waarover de agenten aan het praten waren. Hierdoor was het soms
lastig om precieze data te verzamelen, zoals tijdstippen waarop de agenten bijvoorbeeld door middel 
van de portofoon iets doorgaven aan de meldkamer. Dit kon ik dan niet zien of horen. Echter, de 
meeste agenten vertelden mij alles wat ze deden en waar ze mee bezig waren.

De observaties in de districten hebben drie weken geduurd. Ik wilde in elk district ongeveer 20 uur 
gaan observeren, maar in de werkelijkheid is dit uitgekomen op gemiddeld 25 à 30 uur observaties per 
district. Met de uitwerking van de observaties ben ik ongeveer even lang bezig geweest als met de 
observaties zelf. In totaal ben ik ongeveer 150 uur kwijt geweest aan de observaties.
Verder heb ik ook nog een aantal momenten geobserveerd bij de centralisten in de meldkamer. De 
tijden dat ik in de meldkamer wilde observeren zouden vanaf 11.00u tot 13.00u zijn en vanaf 17.00u 
tot 19.00u. Dit zijn de tijden wanneer de DHV agenten ongeveer hun pauze nemen. Ook deze tijden 
kwamen in de werkelijkheid niet uit. Ik ben de eerste dag de hele dag gebleven, om te onderzoeken 
hoe het werk van de centralisten was. De andere observaties liepen ook allemaal ongeveer een half 
uur uit, omdat de meerderheid van de agenten pas later ging eten. 
In totaal wilde ik vijf keer bij de meldkamer observeren, dus ongeveer 10 uur. Dit is uiteindelijk 15 uur 
geworden. Met de uitwerking van de observaties van de meldkamer erbij ben ik hiermee 25 uur bezig 
geweest. De observaties bij de centralisten in de meldkamer heb ik in de eerste week van april 
gedaan, gelijk na de observaties bij de DHV. 

3.2.3 Interviews

De interviews hebben plaatsgevonden in de periode nadat ik de observaties had afgerond. Ik had op 
14 april mijn eerste interview en 29 april een van de laatste interviews. In totaal heb ik 11 mensen 
geïnterviewd, zoals gepland. Ik heb uit elk district drie personen geïnterviewd en van de meldkamer 
twee centralisten. Uit elk district heb ik een brigadier, een hoofdagent en een agent geselecteerd. Ik 
heb ook gekeken of de man- vrouw verdeling van de geïnterviewde personen ongeveer gelijk lag. De 
personen die ik wilde interviewen heb ik geselecteerd met behulp van de Ondernemingsraad. Ik heb 
twee selectiecriteria aangehouden; ten eerste wilde ik niemand interviewen waar ik al bij had 
geobserveerd, omdat ik van deze agenten de mening vaak al kende. Ten tweede mochten de agenten 
ook niet in een ploeg zitten waarin ik al had geobserveerd, omdat zij dan al teveel van het onderzoek 
afwisten. Ik wilde DHV agenten interviewen die weinig tot niks van het onderzoek afwisten, omdat ik 
op deze manier eerlijke en niet sociaal wenselijke antwoorden op mijn interviewvragen zou krijgen.
De interviews waren semi- structureel. Semi- structurele interviews zijn interviews waarbij enkele 
vragen vast staan, maar hoe het interview verloopt hangt af van de geïnterviewde. Bij semi-
structurele interviews staat van te voren vast welke informatie ik nodig heb en daarover zullen de 
vragen opgesteld worden. “Structured interviews are those conducted when it is known at the outset 
what information is needed” (Sekaran 2003: 227). De topics waarnaar gevraagd zal worden zijn de 
topics die bij de eerste orde analyse van de observaties naar voren zullen komen. 
Voor een interview staat acht uur. Deze acht uur is inclusief voorbereiding, reistijd, doen van het 
interview zelf en de uitwerking. In totaal zou ik aan de interviews 88 uur besteden. Echter, de meeste 
interviews duurden een half uur tot drie kwartier, dus in feite heb ik ongeveer 80 uur aan de interviews 
besteed. 

3.2.4 Enquête

Tenslotte is er een korte enquête gehouden onder de DHV agenten. De enquête bestond uit tien 
stellingen waarbij de agenten konden aangeven of ze het ermee eens waren, oneens waren of geen  
mening hadden. De stellingen, met uitslagen, zijn te vinden in bijlage 4.
De stellingen zijn verspreid via e-mail. Ook hiermee heeft de Ondernemingsraad geholpen. Zij hebben 
naar alle DHV agenten de stellingen gemaild met het verzoek hieraan mee te werken. De agenten 
konden deze stellingen dan terug mailen naar een speciaal e-mailadres, waarna ik de uitslag van de 
stellingen kon bekijken. De stellingen zijn gemaild op 5 juni naar alle DHV agenten. Na een week had 
ik 200 reacties op de stellingen. In totaal heb ik 239 reacties gekregen.
Deze stellingen zijn gebaseerd op de informatie die uit de analyse van de observaties en interviews 
naar voren komen. Het doel van de enquête is om te toetsen of de conclusie die ik heb getrokken uit 
de observaties en interviews gelden voor alle DHV agenten.  
Voor de enquête had ik ongeveer 40 uur ingepland. In deze 40 uur is de enquête opgesteld, 
afgenomen en verwerkt. De analyse van de gegevens heeft plaatsgevonden na de data- analyse. 
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3.3 Data-analyse

De data-analyse is een cyclisch proces geweest. Vanaf de eerste documentenanalyse en de eerste 
observatie ben ik in mijn hoofd bezig geweest met het analyseren van wat ik gezien en gehoord had. 
Silverman (2005) geeft in zijn boek Doing Qualitative Research de tip om de data te analyseren op het 
moment dat de data verzameld wordt. “Data analysis should not only happen after all your data has 
been safely gathered… In all cases, start reviewing your data in the light of your research questions” 
(Silverman 2005: 152). Dit heb ik tijdens de dataverzameling ook gedaan. Ik heb elke observatie en 
interview gelijk uitgewerkt en elke keer geanalyseerd wat de symbolen waren in deze data, wat de 
rituelen waren in deze data en wie de helden waren in deze data. Deze data-analyse heb ik echter 
niet op papier gedaan, maar in mijn hoofd. 
Na de dataverzameling ben ik begonnen aan de analyse op papier. Ik heb alle observatieverslagen 
ingedeeld in fragmenten. Deze fragmenten konden in vier categorieën vallen, de officiële pauze, de 
genomen pauze, de ervaren pauze en rustmomenten ten behoeve van ontspanning. Nadat de 
fragmenten in categorieën ingedeeld waren, heb ik de symbolen, de rituelen en de helden per 
categorie kunnen achterhalen. Deze heb ik allemaal weer opgeschreven in wat de basis voor deze 
scriptie zou zijn. Om te achterhalen welke waarden hieronder ten grondslag lag, heb ik bij elk 
symbool, elk ritueel en elke held me afgevraagd wat hierachter lag. Toen ik dit wist, kon ik mijn 
onderzoek voltooien. 

3.4 Kwaliteitscriteria

Wanneer een onderzoek gedaan word, dient dit onderzoek aan een aantal kwaliteitscriteria te 
voldoen. Dit zijn de kwaliteitscriteria validiteit en betrouwbaarheid. 
Als eerste dient het onderzoek valide te zijn. Bij een kwalitatief onderzoek betekent het criterium 
validiteit in hoeverre de studie die gedaan is klopt met de werkelijkheid zoals die is. “Validity is the 
extent to which an account accurately represents the social phenomena to which it refers” 
(Hammersley 1990: 57). 
Er zijn een aantal bedreigingen van validiteit. De eerste bedreiging is reactiviteit. Dit is de bedreiging 
dat respondenten sociaal wenselijke antwoorden geven. Om dit te voorkomen dien ik een 
vertrouwensrelatie aan te gaan met de respondenten. Dit is in dit onderzoek lastig. De 
onderzoekspopulatie is vrij groot, circa 300 personen. Daarbij was ik in elk district maar een week 
aanwezig, waardoor ik niet eens de volledige onderzoekspopulatie heb ontmoet. Toch was er naar 
mijn idee weinig tot geen reactiviteit. De DHV agenten vertrouwden mij en vertelden mij alles. Voordat 
ik binnen de politieorganisatie aan de slag kon met mijn onderzoek, is er een antecedentenonderzoek 
naar mij gedaan. Als dit onderzoek geen positief resultaat had gegeven, had ik niet aan de slag 
mogen gaan. Bij iedereen die binnen de politie komt te werken wordt een dergelijk 
antecedentenonderzoek uitgevoerd. De agenten vertrouwen personen die de organisatie inkomen 
daardoor vrijwel meteen, omdat ze weten dat deze persoon betrouwbaar en “schoon” moet zijn, 
anders komt er geen positief resultaat uit het antecedentenonderzoek.
Een andere bedreiging van de validiteit is subjectiviteit. Dit gebeurt wanneer de respondenten onjuist 
geselecteerd worden uit de onderzoekspopulatie. Door de districten zo veel mogelijk verschillend te 
selecteren hoop ik juist met deze bedreiging te zijn omgegaan. Toch was het achteraf misschien beter 
geweest om een ander district te kiezen in plaats van district 9 of district 10. Deze districten komen 
qua drukte redelijk met elkaar overeen en horen ook bij de drukste districten van Nederland qua het 
aantal meldingen. District 4 is minder druk qua meldingen, maar hoort toch nog bij de drukke 
districten. Achteraf gezien was het beter geweest om ook een district te selecteren waar het rustiger is 
qua meldingen, bijvoorbeeld district 11, de Eilanden. Hierdoor had ik ook beeld gehad hoe het 
pauzegedrag was geweest in de rustiger district.
De laatste bedreiging is going native. Dit gebeurt wanneer een onderzoeker zich teveel identificeert 
met de onderzoekspopulatie en te weinig kritisch is. Om dit te voorkomen moet je als onderzoeker 
constant kritisch blijven en constant verschillende bronnen tegenover elkaar zetten. Het tegenover 
elkaar zetten van verschillende bronnen wordt in onderzoek gedaan door de datatriangulatie. Toch 
heb ik momenten gehad dat ik niet altijd even kritisch was. Dit komt ook doordat het politiewerk 
indrukwekkend is als je er nooit mee te maken hebt gehad. Er zijn meldingen bij geweest die zo 
indrukwekkend waren dat het voor mij lastig was om objectief te blijven ten opzichte van de 
onderzoekspopulatie. Dan was het voor mij lastig om de stap terug te zetten van meekijker naar 
observator. Nadat ik mijn dataverzameling heb afgerond, ben ik bewust thuis gaan werken, zodat ik uit 
de politiewereld was. Daardoor kon ik de stap terug weer zetten en onafhankelijk zijn ten opzichte van 
de onderzoekspopulatie.
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Het andere kwaliteitscriterium is betrouwbaarheid. Onder betrouwbaarheid wordt verstaan of een 
onderzoek herhaalbaar en navolgbaar is. “Reliability is the degree to which a measurement procedure 
produces the similar outcomes when it is repeated” (Baker 1999: 503). Dit betekent dat wanneer een 
onderzoek herhaald zou worden, er dezelfde uitkomsten uit zouden moeten komen. Door zo goed 
mogelijk te beschrijven wat ik doe en waarom ik dit doe, heb ik geprobeerd dit onderzoek zo 
betrouwbaar mogelijk te krijgen. Door de data die ik heb verzameld goed op te slaan en te ordenen, is 
mijn onderzoek ook navolgbaar. Echter, in de periode dat ik observaties deed in het district centrum 
waren de DHV agenten bezig met stakingen. Ze voerden een coulancebeleid uit. Dit uitte zich erin dat 
ze alleen verkeersboetes schreven wanneer het een zware overtreding was, zoals door rood licht 
rijden. De minder zware overtredingen, zoals geparkeerd staan waar het niet toegestaan was, werden 
afgedaan met een waarschuwing. De stakingen hadden geen invloed op het pauzegedrag van de 
DHV agenten, behalve dat er tijdens de pauzes veel gepraat werd over de CAO- onderhandelingen. 
De stakingen hadden wel invloed op de rustmomenten in het busje van de DHV agenten. Doordat er 
minder bekeuringen werden gegeven, hadden ze in het busje meer rustmomenten. Een waarschuwing 
geven kost ook minder tijd dan een bekeuring schrijven, Er werd wel constant in het busje goed 
opgelet. Ik heb hier tijdens de analyse van de data rekening mee gehouden.
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4 Officiële pauze

In dit hoofdstuk zal er antwoord worden gegeven op de onderzoeksvragen die gaan over de officiële 
pauze. De antwoorden die ik heb gevonden op de onderzoeksvragen zijn zowel afkomstig uit de 
documentenanalyse als uit de observaties en de interviews. Allereerst zal ik een antwoord geven op 
de vraag wat de officiële pauze is, de definitie geven van de officiële pauze. Vervolgens zal ik 
antwoord geven op de vraag wanneer deze pauze plaatsvindt. Tenslotte zal ik antwoord geven op de 
vraag of de DHV agenten weten wat en wanneer de officiële pauze is. 

4.1  Wat is de officiële pauze?

In deze paragraaf zal ik de formele regels over de pauze bespreken. Eerst zal ik de regels zoals de 
bestaan bespreken en vervolgens zal ik deze regels toepassen op de DHV agenten van het korps 
Rotterdam-Rijnmond.

4.1.1 De formele regels

Volgens het Van Dale woordenboek is de definitie van pauze “onderbreking van het werk” 
(www.vandale.nl). Deze definitie komt overeen met de definitie die wordt gehanteerd in artikel 1.7 e uit 
de Arbeidstijdenwet uit 2007. De definitie die de Arbeidstijdenwet hanteert voor het begrip pauze is als 
volgt: “Een pauze is een periode van ten minste 15 achtereenvolgende minuten, waarmee de arbeid 
tijdens de dienst wordt onderbroken en de werknemer geen enkele verplichting heeft ten aanzien van 
de bedongen arbeid” (www.wetten.overheid.nl). 
Volgens deze definities heeft een DHV agent wanneer hij pauze heeft recht op een minimaal 15 
minuten durende onderbreking van de werkzaamheden en in deze periode heeft hij geen 
verplichtingen ten opzichte van de politie en van zijn werkzaamheden. 
Verder blijkt uit de Arbeidstijdenwet dat er ook is vastgesteld dat een werknemer na een bepaald 
aantal uur werken een werknemer recht heeft op een bepaald aantal minuten pauze. Dit is vastgesteld 
in artikel 5.4 uit de Arbeidstijdenwet. Artikel 5.4 ziet er als volgt uit:

1. De werkgever organiseert de arbeid van een jeugdige werknemer zodanig dat, indien hij meer dan 
4,5 uren arbeid per dienst verricht, zijn arbeid tijdens de dienst wordt onderbroken door een pauze. De 
pauze bedraagt ten minste 30 minuten, die zo nodig kan worden gesplitst in pauzes van elk ten minste 
15 minuten.
2. De werkgever organiseert de arbeid van een werknemer van 18 jaar of ouder
zodanig, dat indien hij:
a. meer dan 5,5 uren arbeid per dienst verricht, zijn arbeid wordt onderbroken door
een pauze van ten minste 30 minuten, die kan worden gesplitst in pauzes van elk ten
minste 15 minuten;
b. meer dan 10 uren arbeid per dienst verricht, zijn arbeid wordt onderbroken door een
pauze van ten minste 45 minuten, die kan worden gesplitst in pauzes van elk ten minste
15 minuten.
3. Bij collectieve regeling kan van het tweede lid worden afgeweken. Daarbij wordt in
acht genomen dat de werkgever de arbeid zodanig organiseert, dat indien de werknemer
meer dan 5,5 uren arbeid per dienst verricht, zijn arbeid wordt onderbroken door een
pauze van ten minste 15 minuten. Elk beding, waarbij op een andere wijze dan in dit lid
is bepaald, wordt afgeweken van het tweede lid, is nietig.
(www.wetten.overheid.nl). 

Als laatste formele regel over de pauze heeft het korps Rotterdam-Rijnmond afspraken gemaakt over 
de Arbeids- en rusttijden. Deze afspraken zijn te vinden in het Concept Kaderregeling Arbeids- en 
rusttijden, 2007- 2010. De versie die ik gebruik in deze scriptie is versie 1c.
In het concept kaderregeling arbeids- en rusttijden zijn afspraken gemaakt over wanneer een pauze 
als eigen tijd wordt uitbetaald en wanneer een pauze in de baas zijn tijd genomen wordt. Deze 
afspraken zijn te vinden in artikel 7; de pauzeregeling. Hieruit blijkt dat de pauze de eigen tijd is, 
behalve op zondag, op bepaalde feestdagen en bij geplande nachtdiensten, indien de eindtijd gelegen 
is na 2.00u. De feestdagen wanneer de pauze niet in de eigen tijd is, zijn Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, 
Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, de beide Kerstdagen, Koninginnedag en 5 mei. 
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Deze regeling geldt voor alle agenten in het korps Rotterdam-Rijnmond. Voor de DHV agenten van 
het korps Rotterdam-Rijnmond geldt nog een aanvulling op de regeling. Deze aanvulling houdt in dat 
de pauze niet in eigen tijd plaatsvindt in diensten waarvan de begin- of eindtijd geheel of gedeeltelijk is 
gelegen tussen 0.00u en 6.00u.

4.1.2 De formele regels toegepast op het Korps Rotterdam-Rijnmond

De DHV agenten hebben drie verschillende soorten diensten. De tijden van de diensten zijn voor elk 
district verschillend. Deze verschillen zijn echter klein, in het ene district begint bijvoorbeeld de 
ochtenddienst een kwartier later dan in het andere district. De diensttijden komen qua duur echter wel 
met elkaar overeen. In deze scriptie zal ik de gemiddelde diensttijden geven; de diensttijden die in de 
meeste districten gebruikt wordt. De eerste dienst is dan de ochtenddienst. Deze begint om 6.30u en 
duurt tot 15.00u. Deze dienst duurt 8.5 uur en dient volgens artikel 5.4 van de Arbeidstijdenwet een 
half uur pauze te bevatten. De pauze mag gesplist zijn in twee keer een kwartier, maar binnen het 
korps Rotterdam-Rijnmond is deze pauze een half uur aaneengesloten. Deze pauze is ingeroosterd. 
Dit betekent dat de pauze in de eigen tijd is van de agenten, deze niet uitbetaald wordt en dat de 
werkelijk gewerkte tijd 8 uur zou moeten zijn. 
De tweede dienst, de avonddienst duurt van 13.30u tot 23.00u Deze dienst duurt 9.5 uur en dient 
volgens artikel 5.4 van de Arbeidstijdenwet ook een half uur pauze de bevatten. Net als de 
ochtenddienst is bij deze dienst de pauze ingeroosterd.

De laatste dienst die er gewerkt kan worden is de nachtdienst. Deze begint om 22.00u en duurt tot 
7.00u. Bij deze dienst is de pauze niet ingeroosterd. Bij deze dienst is de pauze in de baas zijn tijd. 
Ook mogen de agenten zelf weten wanneer ze hun pauze nemen. Ook tijdens deze dienst hebben de 
agenten een half uur pauze. Deze dienst duurt inclusief de pauze 9 uur. 

4.2 Wanneer is de officiële pauze?

Wanneer de officiële regels met betrekking tot de pauze bestudeerd worden, is er geen antwoord te 
geven op de vraag wanneer de officiële pauze moet plaatsvinden. In de Arbeidstijdenwet en in het 
Concept Kaderregeling Arbeids- en rusttijden van het korps Rotterdam-Rijnmond staan geen artikelen 
en bepalingen wanneer de DHV agent1 de pauze moet nemen. In het licht van deze bronnen lijkt het 
alsof de DHV agent volledig vrij is om zelf te bepalen op welke tijd hij2 zijn pauze neemt.
Echter, elke agent dient zijn uren te verantwoorden in het urenregistratie systeem PCS. Wanneer er in 
PCS gekeken wordt naar de normen van de Arbeidstijdenwet, staat er dat “elke pauze moet tenminste 
2 uur na aanvang van de dienst liggen en tenminste 2 uur voor de beëindiging van de dienst” (PCS). 
Wanneer dit niet het geval is, is er sprake van een overtreding van de Arbeidstijdenwet en dient er 
overwerk geschreven te worden. Wanneer deze normen toegepast worden op de gemiddelde 
diensten van de DHV, betekent dit dat de pauze zou moeten plaatsvinden tussen 8.30u en 13.00u in 
de ochtenddienst, tussen 15.30u en 21.00u in de avonddienst en tussen 00.00u en 05.00u in de 
nachtdienst. 
Afgaande op het urenregistratiesysteem PCS zou dit betekenen dat men niet geheel vrij is om de 
pauze te nemen wanneer men dit wil, dus dat er beperkingen aanzitten. Deze beperkingen zijn dat de 
eerste twee uur van de dienst en de laatste twee uur van de dienst geen pauze genomen mag 
worden. In de tussenliggende uren is de DHV agent volgens de normen van de Arbeidstijdenwet vrij 
om zijn pauze te nemen wanneer hij wil. 

Wanneer een DHV agent zijn pauze wil nemen, dient hij dit aan de meldkamer te vragen. Dit kan hij 
op twee manieren doen. Bij de eerste manier drukt de agent op zijn portofoon de 6 in. Elke agent die 
op straat werkt heeft een portofoon. De portofoon ziet eruit als een walkie-talkie met cijferknoppen. De 
portofoon hangt aan de wapengordel van de agenten. De wapengordel is een riem die de agenten om 
hun middel dragen met daaraan attributen die noodzakelijk zijn voor hun werkzaamheden, zoals de 
portofoon, maar ook handboeien, wapens, handschoenen en een zaklamp. De wapengordel weegt 
met alle attributen eraan circa zes tot acht kilo. De portofoon is verbonden aan een soort van 
luidspreker, die de agenten op hun schouder hebben zitten. Door deze luidspreker horen ze wat er 
gecommuniceerd wordt door de centralisten van de meldkamer (als de portofoon op het algemene 

                                                
1

Voor de leesbaarheid van deze scriptie gebruik ik de term DHV agent. Natuurlijk kan hier ook DHV agente gelezen worden.
2 Voor de leesbaarheid van deze scriptie verwijs ik altijd in de vorm van hij naar DHV agenten. Natuurlijk kan hier ook zij 
gelezen worden.
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kanaal staat) of wat er gecommuniceerd wordt in het district (als de portofoon op het districtskanaal 
staat). 
De DHV agenten worden altijd als duo gekoppeld aan een DHV busje. Binnen het korps Rotterdam-
Rijnmond is dit een Mercedes Vito. In een DHV busje is ook nog een radio. Door middel van deze 
radio kan er gecommuniceerd worden met de centralisten van de meldkamer. Verder is het bij de DHV 
altijd zo dat de bestuurder van het busje zijn portofoon op het algemene kanaal heeft staan, dus het 
kanaal waarop er gecommuniceerd kan worden met de centralisten van de meldkamer. De bijrijder 
heeft zijn portofoon altijd op het districtskanaal staan, het kanaal waarop de communicatie binnen het 
district plaatsvindt. Verder heeft elk DHV busje een autotelefoon. Deze telefoons horen bij de wagens, 
dus elke wagen heeft een eigen telefoonnummer. Het bellen met deze telefoon wordt alleen door de 
bijrijder gedaan. 
Door middel van de portofoon en de radio kunnen de agenten onderling contact met elkaar houden, 
maar ook met de centralisten van de meldkamer of met de wachtcommandanten in het district. Praten 
kunnen ze doen via de luidspreker op hun schouder, of in de portofoon, of door de luidspreker die aan 
de radio zit. Als een DHV agent aan de centralist van de meldkamer wil vragen of hij en zijn collega 
waaraan hij gekoppeld is, mogen gaan eten, kunnen ze op de portofoon of op de radio in het DHV 
busje een 6 indrukken. De centralist van de meldkamer ziet dan dat dit DHV busje, dus de DHV 
agenten die aan dit DHV busje zijn gekoppeld, stemcontact aanvragen. De meldkamer geeft hun dan 
de gelegenheid om te praten, en dan kunnen ze vragen of ze pauze mogen houden. Als de centralist 
van de meldkamer hier toestemming voor geeft, zet hij het DHV busje en de DHV agenten die aan 
deze wagen gekoppeld zijn op de status gesloten in het computersysteem wat de centralist gebruikt 
om de DHV agenten aan te sturen. Als ze gesloten staan, betekent dit dat ze geen meldingen kunnen 
en mogen krijgen. 
Als de DHV agenten willen vragen of ze pauze mogen houden, kunnen ze dit dus doen door de 6 in te 
drukken op de portofoon of op de radio in het DHV busje. Verder kunnen ze ook een 8 indrukken op 
de portofoon. Als ze een 8 indrukken, worden ze in het systeem automatisch op gesloten gezet. Het 
kan echter voorkomen dat de centralist van de meldkamer oproept om nog geen pauze te gaan 
nemen, omdat er te weinig busjes in het district zijn. Daarom vragen de meeste DHV agenten door 
middel van een 6 aan de centralisten van de meldkamer of ze pauze mogen gaan houden, omdat ze 
dan direct antwoord krijgen van de centralist van de meldkamer.

Om 13.03u is de 903 weer terug bij het bureau R parkeert het DHV busje op de plaats waar 
de 903 moet parkeren. H drukt op de radio de 6 in. De centralist van de meldkamer reageert 
gelijk en zegt “903, zeg het maar”. H vraagt of ze kunnen gaan eten en de centralist antwoordt 
dat dit mag en dat hij de 903 zal sluiten en wenst ons smakelijk eten. Daarna lopen we het 
bureau binnen en gaan we eten. (O DHV 18 maart 1)3

Om 11.24u wijst de centralist met wie ik meeluister me erop dat er een 6 in het scherm staat. 
De 6 is afkomstig van het DHV busje 502. De centralist vertelt me dat de agenten van de 502
waarschijnlijk pauze willen gaan houden. Hij drukt het voetpedaal in en zegt “Rijnmond 502, 
zeg het maar”. Een van de agenten van de 502 zegt dat ze graag pauze willen gaan houden. 
De centralist zegt dat dit prima is en wenst ze smakelijk eten. Vervolgens wijzigt hij de status 
van de 502 in gesloten, door hun de code 751 te geven, sluiten voor de maaltijd. (O MK 4 april 
1)

Op het tijdstip dat de DHV agenten toestemming krijgen van de centralisten van de meldkamer om 
pauze te houden, worden zij in het systeem gesloten. Vanaf dat moment gaat het half uur pauze in, 
dus op dat moment begint de officiële pauze. Wanneer het half uur is afgelopen, moeten de DHV 
agenten officieel laten weten dat ze klaar zijn met hun pauze. Dit kunnen ze doen door een 1 in te 
drukken op hun portofoon. Dan wordt hun status in het computersysteem van de meldkamer 
veranderd van gesloten in beschikbaar. Soms doen de DHV agenten dit zelf.

Intussen drukt C op zijn portofoon de 1 in. Zo laat hij aan de centralisten van de meldkamer
weten dat betekent dat de 401 weer beschikbaar is, dus weer meldingen kan ontvangen. (O
DHV 11 maart 2)

                                                
3 De fragmenten zijn gecodeerd. Voor een uitleg van de codes verwijs ik de lezer naar bijlage 2.
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Wanneer de DHV agenten zelf niet laten weten dat ze klaar zijn met de pauze en weer beschikbaar 
zijn, doen de centralisten van de meldkamer dit. De centralisten veranderen dan de status in het 
systeem van gesloten naar beschikbaar. 

Om 18.40u zijn er geen meldingen die uitgegeven moeten worden. R verandert de statussen 
van de 602, de 601 en de 504 van gesloten voor de maaltijd in beschikbaar voor melding, van 
de status 751 naar de status 1. (O MK 2 april 2)

Verder is er uit observaties gebleken dat er in de districten afspraken gemaakt zijn wanneer er pauze 
genomen wordt. Deze afspraken zijn niet formeel, ze staan niet op papier. Er zijn busjes die niet 24 
uur per dag rijden, bijvoorbeeld in district 9 het DHV busje 903. Deze rijdt door de week van 10.00u tot 
2.00u in de nacht. De DHV agenten die dagdienst hebben, beginnen later met hun dienst dan hun 
collega’s die ochtenddienst hebben. De dagdienst is van 10.00u tot 18.00u en de late dagdienst is van 
17.00u tot 2.00u. De DHV agenten die late dagdienst hebben, beginnen dus ook later dan de DHV 
agenten die avonddienst hebben. Uit het volgende fragment uit een observatie blijkt dat er in de 
districten onderling afspraken gemaakt zijn wanneer de pauzes genomen worden. 

Ik ga mee met de 903. Om 10.00u  aangekomen, gelijk gekoppeld aan de 903 met R en H. Zij 
hebben dagdienst, dus ze zijn begonnen om 10.00u. … Om 12.45u vraagt R aan mij of ik eten 
bij me heb. Ik antwoord met ja. Dan antwoordt R: “dan gaan we zo naar het bureau om te 
eten”. H belt naar de wachtcommandant om te vragen of de 901 en de 902 al gegeten hebben 
(zij zitten in de ochtenddienst). De 902 heeft nog niet gegeten, maar die laten via de porto 
weten dat R en H kunnen gaat eten, omdat zij nog bezig zijn met de afhandeling van een 
melding van een aanrijding. (O DHV 18 maart 1)

De afspraken die er gemaakt zijn in de districten is dat de DHV agenten die dagdienst hebben pas 
gaan eten nadat de DHV agenten die ochtenddienst hebben hun pauze hebben genomen. Er wordt 
onderling in het district ook overlegd met de wachtcommandant over wanneer er pauze genomen 
wordt. Ook voor de avonddienst wordt er overlegd dat de agenten die de avonddienst hebben eerst 
eten en dan pas de agenten die de late dagdienst hebben. Dit blijkt ook uit het volgende fragment uit 
een interview. 

De 903 begint om 17.00u. En er is een ongeschreven regel binnen het bureau dat de 903 
eigenlijk de laatste auto is die gaat eten. Ook omdat ze tot later moeten en later binnenkomen.
(I DHV 21 april)

Er zijn dus binnen de districten ongeschreven afspraken over wanneer de pauze genomen wordt. Het 
kan natuurlijk voorkomen dat er van deze afspraken afgeweken wordt wanneer het druk is, of wanneer 
het niet anders uitkomt, maar er gelden blijkbaar ongeschreven regels over wanneer welke busje, dus 
welke agenten, eerst gaan eten. 

4.3 Weten de DHV agenten wanneer ze de officiële pauze hebben? 

Deze vraag zal met “niet altijd” beantwoord moeten worden. De agenten kennen wel een aantal 
regels, maar tijdens de dataverzameling van dit onderzoek bleek dat weinig agenten volledig op de 
hoogte zijn van de formele regels. Er zijn agenten die niet weten wanneer hun pauze hun eigen tijd is 
en wanneer de pauze in de baas zijn tijd is. Ik heb tijdens een aantal interviews gevraagd wanneer de 
pauze eigen tijd was en in vier van de vijf interviews kwamen de antwoorden niet overeen met hoe de 
regels in de documenten staan. De meeste agenten die ik geïnterviewd heb gingen ervan uit dat 
alleen tijdens de nachtdiensten in het weekend en op feestdagen de pauze in de baas zijn tijd is. Dit 
blijkt ook uit de volgende fragmenten.

I: Weet je wanneer de pauze in de baas zijn tijd is?
R: Alleen op zondag krijg je de pauze van je baas. Ja.. Ik geloof het wel. Of misschien als je 
drie nachten hebt, dat de laatste nacht, dat je die van je baas krijgt, maar ik heb vaak genoeg 
in PCS 8,5 uur moeten schrijven omdat er een half uur van de pauze was afgehaald. Ja. (I 
DHV 18 april)

I: Je zei ook net, het gaat van je eigen tijd af. De pauze zijn altijd eigen tijd, behalve?
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R: In het weekend in de nachtdienst heb je geen eigen tijd pauze. Doordeweeks krijg je altijd 
een half uur eigen tijd, ’s ochtends, ’s avonds een half uur eigen tijd. (I DHV 21 april)

Verder weten de agenten ook wel dat er andere regels zijn met betrekking tot de pauze. Ze vertelden 
mij ook over deze regels tijdens de observaties. 

Wi vertelt me dat ze tussen 17.30u en 19.30u moeten eten, en anders mag er een half uur 
overwerk opgeschreven worden. (O DHV 26 maart 2)

Deze regel is mij onbekend, ondanks de bestudering van officiële of officieuze documenten over 
wanneer er pauze genomen moet worden. Waarschijnlijk is het zo dat deze regel een aftreksel is van 
de normen van de arbeidstijdenwet uit PCS, dat deze agent wel wist dat er een bepaalde regel 
bestond, maar niet precies de inhoud van de regels kende. Kortom, deze DHV agent hoorde de klok 
luiden, maar wist niet waar de klepel hing.  

Na de dataverzameling die bestond uit observaties en interviews zijn er ook stellingen gemaild naar 
alle DHV agenten. Een van deze stellingen was:

De officiële regels over pauze, zoals ze in de arbeidstijdenwet staan, zijn bij mij bekend.

Uit de antwoorden die ik hierop kreeg, blijkt de mening van de agenten verdeeld zijn. 49,8% van de 
respondenten geeft aan het met de stelling eens te zijn, dus dat ze de regels over de pauze kennen. 
48,1% van de respondenten is het oneens met de stelling. Deze DHV agenten geven aan dat de 
officiële regels over de pauze niet bij hun bekend zijn. 2,1% van de respondenten heeft geen mening. 



Master Thesis Solange Vankan Altijd klaar... Altijd daar

- 21 -

5 Genomen pauze

In dit hoofdstuk zal een antwoord gegeven worden op de onderzoeksvragen die gaan over het nemen 
van de pauze; de genomen pauze. Onder de genomen pauze versta ik de officiële pauze zoals deze 
in de definitie van hoofdstuk vier is gegeven, dus een half uur pauze waarin de agenten geen 
verplichtingen hebben ten opzichte van hun werkgever en hun werkzaamheden. Verder moet de 
genomen pauze bij de centralisten van de meldkamer aangemeld zijn en weer afgemeld worden. De 
genomen pauze begint op het moment dat de agenten toestemming krijgen van de centralisten van de 
meldkamer om te gaan pauzeren. De genomen pauze eindigt op het moment dat de agenten weer 
beschikbaar zijn voor meldingen. 
Als eerste zal er een antwoord gegeven worden op de vraag of de DHV agenten zich houden aan de
officiële pauze. Vervolgens zal er een antwoord gegeven worden op de vraag wat de DHV agenten 
doen in de genomen pauze. De antwoorden op deze vragen komen voornamelijk uit de observaties, 
maar ook uit de interviews die ik heb afgenomen bij de DHV agenten. 

5.1        Het begin van de genomen pauze

De officiële pauze begint op het moment dat de DHV agenten toestemming krijgen van de centralist 
van de meldkamer om de pauze te gaan houden, om te gaan pauzeren. Voordat ze aan de 
meldkamer vragen of ze mogen pauzeren, vinden een aantal rituelen plaats. Het eerste ritueel is dat 
ze met elkaar overleggen hoe laat ze willen pauzeren. 

Om 11.49u zijn we klaar met de melding. J vraagt aan D hoe laat hij wil gaan eten. D zegt dat 
hij nu nog geen honger heeft. J zegt dat hij wel al trek begint te krijgen en vraagt aan D “zullen 
we dan om 12.15u gaan eten?” D zegt ja en ze spreken af om rond 12.15u te gaan eten. J 
zegt tegen mij “de planning is dat we om 12.15u gaan eten, de planning hè!”. (O DHV 24 
maart 1)

Het ritueel om te overleggen wanneer er pauze genomen zal worden gebeurde tijdens de observaties
voor elke pauze. Zowel voor de ochtendpauze, de avondpauze en voor de pauze in de nachtdienst 
werd er overlegd. Er werd altijd door de twee agenten die samen aan een DHV busje gekoppeld 
waren besloten wanneer ze de officiële pauze wilden nemen. Het overleggen over hoe laat de pauze 
genomen zal worden, is een ritueel binnen de organisatiecultuur van de DHV. In het theoretische 
hoofdstuk beschreef ik dat een organisatiecultuur rituelen bevat. Een ritueel is een activiteit die door 
de organisatieleden als sociaal essentieel worden gezien (Hofstede 1991). Voor de DHV agenten is 
het samen beslissen wanneer de officiële pauze genomen wordt sociaal essentieel, want alles wat ze 
doen, doen ze samen. Daarom willen ze de pauze ook samen houden en beslissen ze samen 
wanneer ze pauze willen gaan houden. De agenten vroegen tijdens de observaties aan elkaar of ze 
honger hadden of zin hadden om te eten en wanneer beide agenten wilden gaan eten, begonnen ze 
aan het volgende ritueel. Ik heb tijdens de observaties ook geen enkele keer meegemaakt dat één van 
de agenten de beslissing nam om te gaan eten, zonder het met zijn partner te overleggen.

Het overleggen met elkaar is niet het enige ritueel voordat de DHV agenten gaan pauzeren. De 
volgende activiteit die ze doen is het aan de wachtcommandant vragen of ze kunnen eten op de door 
hun gekozen tijd. Het vragen aan de wachtcommandant of het mogelijk is dat ze gaan eten wordt altijd 
door de bijrijder gedaan. De bijrijder doet dit zodat de chauffeur zich met het verkeer bezig kan 
houden. De wachtcommandant heeft overzicht over wat alle busjes in het district aan het doen zijn, 
dus waar alle DHV agenten in het district mee bezig zijn. Hij kan de statussen van de agenten in het 
district in een oogopslag bekijken op zijn computerscherm. Zo ziet hij welke agenten bezig zijn met 
meldingen, welke agenten geen meldingen hebben, en welke agenten aan het eten zijn.

Om 20.05u zijn we klaar met deze melding. We stappen weer het busje in en gaan weer 
rijden. Wo rijdt en Wi is de bijrijder. In het busje belt Wi gelijk de wachtcommandant op om te 
vragen of ze kunnen gaan eten. Ik kan niet horen wat de wachtcommandant zegt. Als Wi 
ophangt vat ze het telefoongesprek samen voor Wo. Het is nog steeds heel druk in het district, 
maar ze mogen van de wachtcommandant wel gaan eten, omdat er geen prioriteit 1 of 2 
meldingen meer open staan. (O DHV 18 maart 2)

Ook het vragen aan de wachtcommandant of ze kunnen eten is een ritueel. Het overleggen met de 
wachtcommandant is een ritueel omdat dit voor de DHV agenten essentieel is. Door het overleggen 
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met de wachtcommandant weten ze waar hun collega’s zijn en waar zij mee bezig zijn en of het voor 
hun zelf verantwoord is om pauze te gaan houden. Waarom dit belangrijk is voor de DHV agenten, 
behandel ik aan het einde van deze paragraaf.
Dit ritueel wordt echter niet bij elke pauze uitgevoerd. Er zijn DHV agenten die zelf in de gaten houden 
waar hun collega’s uit het district mee bezig zijn en of deze collega’s al wel of niet gepauzeerd hebben 
of dat er collega’s aan het pauzeren zijn. Wanneer de agenten dit zelf in de gaten houden, weten ze 
of er voor hun de mogelijkheid is om te gaan pauzeren of dat ze nog even moeten wachten totdat hun 
collega’s klaar zijn met het pauzeren. 

Als de DHV agenten hebben besloten dat ze willen gaan eten en toestemming hebben van de 
wachtcommandant om te gaan eten, nemen ze contact op met een centralist van de meldkamer. De 
agenten kunnen contact opnemen met de meldkamer door op de 6 te drukken op de portofoon. Dit 
betekent aanvragen stemcontact. Dan zien de centralisten van de meldkamer dat de agenten die aan 
dat busje gekoppeld zijn, graag contact willen met de centralist. De centralist laat hen weten dat ze 
kunnen vragen wat ze willen. Dan kunnen de DHV agenten vragen of ze mogen gaan eten. De 
centralist in de meldkamer moet toestemming geven of de DHV agenten mogen eten, dus pauze gaan 
houden. Op het moment dat de centralist toestemming geeft voor de pauze, wordt dit ook in het 
systeem gezet. Zo kunnen de beide centralisten zien dat dit busje, met de twee DHV agenten, 
gesloten staat voor de pauze en niet beschikbaar is voor meldingen. Ook kunnen de DHV agenten de 
8 op de portofoon indrukken, dan staan ze direct gesloten in het systeem. 
De agenten staan in het computersysteem onder het roepnummer van het DHV busje waaraan ze 
gekoppeld zijn, dus in het systeem worden ze als een twee-eenheid onder een nummer 
gerepresenteerd. Dit is een symbool van de organisatiecultuur van de DHV agenten. Een symbool is 
een woord, een handeling of een beeld wat een betekenis heeft voor de organisatieleden (Hofstede 
1991). In dit geval is het symbool dus het nummer van het DHV busje waaraan de agenten gekoppeld 
zijn. De betekenis hierachter is dat de agenten altijd als een twee-eenheid gerepresenteerd worden, 
dus dat ze de gehele dienst samen zijn en alles samen geacht worden te doen, dus dat ze de gehele 
dienst op elkaar aangewezen zijn.

Om 12.30u zijn we bijna op het bureau om te gaan eten. We rijden nu in de straat waar ook de 
ingang is van het politiebureau S drukt op haar portofoon de 6 in. Gelijk beantwoordt een van 
de centralisten van de meldkamer: “Rijnmond 1002, zeg het maar”. S zegt “we zouden graag 
willen gaan eten”.  De centralist antwoordt: “dat is prima, eet smakelijk!”. Daarna rijden we het 
parkeerterrein op en stappen we uit het busje en gaan het bureau binnen om te eten. (O DHV 
31 maart 1)

Dit ritueel, het aan de meldkamer vragen of ze mogen eten, komt zowel bij elke geobserveerde 
ochtendpauze als bij elke geobserveerde avondpauze voor. De DHV agenten vragen aan de 
centralisten in de meldkamer of ze mogen gaan pauzeren omdat de centralisten de DHV agenten over 
de hele regio aansturen. De centralisten hebben het overzicht over welke busjes, dus welke agenten, 
niet bezig zijn met meldingen of andere werkzaamheden en welke busjes, dus welke agenten, wel 
bezig zijn met meldingen of andere werkzaamheden. De centralisten kunnen dus in een oogopslag 
zien op een groot scherm in de meldkamer of er genoeg busjes beschikbaar zijn, zowel in de districten 
als over de gehele regio. Wanneer dit niet het geval is, kan het voorkomen dat de centralist zegt dat er 
geen pauze gehouden mag worden. Als er wel genoeg busjes beschikbaar zijn, kunnen de agenten 
gaan pauzeren en zet de centralist dit busje met de bijbehorende agenten als gesloten in het systeem.
De centralisten van de meldkamer hebben de verantwoording of de DHV agenten pauze kunnen 
houden, zij beslissen of er nog genoeg DHV busjes op straat zijn zodat de situatie op straat veilig  en 
verantwoord is.

De DHV agenten hebben tijdens de observaties nooit letterlijk gevraagd aan de centralisten van de 
meldkamer of ze zich mogen sluiten om te gaan pauzeren. Er wordt altijd gezegd dat ze graag willen 
sluiten voor de maaltijd of dat ze graag willen sluiten om te gaan eten. Als er vanuit het uimodel van 
Hofstede (1991) gekeken wordt naar de organisatiecultuur van de DHV agenten, kan ik zeggen dat 
het sluiten voor de maaltijd een ritueel is voor de DHV agenten. De betekenis die hier achter ligt is dat 
de DHV agenten eten ervaren als pauze. Wanneer ze op het bureau kunnen eten is het pauze. Het 
moment wanneer er gegeten wordt valt meestal samen met het moment dat ze de officiële pauze 
nemen, dus als ze pauzeren. Waarom dit is zal in het volgende hoofdstuk verder toegelicht worden, in 
het hoofdstuk over de ervaren pauze. 
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De DHV agenten overleggen met elkaar en met de wachtcommandant over wanneer ze willen gaan
eten. Ook moeten ze toestemming vragen aan de centralisten van de meldkamer of ze mogen eten. 
Dit wordt allemaal gedaan omdat zo een zo groot mogelijke veiligheid gegarandeerd kan worden. Als 
ze samen overleggen en samen pauze nemen, blijven ze bij elkaar en zo is er meer veiligheid voor de 
agenten zelf. Als ze met de wachtcommandant overleggen of ze kunnen pauzeren, weten ze waar de 
andere wagens in het district mee bezig zijn en of deze nog op straat zijn. Als er nog maar een wagen 
buiten is in het district als de agenten zouden pauzeren, is de veiligheid voor de agenten buiten 
minder. Als de agenten aan het pauzeren zijn, zijn ze in feite niet beschikbaar en kunnen ze niet snel
reageren wanneer collega’s assistentie nodig hebben.
Ook het vragen aan de centralisten of ze mogen pauzeren heeft met veiligheid te maken. De 
centralisten beslissen of er nog genoeg wagens op straat zijn om zo goed mogelijk voor de veiligheid 
van de burgers te kunnen zorgen. Als er veel wagens tegelijkertijd van de straat af zijn, is het lastiger 
om op meldingen te reageren, dus dan is de veiligheid voor burgers minder. De centralisten hebben 
de verantwoording om ervoor te zorgen dat er voldoende wagens op straat blijven als de DHV 
agenten gaan pauzeren, zodat het op straat veilig genoeg blijft.
Het zorgen voor de veiligheid, voor de agenten zelf, voor de collega’s en voor de burgers is de waarde 
die bepalend is voor de organisatiecultuur van de DHV agenten. De waarden van een organisatie 
bepalen de richting van hoe er gewerkt wordt en waarom er voor een bepaalde manier van werken 
gekozen wordt (Hofstede 1991). De waarde dat ze voor de veiligheid van zichzelf, elkaar en de 
burgers willen zorgen is bepalend voor de manier van werken bij de DHV van het korps Rotterdam-
Rijnmond. De symbolen en de rituelen van de DHV agenten worden bepaald door de waarde 
veiligheid en zijn ook allemaal terug te leiden naar de waarde veiligheid. 

5.2 Wanneer begint de pauze voor de DHV agenten?

De officiële pauze begint dus op het moment dat de DHV agenten toestemming krijgen van de 
centralisten van de meldkamer om te pauzeren, nadat ze eerst met elkaar en met de 
wachtcommandant overlegd hebben en aan de centralisten hebben gevraagd of ze mogen pauzeren. 
Op het moment dat de centralist de DHV agenten in het computersysteem op gesloten zet, gaat het 
half uur pauze in.
Tijdens de observaties heb ik geconstateerd dat het moment van vragen aan de centralisten of ze 
mogen eten en het moment van het bureau binnenstappen om daadwerkelijk te gaan eten, vaak niet 
gelijk ligt. Meestal wordt de 6 of de 8 al ingedrukt op de portofoon nog voordat de DHV agenten bij het 
bureau zijn. De ene keer zit er maar een paar minuten tussen het moment waarop vragen aan de 
centralist van de meldkamer of ze mogen eten en het moment waarop ze binnen komen op het 
bureau om te eten, zoals ook blijkt uit het volgende fragment. 

Om 12.32u zijn ze hier ook mee klaar. J “nou, we gaan een poging wagen om te eten”. De 
agenten gaan eten op het bureau Hoogvliet. Ze praten over welke route hun het snelst naar 
het bureau zal brengen en rijden ondertussen naar het bureau toe. Als we het terrein van het 
politiebureau oprijden om 12.40u drukt D op de 8 van zijn portofoon en vraagt aan de 
meldkamer of ze mogen gaan eten. De meldkamer zegt ja en de 1005 wordt gesloten om te 
gaan eten, om 12.41u lopen D en J het bureau Hoogvliet binnen. (O DHV 24 maart 1)

Over het algemeen kan er gezegd worden dat er in de ochtenddienst niet veel tijd zit tussen het 
moment dat de DHV agenten vragen of ze pauze mogen nemen en het moment waarop de DHV 
agenten het bureau binnenlopen. In de avonddienst is dit echter anders. Hier zat tijdens de 
observaties vaak tien minuten tot een kwartier tussen het moment dat de agenten sluiten om te eten
en het moment dat ze op het bureau zijn. In het meest extreme geval dat ik tijdens de observaties heb 
meegemaakt zat er 25 minuten tussen het moment dat de DHV agenten vroegen of ze mochten eten
en het moment dat ze op het bureau waren om te eten. 

Om 19.40u vraagt M  aan de centralist of de 1001 (het busje waaraan E en M zijn gekoppeld) 
of ze mogen gaan eten. Dit is prima. De centralist van de meldkamer wenst de 1001 smakelijk 
eten en zegt dat ze hun zullen sluiten voor de maaltijd. Het eten, een Chinese maaltijd, 
hebben ze  al een paar minuten geleden opgehaald.
Om 19.45u zijn we bij de parkeergarage van het politiebureau Bij de parkeergarage van het 
politiebureau reed er echter een auto waarvan de bestuurder aan het bellen was tijdens het 
rijden. M gaat deze auto controleren met E. Ook was deze auto niet meer APK gekeurd. De 
bestuurder (en eigenaar) van de auto krijgt dus een bekeuring. Daarna gaat M nog een 
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persoon natrekken waarvan hij vindt dat hij verdacht staat te doen. Op deze persoon is echter 
niks aan te merken, dus deze krijgt geen bekeuring. Als dit gedaan is, rijdt M wel de 
parkeergarage van het politiebureau in. Om 20.05u zijn we op het bureau om te eten. (O DHV 
27 maart 2)

Wanneer dit gebeurt is de officiële pauze van een half uur al bijna om op het moment dat de agenten 
op het bureau aankomen om te eten. De meldkamer mag de DHV agenten na een half uur een 
nieuwe melding geven wanneer dit nodig is. Als er zoveel tijd zit tussen het moment dat ze van de 
centralisten toestemming krijgen om pauze te gaan houden en het moment waarop de DHV agenten 
beginnen met hun pauze, is de kans groot dat hun officiële pauze wordt afgebroken voordat ze klaar 
zijn met wat voor hun gevoel hun pauze is. 

De reden dat er bij de avondpauze een groot tijdvlak zit tussen het moment van sluiten voor de pauze 
en het moment van binnenkomen om te eten, is dat de DHV agenten vaak voorbereidingen treffen 
voor de avondpauze, in de vorm van eten halen. Waarom dit gebeurt en wat het effect op de genomen 
pauze is van het eten halen, zal ik in de volgende paragraaf beschrijven.

Voor mij was het onduidelijk of de DHV agenten het begin van hun pauze zien op het moment dat ze 
aan de centralisten vragen of ze pauze mogen houden of het moment dat ze het bureau binnenlopen. 
Daarom heb ik bij de schriftelijke enquête de volgende stelling geplaatst:

De pauze begint op het moment dat ik het bureau binnenstap.

Hierop werd door de agenten die gereageerd hebben op de schriftelijke enquête geen eenduidig 
antwoord gegeven. 43,5% van de DHV agenten is het eens met deze stelling, voor hen begint de 
pauze op het moment dat ze het bureau binnenlopen. 55,2% van de respondenten is het oneens met 
deze stelling, voor deze agenten begint de pauze op een ander moment. 1,3% heeft geen mening.

5.3 Voorbereidingen op de pauze

In de vorige paragraaf heb ik beschreven dat de agenten voorbereidingen treffen op de pauze. In deze 
paragraaf zal ik uiteenzetten waarom ze dit doen en waaruit deze voorbereidingen bestaan.

5.3.1    Waarom treffen de DHV agenten voorbereidingen op de pauze?

De DHV agenten treffen dus voorbereidingen op de pauze. De voorbereidingen komen bij elke pauze 
wel voor, maar ze komen het meest voor bij de avondpauze, omdat de DHV agenten graag warm 
willen eten. 

R: Als ik het eten binnen heb, vind ik het ook goed. Als ik daarna weer gelijk opgeroepen 
word, dat vind ik niet erg. Het is natuurlijk ook zo omdat je een onregelmatig rooster hebt is 
het eigenlijk ook belangrijk. Want je hebt thuis ook al weinig, je bent weinig thuis om warm te 
eten, dus je wilt toch proberen om dat op je werk toch nog een beetje te regelen, dat je warm 
eten krijgt. Het is wel ongezond, vaak ongezond, maar dat heeft er toch mee te maken dat het 
snel moet zijn, dat je het snel binnen moet hebben. (I DHV 29 april)

De politiebureaus hebben faciliteiten waarmee de agenten een maaltijd kunnen bereiden. Deze 
faciliteiten zijn een kleine keuken waarin altijd een koelkast en minimaal een magnetron staat, zodat 
de agenten van huis mee gebrachte kant-en-klaar maaltijden kunnen opwarmen. Er zijn districten 
waar meerdere magnetrons staan en er gaspitjes zijn zodat men kan koken. 
Echter, deze faciliteiten zijn niet goed genoeg volgens de DHV agenten. 

Zo vinden ze de faciliteiten in het ene district ondermaats.

R: We hebben hier geen voorzieningen, ’s avonds geen warm eten dus of je neemt van huis 
mee maar de faciliteiten hier zijn bedroevend er staat een of ander gammel magnetronnetje 
en that’s it, en dus wordt er vaak eten gehaald. (I DHV 14 april)

Of is het er altijd druk rond etenstijd.
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I: Maar er zijn hier toch faciliteiten zodat je niet je eten hoeft te halen? Er zijn twee 
magnetrons..
R: Ja, maar heb je hier al eens gekeken tijdens de avondmaaltijd in de pantry? Dan komt de 
recherche en die komen met zijn allen tegelijk, tussen 17.00u en 19.00u, dan is het hier altijd 
druk want dan komt de recherche met zijn allen eten, die kunnen wel dat half uur nemen en 
met zijn allen. Dat hebben wij bijna nooit. En die gaan met zijn allen naar de magnetron, en 
die dames van service & intake hebben ook een half uurtje dus en die gaan met zijn allen in 
die magnetron zitten en dan kom jij met je diepvriesprakje aan wat toch zeker een kwartier
duurt voordat het heet is dan is je half uurtje al weer om. Dan word je eigenlijk verplicht om het 
te halen. (I DHV 16 mei)

En de kantine is niet geopend rond het avondeten.

K vertelde me tijdens de observatie ook over de openingstijden van de kantine en waarom 
daar bijna nooit gegeten wordt: “de kantine is maar van 11.30u tot 13.30u geopend. Ga maar 
eens om 11.30u kijken, dan zie je allemaal kantoormensen voor die schuif staan, en die zijn 
pas om 09.00u begonnen! En de kantine is ook alleen maar overdag geopend, ’s avonds is hij 
nooit open, dus moeten we ergens anders eten halen!” (O DHV 10 maart 1)

De faciliteiten die ondermaats zijn, de drukte in de pantry tijdens etenstijd en de niet geopende kantine 
tijdens de avondpauze zijn allemaal symbolen die de agenten gebruiken om aan te duiden dat ze 
liever eten halen. Symbolen zijn woorden, beelden of handelingen die een betekenis hebben voor de 
organisatieleden. De betekenis die achter de symbolen ligt van de ondermaatse faciliteiten, drukke 
pantry’s en ongeopende kantines tijdens de avondpauze is dat ze vinden dat er in de avondpauze 
snel gegeten moet worden, dus is er geen tijd om eten te koken of op te warmen. Ze moeten snel 
kunnen eten, want  tijdens de avonddienst is het meestal het drukst qua meldingen. Dan zijn er zoveel 
mogelijk agenten nodig op straat om de veiligheid te kunnen garanderen van burgers en collega’s. 
Om toch warm te kunnen eten binnen het half uur, maar ook om snel te kunnen eten als het 
noodzakelijk is binnen het half uur, vinden de DHV agenten dus dat ze eten moeten gaan halen. Dit 
wordt niet door iedereen gedaan, maar wel door het overgrote deel. Tijdens mijn observaties is het 
elke keer voorgekomen dat er tijdens de avonddienst eten werd gehaald. In de nachtdienst is dit een 
keer voorgekomen en in de ochtenddienst geen enkele keer. 
Er wordt dus tijdens de avonddienst met grote regelmaat eten gehaald. Dit eten halen is een ritueel 
voor de DHV agenten. “Rituals are collective activities,…, are considered as socially essential” 
(Hofstede 1991: 8). Het eten halen wordt zo vaak gedaan dat het gezien kan worden als een 
collectieve activiteit van de DHV agenten. Ook al heeft een van de twee agenten eten van thuis 
meegenomen, deze gaat toch mee met de andere agent om eten te halen. Ze gaan dan samen eten 
halen. Ze blijven samen omdat het voor hun zelf veiliger is om met zijn tweeën te zijn. Het komt ook 
regelmatig voor dat ze collega’s bellen uit het district om te vragen of ze voor hun ook eten mee 
kunnen meenemen, zodat zij niet meer hun werk hoeven te onderbreken om eten te halen.

5.3.2 Wat doen de DHV agenten als voorbereiding van de avondpauze?

Het eten halen deden de DHV agenten tijdens de observaties altijd wanneer ze nog niet aan de 
meldkamer hebben gevraagd of ze mogen gaan eten, dus nog voordat de 6 of de 8 is ingedrukt op de 
portofoon. Voordat de officiële pauze ingaat, zijn de agenten al bezig met de voorbereidingen op hun 
eten. De ene keer halen ze eten terwijl ze nog aan een melding gekoppeld staan. Dan zijn ze officieel 
nog bezig met de melding, maar gaan ze eten halen.

m 20.05u zijn we klaar met deze melding. In het busje vraagt Wi gelijk aan de 
wachtcommandant of ze kunnen gaan eten. Het is nog steeds heel druk in het district, maar 
ze mogen van de wachtcommandant wel gaan eten, omdat er geen prioriteit 1 of 2 meldingen 
meer open staan. Wi geeft geen 1tje aan de meldkamer. Ze krijgen toestemming van de 
wachtcommandant om eten te gaan halen. Wi en Wo stoppen bij een snackbar en bestellen 
eten. Om 20.25. zijn we terug op het bureau en gaan we eten. Om 21.07u gaan we weer de 
straat op. (O DHV 18 maart 2)

De andere keer staan ze wel beschikbaar voor de meldkamer en gaan ze eten halen. Ze kunnen dan
elk moment weggeroepen worden voor een melding.
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Om 17.42u belt C met zijn privételefoon naar een restaurant om eten te bestellen. Er wordt 
aan mij gevraagd of ik eten bij me heb of dat ik het moet halen. Om 17.48u gaat C zijn eten 
afhalen, R heeft zijn eigen eten bij zich. 401 staat nog steeds open voor meldkamer. C rondt 
zijn privé telefoongesprek af. Om 18.05u geeft C door aan de meldkamer dat ze gaan eten. 
Meldkamer: "ok, smakelijk eten". Om 18.10u zijn ze terug op het bureau Om 18.35u gaat R 
een sigaret roken. Als hij klaar is gaat hij koffie drinken bij de wachtcommandant. Deze is zijn 
maaltijd aan zijn bureau aan het opeten. Intussen geeft C een 1tje aan de meldkamer, dat 
betekent dat de 401 weer vrij is voor meldingen.  (O DHV 11 maart 2)

Het eten halen werd tijdens de observaties gedaan voor de officiële pauze begon, dus het eten werd 
niet in de eigen tijd gehaald, maar tijdens de officiële werktijd. Als het eten gehaald was, werd er aan 
de centralisten van de meldkamer gevraagd of ze mochten pauzeren. Dan moesten de agenten nog 
terugrijden naar het bureau Het kwam vaak voor dat de snackbar of het restaurant waar ze eten 
hadden gehaald, niet vlakbij het politiebureau was. Bijvoorbeeld in het district centrum, werd er 
regelmatig eten gehaald bij een brasserie aan de Groenendaal in Rotterdam. De afstand naar het 
bureau vanaf deze brasserie is een kleine twee kilometer (maps.google.nl). De DHV agenten vroegen 
aan de centralisten van de meldkamer of ze mochten eten als ze wegreden bij de brasserie, en 
moesten dan nog bijna twee kilometer rijden voordat ze bij het bureau waren. Ook in de andere 
districten heb ik opgemerkt dat de snackbar of de Chinees of waar dan ook het eten gehaald werd, 
vaak een stuk rijden van het bureau was. Hierdoor zit er bij een aantal pauzes, meestal de 
avondpauzes, vaak een langere tijd tussen het vragen voor het sluiten voor het eten en het 
daadwerkelijk binnenkomen om te eten. 

Het is een ritueel binnen de organisatiecultuur van de DHV agenten om eten te halen voor de 
avondpauze. Doordat ze eten gaan halen, kunnen ze in het half uur tijd wat ze hebben om te 
pauzeren hun eten opeten. Wanneer ze eten moeten koken of opwarmen op het bureau vinden ze dat 
ze langer moeten pauzeren, omdat het opwarmen en het eten zelf langer dan een half uur duurt. Deze 
tijd hebben ze niet, daarom gaan de DHV agenten eten halen. Daarbij is het zo dat wanneer ze langer 
op straat blijven ze langer beschikbaar blijven voor meldingen. Ondanks dat er eten wordt gehaald 
wanneer ze nog aan een melding gekoppeld staan, kunnen ze wel nog opgeroepen worden voor een 
belangrijkere melding. Als ze eten gaan halen terwijl ze beschikbaar zijn, kunnen ze sowieso reageren 
op meldingen. Dus het eten halen wordt gedaan zodat ze dan binnen het half uur kunnen pauzeren.

De DHV agenten zijn zich ervan bewust dat ze eten halen onder officiële werktijd en dat dit niet mag 
en eigenlijk ook niet ethisch verantwoord is. Toch doen ze het allemaal, omdat het zit ingebed in hun 
organisatiecultuur. Ze vinden dat eten halen sneller gaat dan eten opwarmen. Daarbij vinden ze dat ze 
het recht hebben om eten te gaan halen onder de officiële werktijd, dus in de baas zijn tijd, omdat de 
baas ook gebruik maakt van de DHV agenten in hun eigen tijd. Het kan voorkomen dat de DHV 
agenten hun pauze onderbreken omdat er een melding is. Hier ga ik in het volgende hoofdstuk
uitvoeriger op in.

5.4 Het einde van de genomen pauze

Het moment waarop de genomen pauze eindigt kan op verschillende manieren gebeuren. Ten eerste 
kunnen de DHV agenten zelf de pauze beëindigen, door op de portofoon de 1 in te drukken. Als ze dit 
doen, wordt in het computersysteem van de centralisten in de meldkamer de status van het busje
waaraan de DHV agenten gekoppeld zijn, veranderd van “gesloten voor de maaltijd” in “beschikbaar”. 
De agenten beslissen samen wanneer ze de pauze beëindigen. Omdat ze samen eten, weten ze 
wanneer ze allebei klaar zijn met eten en beëindigen ze de pauze. 

Precies om 03.00u komt I eraan om te vragen of L klaar is met eten. L zegt dat hij klaar is en I 
zegt dat we weer de straat op gaan, omdat het half uur voorbij is. Ook drukt I op haar 
portofoon de 1 in. Hiermee laat ze aan de meldkamer weten dat de 402 weer beschikbaar is. 
(O DHV 14 maart 3)

Tevens kunnen de centralisten in de meldkamer de pauze beëindigen, doordat zij zelf de status van 
het busje waaraan de DHV agenten gekoppeld zijn, veranderen van gesloten in beschikbaar. Er 
waren een aantal centralisten bij de meldkamer die dit tijdens de observaties zelf deden, omdat ze 
dan een beter overzicht hebben over welk busje er beschikbaar is. Wanneer zij even tijd hebben, gaan 
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ze kijken welke agenten langer dan een half uur gesloten staat en geven deze agenten de status 1 
zodat ze weer beschikbaar zijn voor meldingen. 

R vertelt me dat als het rustig is, ze nakijken wie hoelang gesloten staat. Na 45 minuten wordt 
er een 1tje gegeven. Het ligt een beetje ook eraan wie de centralist is, of er 1tjes gegeven 
worden. Voor de centralist is het gemakkelijker, dan zien ze in een oogopslag in het 
rechterscherm of het busje vrij is. Dan hoeven ze niet naar de kleurtjes te kijken in het 
linkerscherm. (O MK 2 april)

Ik heb tijdens de observaties beide manieren voorbij zien komen om de genomen pauze te 
beëindigen. Er kan niet gezegd worden dat een manier vaker voorkomt dan de andere manier. Door 
de centralisten van de meldkamer wordt het echter als vervelend ervaren als de DHV agenten zelf niet 
laten weten wanneer ze weer beschikbaar zijn, dus wanneer de DHV agenten zelf niet de 1 van hun 
portofoon indrukken. Ook al zijn de agenten, als ze klaar zijn met het eten, bezig met het muteren, dat 
is het in het computersysteem zetten van bevindingen tijdens meldingen, of met andere 
werkzaamheden bezig, voor de meldkamer staan de DHV agenten nog steeds gesloten voor de 
pauze. In feite zijn ze dan klaar met eten en weer beschikbaar voor meldingen. De centralisten 
hebben er geen problemen mee als de DHV agenten gaan muteren of andere werkzaamheden doen
na het pauzeren, als hij dit maar laat weten, zodat zij ook weten wat iedereen aan het doen is. Dit blijkt 
ook uit het volgende fragment.

R: Laat gewoon even weten wat je gaat doen. Het is helemaal geen probleem dat je iets gaat 
doen, maar laat het even weten! Dan is het voor ons ook weer helemaal helder en heb je ook het 
overzicht over wat nu wel echt vrij is en wat niet vrij is. (I MK 16 april)

5.5      De duur van de genomen pauze

De officiële pauze duurt een half uur. Bij de meeste observaties was het zo dat de genomen pauze 
ook ongeveer een half uur was. Het moment waarop bij mij de tijd inging was het moment waarop de 
DHV agenten aan de meldkamer vroegen of ze mochten gaan eten en ze toestemming daarvoor 
kregen. Ik keek dan op mijn horloge om deze tijd te noteren. Echter kreeg ik niet altijd mee op welk 
moment ze de 6 of de 8 indrukten op de portofoon, omdat er een scherm tussen mij en de DHV 
agenten zat en ik niet alles kon zien en horen wat ze deden. Dan begon ik met tellen op het moment 
dat we het bureau inliepen om te gaan eten. Wat ik heb opgemerkt is dat ik geen enkele DHV agent 
op zijn horloge heb zien kijken om te zien op welke tijd de pauze begon. Ook hangen er geen klokken 
in de pauzeruimtes van de DHV. De agenten letten meer op hun gevoel wanneer de officiële pauze 
om is dan dat ze op de tijd letten.

R: Nee, nee het gaat meer op het gevoel. Een half uur eten doe je haast niet. Soms, negen 
van de tien keer is het langer wachten op de magnetron maaltijd dan dat je het eten opeet. (I
DHV 21 april)

Dat er geen klok in de pauzeruimtes hangt, is ook een symbool. Het is een symbool voor de DHV 
agenten voor het omgaan met de tijd. De duur van de pauze laten de DHV agenten afhangen van het 
werkaanbod. Wanneer het druk is qua meldingen en op straat, wordt er snel gegeten, even bijgepraat 
en gaan de agenten weer aan het werk. Druk is het wanneer er constant meldingen worden 
uitgegeven en de agenten van melding naar melding rijden. Wanneer het rustig is op straat en ook 
rustig is qua meldingen, wordt er ook rustiger pauze gehouden. Rustig is het wanneer er weinig 
meldingen uitgegeven worden, er radiostiltes zijn van meer dan vijftien seconden en dat er voor de
agenten tijd zit tussen de meldingen. Dan wordt er rustiger gegeten, na het eten koffie gedronken, 
eventueel een sigaret gerookt, wordt er gekletst met collega’s, naar de wc gegaan en dan pas gaan 
de agenten weer de straat op. Dit is ook een ritueel voor de DHV agenten, dat ze de manier van het 
pauze nemen aanpassen aan de drukte op straat. 

Toch duurde bij de meeste observaties de genomen pauze, dus vanaf het moment dat er gesloten 
werd voor de maaltijd tot het moment dat er een 1 werd gegeven en er weer aan het werk werd 
gegaan, ongeveer 30 minuten. Soms duurde de pauze vijf minuten langer, soms vijf minuten korter, 
maar over het algemeen kan er gezegd worden dat de DHV agenten zich aan de officiële pauze van 
een half uur houden. 
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Om 13.03u is de 903 weer terug op het bureau en gaan R en H eten. … Om 13.35u gaan R 
en H naar beneden, naar de kamer van de wachtcommandant om te kijken wat voor 
meldingen er nog allemaal zijn. (O DHV 18 maart 1)

In de schriftelijke enquête heb ik ook gevraagd of de DHV agenten vinden dat ze over het algemeen 
aan het half uur pauze komen, zoals ik tijdens de observaties had geconstateerd. 

Ik heb over het algemeen een half uur pauze.

Op deze stelling wordt door 46,9% van de DHV agenten aangegeven dat ze het met deze stelling
eens zijn. 52,3% van de agenten is het echter niet eens met deze stelling, terwijl 0,8% geen mening 
heeft. 
Uit deze cijfers blijkt dus dat iets meer dan de helft van de agenten vindt dat ze over het algemeen 
geen half uur pauze hebben. 

Er zijn echter uitzonderingen op de bevinding dat de DHV agenten zich aan het half uur houden. Er 
zijn dagen geweest dat het erg rustig was op straat. Ik heb toen meegemaakt dat er een pauze werd 
genomen van 75 minuten, 2,5 keer zo lang als de officiële pauze is. Echter, langer dan een half uur 
binnen op het bureau pauze houden werd alleen maar gedaan wanneer het qua meldingen rustig was.
Ook heb ik diensten meegelopen waarbij het druk was. Toen duurde de pauze nooit langer dan een 
half uur. Binnen het half uur gingen de DHV agenten de straat weer op, weer verder met het werk.

Het kan ook voorkomen dat de pauze onderbroken wordt door de meldkamer voordat er een half uur 
voorbij is. Wanneer dit gebeurt, gaat het om een melding met een hoge prioriteit, waar direct politie 
aan te pas dient te komen. De DHV agenten hoeven op deze melding niet te reageren als ze pauze 
hebben, maar wanneer er tijdens de observaties een spoedmelding of een melding met een hoge 
prioriteit kwam, reageerden alle agenten hierop, ongeacht wat ze aan het doen waren. Dit is ook een 
ritueel voor de DHV agenten. De agenten willen tijdens de pauze ook een bijdrage kunnen leveren 
aan de veiligheid van de burgers en de collega’s, daarom reageren ze tijdens de pauze ook op 
meldingen. In het volgende hoofdstuk ga ik hier dieper op in.
Als er een spoedmelding komt in het district, is de genomen pauze korter dan een half uur. Ik heb een 
aantal keer meegemaakt dat de pauze onderbroken werd voor een melding. De keren dat ik het zelf 
meemaakte tijdens de observaties waren elke keer in de avondpauze, net als in het volgende 
fragment. 

Om 21.05u (W en R zijn aan het eten), vraagt de meldkamer of er een auto beschikbaar is in 
district 10. W en R kijken elkaar aan en W knikt. R vraagt aan de meldkamer wat de melding is 
en neemt nog een hap eten. Het blijkt een prioriteit 1 melding te zijn, over iemand die bij 
iemand met een mes staat te zwaaien. W en R vliegen op (met de mond nog vol) en ik heb 
een stuk kroeproek in mijn handen en zeggen dat ze erop af gaan. (O DHV 26 maart 2)

In dit geval werd de genomen pauze onderbroken na ongeveer 25 minuten. Het kan echter ook 
voorkomen dat de pauze onderbroken wordt als de agenten net begonnen zijn met hun pauze. De 
agenten gaan dan niet meer terug naar binnen om hun eten verder op te eten. 

In de interviews gaven de agenten aan dat ze, als het kan, wel een paar minuten langer blijven zitten. 
Wanneer het druk is qua meldingen, gaan ze na het eten de straat weer op. Wanneer het rustiger is 
qua meldingen en de drukte op straat, drinken ze na het eten nog een kopje koffie, of kijken even 
televisie of kletsen wat met elkaar. Wanneer het rustig is op straat en qua meldingen, nemen de 
agenten in hun pauze ook een moment van rust, en is het niet alleen eten. Dit doen ze ook ter 
compensatie van momenten dat hun pauzes afgebroken zijn of dat ze maar korter pauze hebben 
kunnen houden. 

I: En het half uur pauze?
R: Die wordt dan wat langer, absoluut. Want er zijn soms diensten dat je aan het eten bent en 
dan zit je net tegen het half uur aan en dan roepen ze je al en dan krijg je een melding door. 
Dan zit je eigenlijk nog uit te buiken of je toetje te eten of wat dan ook. Maar soms zijn er ook 
diensten dan kun je je rust pakken en dan blijf je een kwartier langer tv kijken of wat dan ook. 
Dan zit je met een paar man tv te kijken of wat dan ook. Ja het is af en toe geven en nemen. 
De ene keer kan het langer, de andere keer is het net wat korter of precies het half uur. Het is 
er een beetje mee spelen ook.
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I: Als je de ene keer bent onderbroken van je maaltijd, dan probeer je de volgende keer vijf 
minuten langer binnen te blijven?
R: Ja dat klopt. Dat is zo. Zo wordt het wel gecompenseerd. (I DHV 21 april)

Over het algemeen kan er gezegd worden dat de nachtdiensten door de week het rustigst zijn, 
gevolgd door de ochtenddiensten. De avonddiensten zijn over het algemeen het drukst en de 
nachtdiensten in de weekenden hebben pieken waarin het erg druk kan zijn. Echter, hierop komen 
heel veel uitzonderingen voor. Er zit geen constant patroon in meldingen. Er zit wel een patroon in de 
genomen pauze en dat is dat deze afhangt van de meldingen en de drukte, dus van het werkaanbod. 
Wanneer het werkaanbod hoog is, wordt de pauze gehaaster genomen dan wanneer het werkaanbod 
laag is. Wanneer het werkaanbod hoog is, pauzeren de DHV agenten korter dan wanneer het 
werkaanbod laag is. 

Veiligheid is dus heel belangrijk voor de DHV agenten, het is de waarde die bepalend is voor hoe de 
pauze genomen wordt. Maar wat is veiligheid eigenlijk en waarom is veiligheid zo belangrijk? De 
sociale veiligheid zoals die voor de maatschappij is, dus voor alle burgers, is in te delen in twee 
dimensies. Hoogewoning (1993) beschrijft in zijn boek Van driehoeksoverleg tot wijkagent deze twee 
dimensies. De eerste dimensie is de objectieve sociale veiligheid. De tweede dimensie is de 
subjectieve sociale veiligheid. “Het eerste begrip heeft dan betrekking op de werkelijke mate van 
veiligheid van lijf en goed, die bijvoorbeeld aan de hand van registraties van de aard en omvang van 
incidenten en de meting van schade en slachtofferschap kan worden vastgesteld” (Hoogewoning 
1993: 86). De objectieve sociale veiligheid is dan de veiligheid zoals deze gemeten kan worden in 
cijfers.
Verder bestaat er ook nog de subjectieve sociale veiligheid. Dit is de veiligheid zoals burgers die 
ervaren. “Subjectieve sociale veiligheid verwijst daarentegen naar de perceptie van veiligheid” 
(Hoogewoning 1993: 86). 
Veiligheid is een belangrijke behoefte voor een individu Volgens Maslows hiërarchie van behoeften, 
die in het artikel van Gambrel en Cianci besproken wordt, is veiligheid de tweede basisbehoefte van 
een individu De eerste basisbehoefte is de fysische behoefte, zoals eten, drinken en een dak boven 
het hoofd . Wanneer aan deze behoeften is voldaan, is de volgende behoefte veiligheid.  “Once 
physiological needs are satisfied, safety or security becomes the predominant need” (Gambrel en 
Cianci 2003). De behoefte om veilig te zijn is voor elk individu dus erg belangrijk, en dus ook voor de 
gehele maatschappij.
Voor elk individu en voor de gehele maatschappij is veiligheid dus belangrijk. Uit de literatuur blijkt dat 
Nederlandse burgers van de politie verwachten dat zij een bijdrage leveren aan de veiligheid van de 
burgers en van de maatschappij. “Many Dutch citizens expect the government and especially the 
police to provide solutions to problems of the safety in the public space” (Terpstra en van der Vijver 
2006). Ook uit het onderzoek van Hogenhuis (1992) naar de Nederlandse politie blijkt dat de politie 
een bijdrage moet leveren aan de maatschappelijke veiligheid, de veiligheid voor alle burgers. 
Hogenhuis beschrijft in zijn boek Op zoek naar veiligheid (1992) dat veiligheid een kerntaak is van de 
politie. “Het artikel 28 Politiewet somt de taken van de politie op. Het artikel splitst de taken van de 
politie op in deeltaken. Opsporing van strafbare feiten, handhaving van de orde en rust op straat, 
hulpverlening, relbestrijding en dergelijke. Achter deze deeltaken ligt een algemene functie die de 
politie nu zelf aanduidt als “het zorgen voor de veiligheid” (Hogenhuis 1992: 11). De kerntaak van de 
politie komt dus volgens Hogenhuis neer op het zorgen voor  veiligheid.
De Nederlandse politie weet dat het zorgen voor veiligheid belangrijk is en dat dit een kerntaak van de 
politie is geworden. Zo staat er in het jaarverslag van de Nederlandse politie uit 2005 dat “de rol van 
de politie bij het veiliger maken van onze samenleving is cruciaal” (Jaarverslag Nederlandse Politie 
2005:4). Ook het korps Rotterdam-Rijnmond vindt veiligheid belangrijk. Zo is de eerste zin van het 
mission statement die op de site van het korps te vinden is “Het politiekorps Rotterdam-Rijnmond 
heeft de ambitie mee te bouwen aan een veilig woon- werk- en leefklimaat” (www.politie-rijnmond.nl). 
Ook in de jaarverslagen en de jaarplannen van het korps Rotterdam-Rijnmond wordt het bijdragen 
aan de veiligheid van de burgers en de maatschappij als een belangrijke taak van de politie gezien. 
“Veiligheid en leefbaarheid staan hoog in het vaandel van ons korps” (Jaarplan 2008 korps 
Rotterdam-Rijnmond: 6).
Zorgen voor de veiligheid van burgers en de maatschappij is dus een kerntaak van de politie en ook 
van de DHV agenten en wordt door alle agenten ook als een belangrijke waarde gezien. De DHV 
agenten leveren een bijdrage aan de objectieve veiligheid door de criminaliteit te verminderen, maar 
ook de subjectieve veiligheid wordt vergroot, omdat burgers zich veiliger gaan voelen door de 
aanwezigheid en de acties van de agenten.
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5.6 Geen pauze

Wanneer het heel druk is qua meldingen kan het gebeuren dat er niet gepauzeerd kan worden. Dit 
gebeurt ook in het volgende fragment. 

De 1001 komt om 12.10u binnen. Ze willen gaan eten en zeggen dat ik daarna wel meekan. 
Ze zitten echter nog niet om te eten als er een melding voor ze binnenkomt. Ze moeten er
naar toe want er is geen andere auto beschikbaar. De andere auto’s staan allemaal gesloten 
omdat ze of met een melding bezig zijn, of ze staan gesloten omdat ze aan het eten zijn.  De 
1001 moet dus gelijk weer weg. W: “dan moeten we maar in het busje eten. Dat moeten we 
wel vaker doen”. (O 27 maart 1)

In dit geval konden de agenten niet pauzeren in verband met de drukte. In de keren dat ik heb 
geobserveerd is dit bij de DHV twee keer voorgekomen. In totaal heb ik 16 diensten geobserveerd. 
Wanneer de DHV agenten geen pauze hebben kunnen nemen, mogen ze dit opschrijven als 
overwerk. Dit wordt echter nauwelijks gedaan. Ten eerste wordt dit niet gedaan omdat de regels over 
wanneer ze overwerk mogen opschrijven onduidelijk zijn. In het hoofdstuk over de officiële pauze heb 
ik beschreven dat voor de agenten de regels niet duidelijk zijn. Daardoor weten de DHV agenten ook 
niet wanneer ze nu wel of niet overwerk mogen opschrijven.
Ten tweede moet de chef van dienst toestemming geven om overwerk op te schrijven. Dit wordt 
weinig gedaan bij de DHV. Wat wel regelmatig voorkomt is dat de DHV agenten van de chef van 
dienst een half uur eerder naar huis mogen, ter compensatie van de niet genomen pauze. Dan mogen 
ze een half uur voor het einde van de dienst naar huis. Dit gebeurt ook in de volgende observatie.

De chef van dienst komt aanlopen en zegt dat het een zware nacht is geweest en dat als L 
klaar is met de mutatie, ze naar huis mogen. Om 6.45u is L klaar en hij en I gaan zich 
omkleden. Er komt dus geen de- briefing meer. De nachtdienst in het district centrum duurt 
eigenlijk tot 7.15u, maar I en L zijn om 6.45u klaar met hun dienst. (O DHV 14 maart 3)

Tijdens deze observatie hebben de DHV agenten wel pauze gehad, maar worden ze eerder naar huis 
gestuurd omdat het een zware dienst is geweest. Het eerder naar huis mogen gaan wordt ook gedaan 
om de niet genomen pauzes te compenseren. De chef van dienst weet dat het voorkomt dat de 
agenten geen pauze kunnen nemen. Daarom stuurt hij als het kan de agenten eerder naar huis, zodat 
over een langere periode het niet kunnen nemen van pauze gecompenseerd wordt met eerder naar 
huis gaan.

Ook komt het voor dat er achter de computer gegeten wordt. Wanneer het druk is en er veel mutaties 
gemaakt dienen te worden, kiezen de DHV agenten ervoor om achter de computer te eten en 
tegelijkertijd werkzaamheden te verrichten.

L gaat zijn boterhammen eten aan zijn bureau, maar houdt tegelijkertijd wel de 
computerschermen in de gaten, praat met collega’s over zaken en is ook nog weg van het 
bureau Hij begint met eten om 13.02u en is om 13.13u klaar met eten. In die tijd checkt hij ook 
nog zijn mail en kijkt hij andere dingen na in het systeem. (O 10 maart 1)

Voor de meldkamer staan ze dan gesloten voor de maaltijd, maar in feite zijn ze nog bezig met 
werkzaamheden. Een pauze kan dit dan officieel niet genoemd worden, want ze hebben geen 
onderbreking van het werk. 

De wachtcommandanten eten echter bijna altijd achter de computer. Dit blijkt ook uit de volgende 
fragmenten uit observaties en interviews. 

De wachtcommandant komt af en toe langs, maar hij komt er niet bijzitten. Hij is zijn maaltijd
aan het bureau aan het opeten. (O DHV13 maart 2)

R: Volgens mij eten negen van de tien wachtcommandanten eten achter de computer. Er 
zullen er een paar zijn die afspreken om even in de kantine te gaan eten of zo of even apart 
eten, maar negen van de tien eten gewoon daar. (I  DHV 24 april)
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De wachtcommandanten blijven in hun kamer om te eten zodat ze kunnen blijven volgen wat er 
gebeurt op straat. Ze kunnen dan vooral letten op de veiligheid van de collega’s die op straat zijn, ze 
kunnen constant op blijven letten waar ze mee bezig zijn. Het gevolg hiervan is dat de 
wachtcommandanten nauwelijks tot geen pauze hebben. Ze blijven bezig met het werk, dus officieel 
kan de  periode dat ze eten ook geen pauze genoemd worden. 

5.7     Wat doen de DHV agenten in de genomen pauze?

De officiële pauze is overdag doordeweeks eigen tijd, dus de agenten zouden zelf mogen weten wat 
ze doen wanneer ze pauzeren. Dit is echter niet het geval bij de DHV agenten. Zo mogen ze niet altijd 
pauzeren als ze dit willen. Als de andere busjes uit het district officieel pauze hebben of op het bureau 
zijn voor administratieve werkzaamheden kan het voorkomen dat de centralisten van de meldkamer 
zeggen dat ze niet mogen gaan pauzeren. Zelf heb ik dit niet meegemaakt tijdens de observaties, 
maar het is me door zowel de DHV agenten als door de centralisten van de meldkamer verteld dat dit 
wel eens voorkomt.

R: En soms wordt er gezegd “Nee je mag niet eten, alle auto’s zijn al binnen”. (I DHV 24 april)

R: Het gebeurt ook wel eens dat je roept sluiten voor de maaltijd en dat ze zeggen “nee dat 
kan niet want er zijn er al twee gesloten dan moet je ff wachten”. (I DHV 14 april)

R: Daar zijn wel regels voor in die zin dat als er drie busjes in een district rijden, en als er al 
twee binnen zitten en als de derde dan wil gaan eten dan laat je wel ff weten van joh houdt het 
ff in de gaten, er zijn er al twee binnen. Je mag wel gaan eten, maar zorg dat je hem wel 
uitluistert! Want je bent de eerste mocht er een melding komen, die er weer uitgaat. Dat zijn 
de regels die wij hanteren hier. En er zijn wel collega’s die zeggen nou dan ga je maar niet 
eten,die zitten dan daar weer iets strakker in. Ik ben daar iets ruimer in. Ik heb zoiets van ga 
nou maar lekker eten, maar zorg wel dat je mij hoort als ik je roep. (I MK 16 april) 

Uit het laatste fragment blijkt ook dat de DHV agenten hun portofoon aan laten staan als ze pauzeren. 
Volgens de officiële regels mogen de agenten hun portofoon afzetten. Tijdens de observaties heb ik 
echter geen enkele keer meegemaakt dat de DHV agenten hun portofoon afzetten in hun pauze. De 
portofoon is een symbool voor de DHV agenten. Door de portofoon kunnen ze horen wat er gebeurt
op straat, welke meldingen er zijn en luisteren naar waar de collega’s mee bezig zijn. De agenten 
laten de portofoon aanstaan, omdat ze dan bezig kunnen blijven met het zorgen voor de veiligheid van 
de collega’s en de burgers en kunnen ingrijpen wanneer de situatie onveilig zou worden. Elke agent 
laat ook zijn portofoon om die reden aanstaan. Over hoe de DHV agenten dit ervaren wordt in het 
volgende hoofdstuk meer verteld.

Verder is er een ding dat alle DHV agenten altijd doen in de pauze en dat is eten. Het eten is heel 
belangrijk voor de DHV agenten, omdat ze door het eten weer kracht en energie krijgen om verder te 
gaan met de werkzaamheden. Het eten doen ze in de ochtendpauze meestal in de kantine. In de 
avond- en nachtpauze eten ze of in de pantry of in de DHV ruimte. Dit is per district verschillend. In 
district 4 is er een ruimte waar gegeten kan worden. Deze ruimte heeft een open verbinding met de 
werkruimte van de DHV en ook met de kamer van de wachtcommandant. In district 9 is er een pantry. 
Dit is een afgesloten ruimte waarin gegeten kan worden. Hier staan ook de koelkasten en de 
magnetrons. In district 10 heeft de ruimte waar de agenten kunnen eten ook weer een open 
verbinding met de werkruimte van de DHV, maar hier kunnen de DHV agenten niet rechtstreeks in 
contact staan met de wachtcommandant. In elke eetruimte staat een televisie. Hier wordt ook vaak 
naar gekeken in de pauze.

I eet bij de wachtcommandant, maar ze is daar aan het kletsen. Ik eet met L bij de televisie. 
We kletsen wat en kijken televisie. (O DHV 14 maart 3)

Verder wordt er tijdens de pauzes veel met elkaar gepraat over allerlei onderwerpen, zoals meldingen 
die ze hebben afgehandeld, maar ook over privézaken. 

Om 18.10u zijn ze terug op het bureau Ze gaan pauze houden en eten. Ze zitten aan tafel met 
de DHV agenten van de 403, die zijn ook aan het eten. F komt er ook bij zitten. Ik kom 
erachter dat F de chef van dienst is. Ook D zit aan tafel. In totaal zitten ze met 6 personen aan 
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tafel. Er wordt gesproken over een zaak tot 18.20u
F, de chef van dienst, wordt een keer gebeld tijdens het eten. Het gesprek was een werk 
gerelateerd gesprek. Hij gaat na 20 minuten ook weer verder met zijn werk, hij gaat weg van 
tafel. De anderen blijven zitten en praten over de CAO. Een agent gaat alles afwassen. C gaat 
weg, maar is zo weer terug, het is onduidelijk wat hij is gaan doen. Om 18.35u gaat R een 
sigaret roken. (O DHV 11 maart 2)

Eten, roken, koffie drinken, naar de wc gaan, televisie kijken, lezen, bellen, dat zijn allemaal zaken die 
de DHV agenten doen. Maar het belangrijkste wat ze doen in de pauze, naast eten, is het blijven 
uitluisteren van de portofoon zodat ze weten wat er op straat gebeurt.
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6     De ervaren pauze

In het vorige hoofdstuk heb ik beschreven hoe de DHV agenten de pauze namen. In dit hoofdstuk zal 
ik beschrijven hoe de DHV agenten het pauzeren ervaren en of ze de genomen pauze wel als pauze 
ervaren. De data die voor dit hoofdstuk gebruikt zijn, komen zowel uit de observaties, maar vooral uit 
de interviews. In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk zal er een antwoord gegeven worden op de 
onderzoeksvraag hoe ervaren de DHV agenten de genomen pauze. In het tweede gedeelte van het 
hoofdstuk zal er een antwoord gegeven worden op de vraag of DHV agenten momenten van pauze 
ervaren buiten de officiële en de genomen pauze.

6.1      Veel DHV agenten vinden dat ze nooit pauze hebben

Tijdens de periode van de observaties heb ik telkens met andere agenten meegelopen. Ik moest dan 
elke keer uitleggen wat mijn onderzoek inhield. Vaak als ik vertelde dat ik onderzoek deed naar het 
pauzegedrag van de DHV agenten kreeg ik een bepaald antwoord.

Als we naar het busje teruglopen, vraagt D wat ik precies doe, wat mijn onderzoek inhoudt. 
Als ik vertel dat ik onderzoek doe naar het pauzegedrag van de DHV agenten zegt hij  “wij 
hebben nooit pauze”. (O DHV 28 maart 3)

“Wij hebben nooit pauze” is iets wat veel DHV agenten zeggen, ik heb het tijdens de observaties 
regelmatig gehoord. Volgens het uimodel van Hofstede (Hofstede 1991) is dit een symbool van de 
organisatiecultuur van de DHV. De DHV agenten wilden mij door middel van dit symbool laten weten 
dat ze de officiële en de genomen pauze geen pauze vinden.

6.2 Waarom vinden veel DHV agenten dat ze nooit pauze hebben?

De DHV agenten vinden het half uur pauze dat ze nemen geen pauze. Ten eerste ervaren ze deze 
genomen pauze niet zoals die volgens de officiële pauze zou moeten zijn. Volgens de officiële pauze 
is de pauze een werkonderbreking van een half uur waarin de werknemer geen enkele verplichting 
heeft ten opzichte van zijn werkgever en zijn werkzaamheden. Een agent die pauze neemt zou in het 
half uur genomen pauze dus rust moeten krijgen. De DHV agenten zijn tijdens het half uur genomen 
pauze altijd nog bezig met werkzaamheden en ervaren verplichtingen ten opzichte van het werk. Ze 
laten de portofoon aanstaan en blijven tijdens de pauze beschikbaar. Hierdoor krijgen ze niet de rust 
tijdens de genomen pauze zoals die beschreven staat in de officiële pauze. Voor de DHV agenten is 
rust niet het voornaamste doel van de genomen pauze. In de genomen pauze moet er gegeten 
worden, dat is het voornaamste doel van de genomen pauze. 
De genomen pauze wordt dus niet als pauze ervaren zoals dit volgens de officiële pauze zou moeten. 
De DHV agenten ervaren het pauzeren, dus de genomen pauze als een half uur op het bureau zijn 
om eten, zonder een werkonderbreking te hebben. De genomen pauze is voor de DHV agenten een 
eetmoment, en geen pauze. In de volgende paragrafen zal ik toelichten waarom de DHV agenten 
tijdens de genomen pauze bezig blijven met werkzaamheden en waarom de genomen pauze als een 
eetmoment wordt ervaren.

6.2.1 Waarom is de genomen pauze geen werkonderbreking?

Het half uur genomen pauze is geen werkonderbreking voor de DHV agenten. De DHV agenten 
blijven altijd beschikbaar voor prioriteit 1 of 2 meldingen en voor spoedmeldingen tijdens de genomen 
pauze. Het beschikbaar blijven uit zich in het aan laten staan van de portofoon, het uniform 
aanhouden en de wapengordel omlaten tijdens de genomen pauze. Verder wordt er tijdens de
genomen pauze vaak over werk gepraat en soms zijn ze zelfs nog bezig met werkzaamheden tijdens 
de genomen pauze. 

6.2.1.1 De DHV agenten blijven beschikbaar

Volgens de officiële regels is het half uur pauzeren eigen tijd, behalve in de nachtdienst en in de 
weekenden. Dus overdag op doordeweekse dagen is het half uur pauzeren eigen tijd. Dit zou 
betekenen dat de DHV agenten zelf mogen weten wat ze doen in dit half uur. Als ze zouden willen 
zouden ze het uniform uit kunnen trekken, de wapengordel afdoen en de portofoon uitzetten. Dit wordt 
door geen enkele DHV agent gedaan.
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Alle agenten zitten tijdens de genomen pauze met hun uniform aan, de wapengordel om en de 
portofoon aan het eten. De meeste DHV agenten veranderen ook niks aan de instellingen van de 
portofoon tijdens het pauzeren. Af en toe heb ik tijdens de observaties meegemaakt dat er een hand 
over de portofoon werd gelegd om zo beter gesprekken te kunnen voeren of dat de portofoon zachter 
gezet werd, maar de portofoon bleef altijd aanstaan.

De porto van R en K stond ook zachter dan dat hij in het busje stond. (O DHV 13 maart 2)

R en H hebben hun porto nog aanstaan, maar wanneer er een melding komt die niet voor 
district 9 bestemd is, leggen ze een hand over de porto om het geluid te dempen om zo 
gewoon het gesprek waar ze mee bezig zijn te kunnen voortzetten. (O DHV 18 maart 1)

De DHV agenten laten hun uniform aan, hun wapengordel om en de portofoon aan zodat wanneer er 
iets op straat gebeurt, ze dit kunnen volgen. Ze geven wel aan dat ze alleen maar luisteren naar 
meldingen voor hun eigen district, de districten er omheen en de belangrijke, gevaarlijkere meldingen. 
Dat de portofoon aan blijft staan en het uniform aanblijft en de DHV agenten de wapengordel omlaten, 
is een ritueel. Tijdens de observaties deden alle DHV agenten dit. Het is sociaal essentieel voor de 
DHV agenten dat ze alle attributen aan- en omlaten tijdens de pauze, omdat ze zo weten wat er op 
straat gebeurt, met collega’s en burgers, en mocht het nodig zijn, ze gelijk assistentie kunnen 
verlenen. Wanneer er iets gebeurt en er burgers of collega’s in gevaar zijn, horen ze dit gelijk en 
kunnen ze onmiddellijk de directe noodhulp verlenen en eraan bijdragen dat de situatie weer veilig 
wordt. 

R: Als we sluiten voor een half uurtje maaltijd dan eten we gewoon en dan heb je net ff de tijd 
om ff een praatje te doen of naar de televisie te kijken. Maar dan luister je stiekem wel, 
tenminste ik wel, met een half oor de porto uit. Het gaat mij niet gebeuren dat er om de hoek 
iets staat te gebeuren, dat ik niks doe omdat ik zit te eten. Dat vertik ik! (I DHV 14 april)

In de schriftelijke enquête heb ik ook de volgende stelling geplaatst:

Tijdens mijn pauze sta ik altijd paraat.

93,3% van de DHV agenten die op de schriftelijke enquête gereageerd hebben, geeft ook aan het 
hiermee eens te zijn. 5,9% is oneens met deze stelling en 0,8% heeft geen mening. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat bijna alle DHV agenten tijdens hun pauze paraat staan voor wanneer hun 
assistentie op straat noodzakelijk is.

Ook gebeurt het wel eens dat agenten die aan het pauzeren zijn, weggeroepen worden voor een 
prioriteit 1 of 2 melding. Dit zijn meldingen waarbij direct politie noodzakelijk is en het onveilig is voor 
de burgers die bij de melding betrokken zijn. Wanneer er binnen het district geen ander DHV busje  
beschikbaar is, hebben de centralisten van de meldkamer geen andere keuze dan de agenten op te 
roepen die aan het pauzeren zijn. 

Om 18.03u is er een prioriteit 1 melding in district 9, de melding is over een aanrijding met 
gewonden, waaronder een hoogzwangere vrouw.  Alle DHV busjes zijn al gekoppeld aan een 
melding behalve de 901. De 901 heeft pauze. Zij zijn vanaf 17.50u gesloten voor de maaltijd. 
De centralist vraagt of er een auto beschikbaar is in district 9. Hier komt geen reactie op, 
zowel niet van de DHV busjes als van de wijkauto’s. De centralist heeft nu geen andere optie 
dan de 901 van hun pauze af te halen en naar de melding te sturen en doet dit ook. (O MK 8 
april 2)

Hoe de DHV agenten het altijd paraat staan, met het risico dat de genomen pauze onderbroken wordt, 
ervaren, beschrijf ik later in dit hoofdstuk.

6.2.1.2 Tijdens de genomen pauze nog bezig zijn met werkzaamheden

Tijdens de genomen pauze zijn de DHV agenten, behalve het feit dat ze paraat blijven staan voor 
prioriteit 1 of 2 meldingen, vaak ook nog bezig met andere werkzaamheden. Zo praten ze vaak met 
collega’s over meldingen die zijn afgehandeld. Dit gebeurt zowel met andere collega’s die op het 
bureau zijn als met de wachtcommandant. Vaak zijn de momenten rondom de pauze voor de DHV 
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agenten even een moment waarop ze hun verhaal kwijt kunnen. Het werk bij de DHV kan heftig zijn. 
Soms hebben de DHV agenten meldingen afgehandeld waarbij mensen overleden zijn. In deze 
gevallen staat er een Bedrijfs-Opvang Team, het BOT, klaar om met de betrokken agenten te praten. 
Maar er zijn ook minder heftige meldingen die toch een impact hebben op de DHV agenten. Dit soort 
meldingen worden dan besproken in de pauze. 

De agenten van de 402 die bij het incident met de bijl aanwezig waren op het plaats delict 
komen terug op het bureau om pauze te houden. Ze hebben zich al gesloten voor de maaltijd. 
De agenten vertellen over hun ervaringen en hun collega’s staan er allemaal naar te luisteren. 
Het is geen prettig verhaal om naar te luisteren. Details hou ik achterwege, niet relevant voor 
onderzoek. Als de agenten klaar zijn met hun verhaal, gaan ze eten. DHV agent: “klinkt wrang, 
dat we nu gaan eten na wat we net hebben meegemaakt”. (O DHV 10 maart 1)

Voor de DHV agenten is het een ritueel om tijdens de genomen pauze ook over werk te praten. Dit is 
een moment waarop er met collega’s gepraat kan worden. Het is sociaal essentieel voor de DHV 
agenten om over meldingen te kunnen praten, omdat op deze manier heftige ervaringen van zich af
gepraat kunnen worden. De agenten praten hier het liefst met collega’s over omdat zij begrijpen hoe 
het is om bij een bepaalde melding te zijn geweest. Wanneer er niet of te weinig met collega’s gepraat 
kan worden, kunnen de DHV agenten zich moeilijker ontspannen. Daarom is het essentieel om te 
praten over meldingen en omdat er geen andere gelegenheid voor is, behalve tijdens de de-briefing,
gebeurt dit tijdens de pauzes.

Ook kan het voorkomen dat er tijdens de genomen pauze administratieve werkzaamheden worden 
verricht. Ik heb meegemaakt dat de hele pauze achter de computer doorgebracht werd, dat beide 
agenten bezig waren met administratieve werkzaamheden, terwijl ze officieel gesloten waren voor de 
pauze.

Om 03.30u gaan we alsnog naar binnen om te gaan eten. Dit keer wordt er wel een 8tje 
gegeven als we bij het bureau aankomen. J en C hebben de hele tijd zitten te muteren tijdens 
de pauze. C: “we doen het nu, dan zijn we straks tenminste op tijd klaar en hoeven we niet 
over te werken”. Ook de 902 en de 903 zijn binnen. Deze zijn ook aan het tikken (over de 
vechtpartij) en aan het eten. Er is ook een busje uit district vier binnen om te muteren, ook 
over de vechtpartij. Er wordt ook wel gekletst en grapjes gemaakt tussendoor, maar iedereen 
zit in zijn pauze achter de computer. (O DHV 20 maart 3)

Officieel hebben de DHV agenten pauze, ze staan voor de centralisten van de meldkamer gesloten 
voor de pauze, maar ze zijn constant met hun werk bezig dus ze hebben geen werkonderbreking. Dit 
soort pauzes zijn echter wel uitzonderingen, Voor de DHV agenten is het een ritueel wanneer er veel 
administratief werk is, dit tijdens de pauze te verrichten. Op deze manier houden ze het werk bij en 
komt alles in het computersysteem te staan. Wanneer de mutaties bijgewerkt zijn in het 
computersysteem, kunnen de agenten zelf, of collega´s, bij een eventuele volgende melding op 
hetzelfde adres zo veilig als mogelijk naar de melding toe, omdat ze achtergrondinformatie hebben 
over het adres. Daarom kiezen de DHV agenten ervoor om, wanneer er veel meldingen geweest zijn, 
in de pauze administratieve werkzaamheden te verrichten. 

6.2.2 Het doel van de genomen pauze is eten 

Voor de DHV agenten bestaat de pauze zoals die bedoeld wordt in de definitie van de officiële pauze 
niet. Het half uur dat ze pauzeren is voor de DHV agenten een eetmoment. Dit blijkt uit de woorden 
die ze gebruiken voor de officiële pauze, de symbolen voor de officiële pauze. Zoals ik al in het vorige 
hoofdstuk beschreef, communiceren de DHV agenten over de officiële pauze die ze willen nemen met 
de centralisten van de meldkamer altijd in termen van “we willen graag sluiten voor de maaltijd” of in 
termen “we willen graag eten, kan dat?” Wanneer de DHV agenten toestemming krijgen van de 
centralisten van de meldkamer om te gaan eten, worden ze in het computersysteem gesloten om te 
gaan eten. In het computersysteem staat dan dat deze twee agenten gesloten staan voor de maaltijd. 
Doordat er gesloten wordt voor de maaltijd, wordt er een bepaalde mate van rust gecreëerd om te 
eten. De centralisten van de meldkamer mogen nu de DHV agenten officieel niet meer oproepen om 
naar een melding te gaan, omdat ze gesloten staan voor de maaltijd. De DHV agenten worden 
doordat ze gesloten staan voor de maaltijd niet meer opgeroepen voor prioriteit 3 of 4 meldingen, 
daardoor hebben ze een bepaalde mate van rust om te eten.
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Ook wanneer ik in de interviews naar de officiële en de genomen pauze vroeg, begonnen de agenten 
altijd over eten. Dit blijkt ook uit de volgende fragmenten.

R: Pauze is geen rustmoment voor ons, pauze is een eetmoment. (I 24 april)

R: Als je dan weggeroepen wordt in je half uur pauze? Ja natuurlijk. Als je je eten op hebt, dan 
is het ok. Maar als je nog aan het eten bent en je wordt weggeroepen, dan baal je, maar je 
gaat wel. Dan gooi je je eten weg en dan haal je wel wat anders maar je gaat wel. (I DHV 21 
april)

Sluiten voor de maaltijd, sluiten om te eten en pauze eten noemen zijn symbolen voor de DHV 
agenten. Het staat symbool voor het feit dat de genomen pauze wordt ervaren als een eetmoment. De 
betekenis die onder dit symbool ligt is een ritueel. Het ritueel is dat er in de pauze nuttige zaken 
gedaan moeten worden, zoals eten. Er is in de pauze wel rust, maar dat er gegeten kan worden is 
belangrijker voor de DHV agenten. Dit vinden ze belangrijk, omdat ze door te eten weer even op adem 
kunnen komen en door het eten krijgen ze weer de kracht en de energie die noodzakelijk is voor het 
directe hulpverlening werk.

Dat eten zo belangrijk is voor de DHV agenten blijkt ook uit de schriftelijke enquête. Hierin had ik de 
volgende stelling geplaatst:

Pauze is pas pauze als ik rustig mijn eten heb kunnen opeten.

89,5% van de agenten is het met deze stelling eens. 8,8% is het oneens en 1,7% van de agenten 
heeft geen mening. Uit deze cijfers blijkt dat de agenten een genomen pauze pas een pauze vinden 
wanneer ze rustig hebben kunnen eten. Omdat ze constant paraat staan en tijdens de genomen 
pauze nog met het werk bezig zijn, wordt dit voor de DHV agenten niet als pauze ervaren. Ze kunnen 
in de genomen pauze niet altijd rustig eten en dan is het voor de DHV agenten geen pauze in de 
betekenis van werkonderbreking. 

Het eten willen ze het liefst met hun collega’s samen doen. Een DHV agent is werkzaam in een ploeg. 
Hij draait altijd de diensten met zijn ploeg, tenzij hij een keer anders ingeroosterd is. Wanneer een 
DHV agent een dienst heeft, zit hij met een collega in het busje en wordt over het algemeen niet meer 
tussendoor gewisseld. Wanneer een DHV agent dienst heeft, ziet hij in feite zijn andere collega’s uit 
de ploeg alleen bij de briefing aan het begin van de dienst en bij de de-briefing  aan het einde van de 
dienst. Tussendoor hebben ze alleen de mogelijkheid om elkaar te zien wanneer ze of tegelijkertijd op 
het bureau zijn om administratieve werkzaamheden te verrichten of wanneer ze tegelijkertijd eten. 
De ploegen bij de DHV zijn hecht. Iedereen wil graag tussendoor ook even met collega’s uit de ploeg 
spreken, om even bij te kletsen, of om meldingen te bespreken die geweest zijn, om even het verhaal 
aan iemand anders kwijt te kunnen. De collega’s waarmee de agenten aan het werk zijn, zijn ook 
verantwoordelijk voor de veiligheid van de agenten zelf en de agenten zelf zijn ook verantwoordelijk 
voor de veiligheid van de collega’s. Ze zijn dus voor elkaar verantwoordelijk voor de veiligheid, maar 
ook van elkaar afhankelijk voor de veiligheid. De DHV agenten moeten elkaar kunnen vertrouwen 
omdat ze van elkaar afhankelijk zijn voor hun eigen veiligheid, maar ook omdat ze afhankelijk zijn van 
hun collega’s om te zorgen voor de veiligheid van de burgers. Door elkaar regelmatig te zien en bij te 
kletsen, wordt de vertrouwensrelatie onderhouden. Daarom willen de agenten elkaar zien en spreken 
tijdens de pauze, maar dit is dus niet altijd mogelijk. 

Bij de wijkagenten is het wel mogelijk om met de hele ploeg tegelijkertijd te eten. De DHV agenten 
zien de wijkagenten als anti-helden als het gaat om de pauzes, omdat de wijkagenten in de pauze niet 
paraat blijven staan. Wanneer de DHV agenten tijdens de observaties en de interviews over de 
wijkagenten spraken en over de pauze die de wijkagenten namen, werd er vaak badinerend over 
gedaan. 

R: Maar er wordt weinig met elkaar afgestemd om te gaan eten, dat wordt in de wijk heel veel 
gedaan, veel meer dan hier. Hier moet altijd een busje buiten blijven. Dus de busjes stemmen 
hier wel af, in die zin dat ze niet overleggen om gezamenlijk te gaan eten, maar dat ze 
afstemmen wie er welk moment gaat eten. (I DHV 24 april)
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R: Dus ja je zit daar veel meer ontspannen, je zit daar met heel veel wijkmedewerkers gelijk. 
Want daar kun je wel met zijn allen tegelijk eten. En ja dat is veel gezelliger, je kunt wat 
kletsen met elkaar. (I DHV 17 april)

R: Je maakt ook wel eens mee als je een uitwisseling hebt met de wijk, wij van de DHV eten 
nooit met elkaar samen als ploeg, behalve met de kerst, dan wordt wat geregeld, dan nemen 
wij waar voor 10 of 10 voor ons, maar als je naar de wijkpolitie gaat, en die hebben 
avonddienst, en je bent met zijn achten, dan ga je met zijn achten naar buiten na de briefing, 
maar je kan ook met zijn achten eten ’s avonds om 17.30u tot 18.00u of tot 18.30u en soms 
wel tot 19.00u Die eten geen half uur, die eten langer. Dat kan daar ook. En hier, soms zie je 
elkaar op de briefing en dan op de wagen weer weg en dan zie je elkaar bij de de-briefing 
weer van hé was jij er ook nog. Ja dat is heel anders. Bij de wijkpolitie heb je veel meer rust. 
En die kunnen een keer met zijn allen een rijsttafel halen en met zijn allen eten, dat hoeven wij 
echt niet te proberen. Het is samen en als je geluk hebt dat iemand van binnen meegaat, het 
is gewoon heel anders. (I DHV 21 april)

De DHV agenten zien de wijkagenten als anti-helden. “Heroes are persons, alive or dead, real or 
imaginary” (Hofstede 1991: 10). Helden zijn voorbeelden voor de leden van de organisatiecultuur. De 
wijkagenten mogen en kunnen de portofoon uitzetten tijdens de pauze en doen dit ook. Verder worden 
de wijkagenten niet gestuurd door de centralisten van de meldkamer. Hierdoor hebben de wijkagenten
gegarandeerd rust in hun pauze en kunnen ze rustig eten en pauzeren. Voor de DHV agenten zijn de 
wijkagenten anti-helden omdat de wijkagenten tijdens hun pauze niet direct zorgen voor de veiligheid 
van hun collega’s op straat en voor de veiligheid van de burgers. De wijkagenten staan niet de gehele 
dienst paraat. Formeel gezien mogen de DHV agenten ook de portofoon uitzetten tijdens de pauze. Zij 
doen dit niet, omdat ze klaar willen blijven staan, ze willen paraat blijven staan. Ze willen iedereen 
kunnen helpen die in een onveilige situatie is, dus ook wanneer dit tijdens de pauzetijd zou gebeuren. 
De DHV agenten willen niks missen wat er op straat gebeurt. Ze willen constant een bijdrage kunnen 
leveren aan de veiligheid van de collega’s en van de burgers. In de DHV cultuur lijkt het niet 
beschikbaar blijven staan in de pauze ontoelaatbaar, omdat ze het belangrijk vinden dat collega’s en 
burgers constant zo veilig mogelijk zijn. Doordat ze naar de portofoon blijven luisteren tijdens de 
pauzetijd, voelen collega’s zich ook veiliger. Collega’s weten dat wanneer ze in een onveilige situatie 
terecht komen, ze kunnen rekenen op alle DHV agenten die aan het werk zijn. De subjectieve 
veiligheid van de DHV agenten wordt hiermee vergroot. Het pauzegedrag van de wijkagenten is voor
de DHV agenten een voorbeeld van hoe het niet moet bij de DHV, omdat hierdoor collega’s niet
constant veilig hun werkzaamheden kunnen doen. 

Het begrip pauze, wat de DHV agenten zelden gebruiken, is ook een symbool voor de DHV agenten.  
Het begrip pauze staat symbool voor rust nemen wat de DHV agenten associëren met niet paraat 
staan. Rust nemen en niet paraat staan, willen en doen de DHV agenten niet wanneer ze de officiële 
pauze nemen. Wanneer ze de officiële pauze nemen, willen ze nuttig bezig zijn, dus eten om weer 
kracht en energie krijgen en naar de portofoon blijven luisteren en paraat blijven staan. Daarom 
gebruiken de DHV agenten het begrip pauze nauwelijks, maar spreken ze altijd over eten en sluiten 
voor de maaltijd wanneer ze gaan pauzeren, omdat dit nuttig is. 

6.3 Hoe ervaren de DHV agenten het constant paraat staan in de pauze?

De DHV agenten vinden hun pauze geen pauze. Ze vinden het geen pauze omdat hun 
werkzaamheden nauwelijks onderbroken worden. Er zijn pauzes bij die rustig zijn, waar de agenten 
wel hun rust krijgen en waar ze rustig kunnen eten, bijkletsen en ontspannen. Toch blijft in deze 
pauzes ook de portofoon aan. De portofoon blijft altijd aan, zodat de agenten de situatie op straat in 
de gaten kunnen blijven houden en zodat de DHV agenten altijd opgeroepen kunnen worden mocht 
dit noodzakelijk zijn, wanneer de situatie op straat onveilig is. Hoe dit ervaren wordt door, is niet voor 
alle DHV agenten gelijk. Er is een groep agenten die dit niet fijn vindt en storend vindt voor hun rust. 
Zij kunnen zich niet ontspannen tijdens de genomen pauze. De andere groep agenten heeft er echter
geen problemen mee. Zij vinden dit bij de Directe Hulpverlening horen. Toch vinden beide groepen de 
genomen pauze geen pauze zoals dit volgens de officiële definitie van pauze zou moeten zijn. 
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6.3.1 De agenten die de genomen pauze niet als officiële pauze ervaren en dit vervelend 
vinden

Er zijn agenten die het vervelend vinden dat de portofoon aan blijft staan en dat ze het risico lopen om 
naar buiten te worden geroepen tijdens de genomen pauze. Zij kunnen zich niet ontspannen omdat ze 
constant naar de portofoon moeten blijven luisteren naar wat er op straat gebeurt.

R: En je moet sowieso je portofoon uitluisteren, ze sluiten je wel maar meestal zijn andere 
wagens ook gesloten dus mocht er nog een hogere prioriteit binnenkomen dan ben jij de 
eerste auto die naar buiten geroepen wordt. Dus het komt ook wel regelmatig voor, ook in de 
ochtenddiensten, dat je vijf tot tien minuten eerder van je eten afgehaald word,t omdat er 
gewoon een melding staat te wachten en daar moet iemand voor naar buiten. Dus het is ja, je 
hebt officieel wel pauze, maar zo voelt het niet. 
I: Je ervaart het niet als pauze?
R: Nee, nee eigenlijk niet. Want je zit wel eens met verschillende afdelingen in de pantry daar 
te eten en dan probeer je wel een soort van gesprek te voeren met iemand, maar het is heel 
lastig omdat je natuurlijk constant aan het luisteren bent, van wat gebeurt er want je weet dat 
er nog andere wagens buiten rijden en waarvan je ook wilt weten wat voor meldingen die 
krijgen, want voor hetzelfde geld hebben ze je nodig voor iets, dus ja. Je bent wel aan het 
eten, maar je blijft heel erg gefocust op wat je via je portofoon hoort. Want je kan zo weer 
opgeroepen worden en dan moet je weer naar buiten. (I DHV 17 april)

Voor deze groep agenten is de genomen pauze vrijwel nooit pauze zoals die volgens de definitie van 
de officiële pauze moet zijn. Doordat de portofoon aan blijft staan en ze constant paraat staan, 
ervaren deze agenten geen pauze. Pauze is voor hen puur eten en drinken en bijpraten, maar niet 
ontspannen. Na het eten, drinken en bijpraten gaan ze weer verder met de werkzaamheden. De rust 
die ze volgens de officiële definitie van de pauze zouden moeten krijgen, krijgen deze agenten op 
andere momenten of niet, maar niet in de genomen pauze.

6.3.2 De agenten die de genomen meestal niet als officiële pauze ervaren, maar dit niet 
vervelend vinden

Er zijn agenten die het aanlaten van de portofoon niet als vervelend ervaren, zij ervaren dit niet als 
een storende factor in hun rust. 

S vraagt aan mij wat ik versta onder pauze. Ik antwoord “onderbreking van het werk”. S: “wat 
versta je onder onderbreking van het werk”? Ik: “bewust niet bezig zijn met het werk. Dit is 
lastig bij de DHV omdat je de porto wel altijd aan laat staan. Maar in de pauze luister je met 
een half oor naar de porto, als er een melding voor je district komt pik je die eruit, de 
meldingen voor andere districten hoor je niet eens”. S geeft mij hierin gelijk en verteld dat dit 
proces onderbewust gaat. “Ook zou je na je pauze niet meer kunnen navertellen wat voor 
meldingen er zijn geweest als er geen gevaarlijke meldingen of meldingen voor je district zijn 
geweest”. (O DHV 19 maart 2)

Over het algemeen wordt er door de DHV agenten gezegd dat dit bij het werk hoort, dat je daarom bij 
de DHV zit, om te kunnen reageren op dit soort meldingen. 

R: We hadden net drie happen, of vier happen op, toen werd er iemand bedreigd met een mes 
in een woning waar een baby bij was. Ja, los en rennen naar de auto en gaan! Ja, die drive is 
toch groter dan je eetlust. Dat moet ook denk ik in je zitten. Als dat niet in je zit, als je denkt 
boeien, ik ga lekker verder eten, dat dan toch, dan weet ik niet of die plek dan geschikt voor je 
is. Dat dan misschien een wijk beter voor je zou zijn. Ik denk dat je het toch wel in je moet 
hebben. (I DHV 18 april)

R: Het is natuurlijk ook wel zo dat de drive om het af te maken groter is dan de drive om even 
te rusten , om even een half uur de rust te nemen om even te gaan eten. Dus het is ook wel 
het karakter van een DHVer in het algemeen van we willen gaan we willen door en we willen 
het af hebben en we willen naar de volgende melding. (I DHV 29 april)
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De meeste DHV agenten vinden het bij de DHV horen dat er naar de portofoon geluisterd wordt
tijdens de pauze en dat ze het risico lopen dat de pauze afgebroken wordt. Het is niet altijd leuk als de 
pauze afgebroken wordt, maar de burgers of de collega’s op straat hebben dan hulp nodig en die 
moeten ze ook krijgen. Het is dan onveilig op straat en het is de taak van een DHV agent om er voor 
te zorgen dat de veiligheid zo groot mogelijk is. Doordat ze beschikbaar blijven staan, vergroten ze de 
subjectieve veiligheid van de collega’s en de objectieve veiligheid van de burgers. De collega’s vinden 
het een veilig idee om te weten dat wanneer ze in een onveilige situatie terecht komen en dit over de 
radio melden, dat dan gelijk alle agenten binnen het district zelf en ook de omliggende districten alles 
neerleggen om te komen assisteren. Zij voelen zich veiliger tijdens hun werk omdat ze weten dat alle 
DHV agenten altijd beschikbaar zijn. 
Wanneer er een melding komt van een burger die onveilig is, horen de DHV agenten die aan het 
pauzeren zijn dit ook en kunnen ze hier direct naar toe gaan. Als ze zo snel mogelijk bij de burger zijn 
en zo snel mogelijk er voor kunnen zorgen dat deze weer veilig is, wordt er een bijdrage geleverd aan 
de objectieve veiligheid.
Deze  groep agenten vindt dat het paraat blijven staan in de genomen pauze bij het DHV werk hoort. 
De DHV agenten kiezen hier zelf voor. Elke agent loopt tijdens zijn opleiding stage bij de DHV en weet 
dat onderbroken pauzes en het paraat staan tijdens de pauzes hoort als hij bij de DHV gaat werken. 
Daar tegenover staat dat het werk spannend en opwindend is. 

R: Klopt, je weet de voor- en nadelen. Ik ben gegaan voor de grootste voordelen wat voor mij 
de pluspunten zijn, wat ik hiervan vind. Dus ja je neemt op de koop toe dat dit erbij hoort, dat 
je drukker geleefd wordt en dat je soms kortere pauzes hebt, dat je soms iets gestresster bent 
ja. Het is ook je interesse wat je wilt. Ik vind het superleuk om te doen en ik wil graag overal 
vooraan staan en ja dan kies je er voor. Ook dat wat de minpunten zijn, daar heb je ook voor 
gekozen. Dat heb ik op de koop toe genomen. Dit wil ik en dat hoort erbij. So be it. (I DHV 21 
april)

Het werk is spannend en opwindend wanneer er meldingen komen waarbij de situaties ook gevaarlijk 
zijn en de DHV agenten kunnen bijdragen om de situatie veilig te maken. Wanneer de DHV agenten 
tijdens hun werkzaamheden prioriteit 3 of 4 meldingen krijgen, vinden sommige agenten dit minder 
dan wanneer ze prioriteit 1 of 2 meldingen krijgen. Dit gebeurt ook in het volgende fragment.

Om 17.53u komt een melding binnen, over een ruzie tussen een vader en zijn zoon… Om 
18.02u zijn we op de plek van de melding. Er blijkt niets aan de hand te zijn. Er was wel een 
ruzie geweest, maar de zoon was inmiddels al vertrokken. Wi en Wo luisteren naar het 
verhaal van de mensen, om begrip te kunnen tonen. Wi: “ja ik begrijp het”. “ja ik snap het”. “ja 
dat is inderdaad heel vervelend voor u”. Daarna lopen we weer terug naar het busje. Wi zegt 
tegen mij en Wo: “dit was een kontmelding”.

De prioriteit 3 en 4 meldingen worden kontmeldingen genoemd. Dit is een symbool voor een aantal 
DHV agenten die liever prioriteit 1 of 2 meldingen behandelen. Dit symbool heb ik echter maar bij een 
koppel DHV agenten gezien, maar het is een sterke uiting van het feit dat veel DHV agenten liever 
naar prioriteit 1 of 2 meldingen gaan, naar de spannende meldingen waar ze een bijdrage kunnen 
leveren aan de veiligheid. 

Toch ervaart deze groep agenten meestal de genomen pauze niet zoals die zou moeten zijn volgens 
de definitie van de officiële pauze. Deze agenten krijgen soms wel rust in hun pauze, maar ervaren, 
omdat ze paraat blijven staan, toch verplichtingen tijdens de genomen pauze ten opzichte van de 
werkzaamheden. Ik zeg meestal omdat er soms pauzes zijn die zo rustig zijn dat de agenten deze ook 
als een werkonderbreking ervaren. Dit soort pauzes zijn echter uitzonderingen. 

Toch zijn veel DHV agenten het er over eens dat de pauze niet in de eigen tijd mag plaatsvinden. Het 
is geen eigen tijd, omdat ze toch met werkzaamheden bezig blijven. Sommige agenten zijn er minder 
mee bezig en hebben minder last van het blijven luisteren naar de portofoon, andere agenten ervaren 
hierdoor geen rust in de pauze. Een van de stellingen die tijdens de schriftelijke enquête is geplaatst 
is:

Pauze moet altijd in de baas zijn tijd zijn.
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79,9% van de agenten die op de schriftelijke enquête gereageerd hebben, geeft aan het hiermee eens 
te zijn. 12,6% van de DHV agenten is het hier niet mee eens en 7,5% heeft geen mening.

6.4 Ervaren de DHV agenten momenten van pauze buiten de genomen pauze om?

In de nachtdienst wordt er niet altijd aan de centralisten van de meldkamer aangegeven dat de DHV 
agenten pauze willen houden, er wordt niet altijd gevraagd aan de centralisten van de meldkamer om 
te sluiten voor de maaltijd.

R: Ja in een  nacht neem je niet echt, sluit je niet echt voor een maaltijd. Want dan is het 
rustig. Het is dan gewoon rustig. En is het een drukke nacht, dan sluit je wel. Maar is het een 
nacht waarin je misschien een of twee meldingen hebt gehad, nou dan ga je je niet sluiten 
voor een maaltijd. (I DHV 18 april)

Al wordt er niet gesloten voor een maaltijd, toch zijn er in de nachtdiensten momenten die als officiële 
en genomen pauze kunnen gezien worden. Dan zitten ze met zijn allen binnen omdat er bijvoorbeeld 
een mutatie gedaan moet worden en wanneer ze klaar zijn gaan ze met de DHV agenten die binnen 
zijn eten, kletsen en lol maken. Dit blijkt ook uit het volgende fragment. 

Om 03.55u zijn Di en D terug met de arrestant en leveren ze hem af aan het fietsteam. D gaat 
daarna  televisie kijken, wat eten en de krant lezen in de aparte ruimte. Af en toe helpt D M 
wel met tikken. Om 04.05u laat M weten klaar te zijn met tikken. Hij komt aan Di en mij vragen 
of we meegaan met roken. Hij zegt dat hij honger heeft omdat al zijn eten in het busje ligt. 
Verder kletsen we wat over privézaken. 
Inmiddels heeft D, die popcorn bij zich had, deze klaar gemaakt. M gaat deze eten en loopt te 
dansen. De 401 en de 403 zijn nu ook klaar met tikken. Di is haar lasagne aan het bureau aan 
het opeten. Constant is er wel iemand bij die komt kletsen. Van 04.40u tot 05.05u hebben 
zowel de 401, de 402 als de 403 zitten te kletsen en te dansen en grapjes zitten te maken. Di 
en W zijn ondertussen ook een keer met zijn tweeën gaan roken “de heren letten wel op hè”. 
Er wordt gekletst over kinderen hebben, vrouwen en veel over onzin, maar er worden kort ook 
nog wat meldingen besproken die ze die nacht hebben gehad. Qua meldingen was het ook  
rustig. Op het moment dat het op straat drukker werd en er meer meldingen waren, gingen 
ook alle agenten de straat weer op.(O DHV 28 maart 3)

Dit soort momenten zijn geen pauze wanneer er gekeken wordt naar de officiële definitie van pauze,
omdat deze momenten niet door de DHV agenten aangemeld worden bij de meldkamer als pauze. 
Door de DHV agenten  worden deze momenten wel als pauze ervaren, omdat ze dan rustig kunnen 
ontspannen. Doordat het rustig is ervaren ze niet het gevoel dat ze weggeroepen kunnen worden voor 
een melding.  Deze momenten komen echter bijna alleen in de nachtdienst voor, dan is er tijd voor. 
Qua meldingen kan het dan heel rustig zijn, dan komt het voor dat er tien minuten lang geen enkele 
melding is. In de ochtend- en avonddienst is het te druk qua meldingen om deze momenten mee te 
maken. Dan zijn er wel kortere momenten dat er even rust genomen wordt. Dit wordt in het volgende 
hoofdstuk besproken.
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7 Rustmomenten

De DHV agenten hebben officieel een half uur pauze per dienst. In een dienst zijn er ook momenten 
van werkonderbreking ten behoeve van ontspanning. Deze momenten hoeven niet lang te zijn, deze 
momenten kunnen twee minuten zijn, of vijf minuten of zelfs wel tien minuten, als ze maar tot doel 
hebben om even tot ontspanning en rust te komen van het werk.
De rustmomenten kunnen op elk moment van de dienst plaatsvinden. Ook kunnen de rustmomenten 
zowel in het busje plaatsvinden als op het bureau In dit hoofdstuk zal er een antwoord gegeven 
worden op de onderzoeksvragen wat voor rustmomenten er zijn en of deze structureel voorkomen 
tijdens de werkzaamheden.

7.1 Wat voor rustmomenten zijn er?

De DHV agenten kunnen zowel op het bureau als in het busje een rustmoment creëren. In deze 
paragraaf zal ik beschrijven hoe deze rustmomenten eruit zien.

7.1.1 Rustmomenten ten behoeve van ontspanning op het bureau

Wanneer de DHV agenten op het bureau zijn kunnen ze rustmomenten creëren. Net als bij de pauze 
is dit ook afhankelijk van de drukte van de meldingen en de drukte op straat. Wanneer de agenten een 
rustmoment kunnen nemen, doen ze dit soms alleen met de collega aan wie ze gekoppeld zijn, maar 
vaak ook met andere collega´s, zoals de wachtcommandant of andere collega´s die ook binnen op het 
bureau zijn. Dit kunnen in sommige districten ook wijkagenten zijn die op het bureau moeten zijn. 
Deze rustmomenten worden meestal genomen op initiatief van een van de agenten die op het bureau 
is. Hij vindt dat de situatie op straat dan veilig genoeg is om een paar minuten minder oplettend te zijn 
zodat er een paar minuten ontspannen kan worden. Meestal wordt er dan gevraagd of iemand wat wil 
drinken of meegaat om een sigaret te roken. Wanneer agenten vinden dat de situatie niet veilig 
genoeg is om een rustmoment te nemen, doen ze het ook niet. Dan blijven ze bij de 
wachtcommandant zitten of achter de computer zitten en blijven ze opletten op de meldingen en de 
computerschermen. Als de agenten vinden dat het wel veilig genoeg is, gaan ze mee iets te drinken 
halen, een sigaretje roken of doen ze mee met kletsen.
De rustmomenten duren meestal vijf tot tien minuten, soms iets langer, soms iets korter. In deze 
rustmomenten op het bureau ontspannen de DHV agenten zich. Meestal doen de DHV agenten dit
door koffie of iets anders te drinken en even met elkaar te kletsen.

De agenten zijn aan het kletsen en niet aan het werk. Ze praten onder andere over de 
aanstaande storm maar ook over privézaken, waaronder de bruiloft van een collega 
aanstaande vrijdag.  (O DHV 12 maart 1)

Wat mij ook is opgevallen is dat er veel gerookt wordt bij de DHV. Bij elke observatie was er wel een 
moment dat er een van de agenten waarmee ik mee liep of een van zijn collega´s ging roken. Roken 
is alleen toegestaan in de rookruimte op het bureau Voor de rokers is even een sigaret roken een 
ontspanningsmoment. 

Om 10.35u gaat W roken tot 10.40u Ik loop met hem mee en we kletsen over studeren en 
studiefinanciering. (O DHV 13 maart 1)

De DHV agenten geven in de interviews aan dat je de rustmomenten niet krijgt. De rustmomenten
moeten genomen of gecreëerd worden.

I: Heb je het gevoel dat je genoeg rust krijgt in je werktijd?  
R: (lacht) Mmm. Ja, dat is heel afhankelijk. Kijk, krijgen..bij de DHV krijg je niks. (I DHV 14 
april)

Het nemen of creëren van rust doen de DHV agenten wanneer het rustig is qua meldingen. Rustig is 
het wanneer er weinig tot geen meldingen zijn, er radiostiltes zijn van minimaal vijftien seconden en er 
weinig verkeer op straat is. Dan is er volgens de agenten de tijd om een rustmoment te nemen. Ze 
komen dan terug naar het bureau om een kopje koffie te drinken, om even met collega’s te kletsen of 
om een sigaret te roken. Wanneer ze dit doen, laten ze dit niet aan de centralisten van de meldkamer 
weten. Ze blijven beschikbaar staan. Omdat er op dat moment weinig meldingen zijn, is de kans klein 
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dat ze opgeroepen worden. Het is een ritueel voor de agenten om, wanneer het rustig is qua 
meldingen en op straat, even naar het bureau terug te gaan om een kopje koffie te drinken, even met 
collega’s te kletsen of een sigaret te gaan roken. Hierdoor kunnen ze even ontspannen en de batterij 
weer opladen. 
Over het algemeen kan er gezegd worden dat er in de ochtend- en in de nachtdienst wel minimaal 
één rustmoment genomen kan worden. Tijdens de avonddienst is dit lastiger, omdat deze over het 
algemeen drukker is.

7.1.2 Rustmomenten ten behoeve van ontspanning op straat

Wanneer de DHV agenten buiten zijn, dus in het DHV busje, hebben ze ook rustmomenten. Er zijn 
periodes dat er weinig tot geen meldingen zijn. De DHV agenten moeten dan surveilleren en 
kentekens natrekken. De DHV agenten moeten een bepaald aantal verkeersboetes schrijven per jaar. 
Deze aantallen verschillen per functie, een brigadier hoeft bijvoorbeeld minder boetes uit te schrijven 
dan een hoofdagent. Wanneer een agent twee boetes per dienst schrijft, komt hij echter ruimschoots 
aan zijn quota.
In de periodes dat er weinig tot geen meldingen zijn, komt het vaak voor dat de DHV agenten 
gesprekken met elkaar voeren. Deze gesprekken kennen de meest uiteenlopende onderwerpen en 
gaan zowel over werkzaamheden als over privé zaken. 

Ze praten constant over niet werkgerelateerde zaken, zoals motorrijden met dit weer (harde 
wind, regen, zware storm voorspeld). Ze kletsen en lachen, maar letten wel op wat er in de 
omgeving gebeurt. (O DHV 11 maart 2)

Onderweg naar de melding zitten Wi en Wo met elkaar grapjes te maken over de lesauto die 
voor hun rijdt. De melding waar ze naar toe moeten is een prioriteit 4 melding, over een 
vernielde schuur. (O DHV 18 maart 2)

Om 12.00ukletsen D en J over waar je het lekkerst avondmaaltijden kunt halen. Ze hebben 
het over welke Chinese afhaalrestaurants het beste zijn en welke snackbar de lekkerste friet 
heeft.  (O DHV 24 maart 1)

Ik heb tijdens elke observatie meegemaakt dat er in het DHV busje gekletst werd over zaken die niet 
met de werkzaamheden van een DHV agent te maken hebben. De agenten zijn dan bezig met 
surveilleren, maar ontspannen ook doordat ze met elkaar kletsen. Het kletsen met elkaar doen ze 
terwijl ze elkaar niet aankijken. Ze kijken naar buiten zodat ze op kunnen letten wat er op straat 
gebeurt, zodat ze kunnen blijven surveilleren. Ondanks dat de DHV agenten dan nog met het 
surveilleren bezig zijn, kunnen ze toch privégesprekken voeren. Deze gesprekken hebben de meest 
uiteenlopende onderwerpen. Zo gaan ze over waar ze afgelopen weekend op stap zijn geweest tot 
aan problemen op het thuisfront.

Tijdens de interviews heb ik gevraagd hoe de DHV agenten deze gesprekken ervaren en of ze er rust 
en ontspanning krijgen door dit soort gesprekken te voeren. Dit bleek het geval te zijn, bijna in elk 
interview werd hier een bevestiging op gegeven. Deze gesprekken zijn voor de DHV agenten dan ook 
rustmomenten.

I: Uit dat kletsen, haal je daar ook ontspanning uit?
R: Ja, ik denk het wel. Maar dan moet het niet zo zijn dat je alleen maar een gesprek voert 
over werkzaamheden, daar haal ik geen ontspanning uit. Maar anders haal je er wel 
ontspanning uit. (I DHV 24 april)

R: Ja dan klets je veel mee en daar krijg je ook rust uit. Je voelt je op je gemak bij die persoon 
en die ken je ook wat beter dus je praat wat gemakkelijker met elkaar, dus daar haal ik ook 
wel mijn rust uit inderdaad. (I DHV 27 april)

I: Krijg je ook rust door de omgang met collega’s in de auto? Bijvoorbeeld door kletsen?
R: (lacht) Oh ja alleen maar. Het ligt er wel aan met wie je op de wagen zit, met de een praat 
je wat meer dan met de ander, maar je hebt zo’n lol op de bus. Ja! (lacht). 
I: Krijg je daar ook ontspanning door?



Master Thesis Solange Vankan Altijd klaar... Altijd daar

- 43 -

R: Ja, kijk je hebt toch je maatjes, of het nou in je ploeg is of in een andere ploeg, ja daar klikt 
het gewoon heel goed mee. Daar kan je gewoon echt mee bespreken. Op een gegeven 
moment vertrouw je natuurlijk een paar collega’s, en daar vertrouw je alles mee en daar heb je 
zo’n lol mee! En soms zit ik met een collega op de bus en daar praat je weer wat minder mee. 
Niet omdat je elkaar niet mag, maar gewoon, je hebt elkaar wat minder te vertellen. En dan is 
die rust ook lekker en dan kom je ook aan je rust. (I DHV 18 april) 

De rustmomenten in het DHV busje hebben niet alleen ontspanning als doel. Ze zijn ook functioneel. 
Doordat de agenten met elkaar praten, leren ze elkaar goed kennen en versterken ze het vertrouwen 
in elkaar. In hoofdstuk zes heb ik al aangegeven dat het vertrouwen in elkaar noodzakelijk is. Elkaar 
vertrouwen is een voorwaarde voor de veiligheid van de agenten zelf. Door met elkaar te praten en 
elkaar goed te leren kennen, wordt de vertrouwensband vergroot. 

Tijdens de interviews was er slechts één persoon die aangaf dat hij geen rust ervaarde in het DHV 
busje, omdat er constant opgelet moet worden op het verkeer en er constant gesurveilleerd moet 
worden. Dit is echter een uitzondering, uit alle andere interviews blijkt dat de DHV agenten 
rustmomenten hebben in het busje, ongeacht welke dienst het is. Deze momenten van rust komen 
ook tijdens elk soort dienst voor. Deze momenten kunnen heel kort zijn, het kan bijvoorbeeld een 
minuut rustig zijn tussen de meldingen door, dan kunnen de DHV agenten even kort ontspannen door 
over andere zaken dan werkzaamheden te praten. Deze momenten kunnen echter ook langer duren, 
van tien minuten tot een kwartier. Wel is het zo, net als met de pauzes en de rustmomenten binnen, 
dat de rustmomenten in het busje afhankelijk zijn van het werk. 

In de vorige paragraaf gaf ik aan dat er veel rokers zijn bij de DHV. Voor de rokers is een sigaret 
roken een rust en ontspanningsmoment. Echter, er mag alleen gerookt worden op het bureau in de 
rokersruimte. In het DHV busje mag er niet gerookt worden. Dit gebeurde over het algemeen ook niet 
tijdens de observaties. 

7.2 Zijn de rustmomenten structureel?

De rustmomenten komen in elke dienst voor. In deze paragraaf zal ik aangeven of deze
rustmomenten structureel zijn of dat de rustmomenten ongestructureerd zijn. 

7.2.1 Zijn de rustmomenten op het bureau gestructureerd?

De rustmomenten zijn onregelmatig gestructureerd. Ze zijn onregelmatig omdat er geen vast tijdstip is 
waarop er een rustmoment genomen of gecreëerd wordt. De ene keer is het om 9.00u, de ander keer 
om 11.00u.
De rustmomenten zijn gestructureerd omdat ze vaak voorkomen als de DHV agenten naar binnen 
komen door administratieve werkzaamheden. Na bepaalde meldingen of bijvoorbeeld wanneer ze 
iemand gearresteerd hebben, moet dit in het systeem gezet worden. Hier zijn bepaalde regels voor, 
die voor dit onderzoek verder niet van belang zijn. Wat van belang is, is dat ze dan naar het bureau 
moeten komen omdat ze administratieve werkzaamheden moeten verrichten en dit combineren ze 
vaak met een rustmoment. 

R: Die momenten zijn er en die momenten kun je volgens mij nemen. Maar dat is moeilijk bij 
de DHV, het is niet een vast moment dat je die kan nemen. Dat is niet zo. Behalve als je een 
arrestant hebt of je moet muteren, dan kun je erna een bakje koffie doen, dan is het
gestructureerd. Er is dus de mogelijkheid om je rustmoment even te nemen. Je bent wel 
beschikbaar voor de meldkamer, maar je hebt wel even een bakje. (I DHV 24 april)

Verder zijn de rustmomenten gestructureerd omdat ze, zoals ik al eerder vertelde, van de drukte van 
het werk afhangen. Wanneer het druk is, nemen de agenten geen rustmomenten, omdat ze dan 
vinden dat het niet bevorderlijk is voor de veiligheid van de collega’s en de burgers als zij op dat 
moment een rustmoment nemen. Ze nemen pas een rustmoment op het moment dat zij dit veilig 
achten.
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7.2.2 Zijn de rustmomenten in het DHV busje gestructureerd?

Ook de rustmomenten die in het busje plaatsvinden zijn onregelmatig gestructureerd. Het is 
afhankelijk van hoe de drukte is op straat op dat moment. De rustmomenten in het busje komen 
echter vaker voor dan de rustmomenten op het bureau, omdat deze rustmomenten gemakkelijker en 
sneller gecreëerd kunnen worden. De DHV agenten hoeven niet terug te rijden naar het bureau om 
een rustmoment te creëren, maar kunnen wanneer ze het zelf veilig achten even rust nemen en even 
ontspannen.

7.3 Krijgen de DHV agenten genoeg rust tijdens een dienst?

Tijdens de observaties heb ik meegemaakt dat het erg wisselend was qua rustmomenten. Er waren 
diensten bij waarin veel rustmomenten gecreëerd en genomen konden worden, maar er waren ook 
diensten bij waarin weinig rustmomenten gecreëerd en genomen konden worden. Toch had ik de 
indruk dat de DHV agenten over het algemeen behoorlijk veel rust kregen tijdens de werkzaamheden. 
Deze indruk heb ik gekregen omdat er tijdens de diensten geregeld momenten waren dat het rustig 
was qua meldingen en qua drukte op straat. Op deze momenten was er ook de tijd om een 
rustmoment te nemen en dit werd ook geregeld gedaan. De indruk die ik had werd bevestigd in 
diverse interviews.

I: Vind je wel dat je genoeg rustmomenten hebt in een dienst?
R: ja.. je komt hier negen uur om te werken, en het is niet zo als in de haven dat je constant 
bezig bent en een half uur pauze hebt, het is niet zo dat je negen uur constant bezig bent bij 
ons. Het is afwisselend, hoe de drukte is. Het verschilt per dag, van dag tot dag. Of je hebt 
een zware melding dat je constant bezig bent, maar als je het over een week bekijkt heb je 
genoeg rust momenten. (I DHV 24 april)

Ik heb, omdat ik wilde weten of de DHV agenten voldoende rust krijgen tijdens hun dienst, ook een 
stelling in mijn schriftelijke enquête geplaatst over rustmomenten tijdens de dienst.

Tijdens een dienst heb ik voldoende rustmomenten.

Uit de schriftelijke enquête blijkt dat de meerderheid van de DHV agenten een andere mening heeft
dan wat ik uit mijn observaties en interviews had opgemaakt. 41,0% van de agenten geeft aan het met 
deze stelling eens te zijn. 47,7% geeft aan het oneens te zijn met deze stelling. 11,3% geeft aan geen 
mening te hebben. De agenten die geen mening hebben geven echter vaak wel een toelichting bij hun 
mening, ze vonden het te wisselend om er een uitspraak over te doen.
Ik had verwacht dat meer agenten het eens zouden zijn met deze stelling. Achteraf had ik de stelling 
beter kunnen formuleren als “tijdens een dienst heb ik over het algemeen voldoende rustmomenten”.  
Wellicht dat uit deze stelling de resultaten zouden komen die ik had verwacht. 
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8 De meldkamer

In dit hoofdstuk zal ik beschrijven hoe de pauze is voor de medewerkers van de meldkamer. Bij de 
meldkamer werken telefonisten en centralisten. Telefonisten beantwoorden de telefoontjes van 
burgers die bellen omdat ze hulp van de politie nodig hebben. De telefonisten beoordelen de 
meldingen, delen ze in in de verschillende prioriteiten en zetten de meldingen in het 
computersysteem. De centralisten geven de meldingen die in het computersysteem staan uit aan de 
DHV agenten. Een centralist is een hoofdagent die ervaring heeft met het op straat werken. 
Telefonisten kunnen agenten zijn, maar ook mensen van buitenaf die niet de volledige politieopleiding 
hebben afgerond. Centralisten kunnen wel de functie van telefonist hebben, maar niet alle telefonisten 
kunnen op de plaats van de centralist werken. 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de pauze is voor de medewerkers van de meldkamer. De 
opbouw van het hoofdstuk zal hetzelfde zijn als de afgelopen hoofdstukken. Allereerst zal ik 
beschrijven hoe de officiële pauze is voor de medewerkers van de meldkamer. Vervolgens zal ik de 
pauze hoe die genomen wordt door de medewerkers van de meldkamer beschrijven en hoe de pauze 
ervaren wordt. Tenslotte zal ik beschrijven of ze in de meldkamer rustmomenten tijdens de 
werkzaamheden kennen ten behoeve van ontspanning. 

8.1 De officiële pauze

Voor de meldkamer gelden dezelfde officiële regels voor de pauze als voor de DHV agenten. Ook zij 
hebben recht op een half uur pauze tijdens een dienst. Deze pauze moet een werkonderbreking zijn 
waar de centralisten en de telefonisten geen verplichtingen hebben tegenover de politie. De diensten 
van de meldkamer lopen ook gelijk met de diensten van de DHV.
Bij de meldkamer is het zo ingericht dat elke medewerker aan het begin van de dienst een dienststaat 
krijgt. Hierop staat per uur beschreven op welke plaats deze medewerker zit en hoe laat het half uur 
pauze is ingeroosterd.
Verder heeft de meldkamer ook nog een officieuze regel dat iedereen elk uur tien minuten 
schermpauze moet nemen. Dit is om ervoor te zorgen dat ze niet een aantal uur achter elkaar achter 
de computerschermen zitten. Deze regel staat niet op papier, maar werd mij verteld tijdens de 
observaties en in de interviews. 

R: Ja ze zeggen ook wel eens je moet schermrust nemen, maar dat staat ook nergens 
beschreven bij ons. Kijk we krijgen ook een dienststaat, daar staat wel de pauze, van dat half 
uur, dat staat er in, maar niet als ze zeggen van joh je moet ff schermrust nemen. Ze doen dat 
wel eens zeggen natuurlijk, je mag niet al te lang achter een post blijven zitten, maar dat staat 
niet beschreven. (I MK 16 april)

Deze schermrust is bedoeld om even weg te zijn van de computerschermen. Een medewerker van de 
meldkamer zit de gehele dienst achter computerschermen, tenzij hij zelf even weggaat om wat te 
drinken te pakken of bijvoorbeeld om naar de wc te gaan. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de 
medewerkers van de meldkamer om de schermrust te nemen.
Zowel de telefonisten als de centralisten werken de hele dienst achter de computer. De medewerkers
van de meldkamer zitten tijdens de gehele dienst met hun ploeg samen. De medewerkers van de 
meldkamer werken samen in een grote ruimte. Ook hun supervisor zit in dezelfde ruimte. 
In de meldkamer wordt gewerkt met dienststaten. Hierop staat beschreven welke telefonist en welke 
centralist op welke tijd achter welk scherm zit. Ook de pauzes zijn op de dienststaat ingeroosterd. 
Doordat er met dienststaten gewerkt wordt, weet iedereen precies wanneer hij wat doet en wanneer 
hij officieel pauze heeft. Dit is allemaal heel strak ingeroosterd. Zo heeft bijvoorbeeld persoon A van 
17.00u tot 17.30u pauze. Als A terugkomt, dient hij persoon B overnemen, die als centralist aan het 
werk was. Persoon B heeft dan van 17.30u tot 18.00u pauze. Om 18.00u dient persoon B persoon C 
over te nemen, die als telefonist aan het werk is. Zo wisselen de plekken waar de medewerkers zitten 
zich af en zijn de pauzes ingeroosterd.

8.2 De genomen pauze

Tijdens mijn observaties in de meldkamer was er bij drie van de vier diensten sprake van 
onderbezetting. In de ene dienst waren er mensen ziek, in de andere dienst waren er medewerkers
bezig met een rondleiding op straat voor nieuwe medewerkers. Tijdens de werkzaamheden merkte ik 
nauwelijks dat er onderbezetting van de meldkamer was. De telefoon werd snel opgenomen en
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meldingen werden snel verwerkt. Tijdens de pauzes merkte ik wel dat er onderbezetting was. Door de 
onderbezetting kwam het voor dat er voor een paar personen geen tijd was om te pauzeren. Er 
kwamen dan constant telefoontjes binnen van burgers die meldingen maakten. Doordat er constant 
telefoontjes binnenkwamen, konden deze telefonisten niet weg. Elk telefoontje dient volgens het 
korpsbeleid binnen een bepaalde tijd beantwoord te worden. Wanneer de medewerkers niet weg 
konden gaan van hun werplek om te pauzeren vroegen ze aan de supervisor of ze achter het scherm 
zouden eten en een half uur overwerk mochten schrijven. Ze kenden de regels over wanneer ze 
overwerk mochten opschrijven goed, in tegenstelling tot de DHV agenten die de regels met betrekking 
tot de pauze niet allemaal kennen. De supervisor gaf tijdens de observaties altijd toestemming om 
achter het scherm te eten en overwerk op te schrijven wanneer het noodzakelijk was.

De centralist waar ik naast zit, zou van 17.30u tot 18.00u pauze moeten hebben. Het is echter 
druk qua meldingen, er staat nog een lijst van meldingen in het scherm die uitgegeven moet 
worden aan de DHV agenten op straat. Een van de medewerkers die nu telefonist is, zou 
deze centralist moeten overnemen, maar hij kan ook niet weg van zijn plek omdat er constant
telefoontjes binnenkomen. De centralist en de telefonist vragen aan de supervisor of ze achter 
het bureau zullen eten en een half uur overwerk op zullen schrijven. De supervisor vindt dit 
goed, hij wil niet hebben dat er maar één centralist zit of te weinig telefonisten, omdat dan de 
meldingen niet snel genoeg uitgegeven kunnen worden of niet alle telefoontjes beantwoord 
kunnen worden. De centralist waar ik naast zit eet dus achter het bureau Ook de telefonist die 
niet weg kon eet achter zijn bureau Ze konden echter wel om de beurt drie minuten weg om 
het eten op te warmen. (O MK 2 april 2). 

Tijdens de observaties waren er echter ook medewerkers die wel hun pauze konden nemen. Op het 
moment dat de pauze was ingeroosterd voor deze medewerkers was het qua meldingen en 
telefoontjes toelaatbaar dat ze gingen pauzeren. Deze medewerkers waren dan misbaar. De 
meldingen en de telefoontjes konden door de overige medewerkers opgevangen worden. Wanneer 
het half uur pauze wel genomen kon worden, gingen de medewerkers ook weg uit de werkruimte van 
de meldkamer. Dan werd er in de pantry bij de meldkamer gegeten of in de kantine van het World Port 
Centre op de eerste verdieping. De attributen die noodzakelijk zijn voor de medewerkers van de 
meldkamer, de koptelefoon met microfoontje, werden ook afgedaan. 
De koptelefoon is een symbool voor de agenten van de meldkamer. Het is een symbool omdat het
een betekenis heeft voor de organisatieleden (Hofstede 1991). Voor de medewerkers van de 
meldkamer is dit attribuut essentieel om hun werk te kunnen doen. Wanneer ze de koptelefoon met 
het microfoontje niet op hebben, kunnen ze hun werk niet doen, dus kunnen de medewerkers van de 
meldkamer geen telefoontjes beantwoorden of communiceren met de DHV agenten. Hierin zit een 
groot verschil met de DHV agenten. De symbolen die bij de werkzaamheden horen worden 
verschillend gebruikt. Bij de meldkamer worden de attributen zoals de koptelefoon, die essentieel zijn 
voor het werk, afgedaan tijdens de pauze. Bij de DHV worden attributen die noodzakelijk zijn voor de 
werkzaamheden, zoals de portofoon, de wapengordel en het uniform, tijdens de pauzes niet uitgezet 
of afgedaan. De rituelen van de meldkamer, dus de manier waarop de symbolen gebruikt worden, 
verschillen met de rituelen van de DHV agenten. Dit komt doordat de medewerkers van de meldkamer 
op een andere manier een bijdrage leveren aan de veiligheid dan de DHV agenten. 

Verder zijn er bij de medewerkers van de meldkamer ook andere rituelen met betrekking tot de 
genomen pauze. Rituelen zijn activiteiten die door iedereen gedaan worden die door de 
organisatieleden als sociaal essentieel worden gezien (Hofstede 1991). Wanneer het te druk is qua 
meldingen die binnenkomen, wordt de pauze overgeslagen en wordt er overwerk opgeschreven. De 
medewerkers van de meldkamer doen dit omdat anders niet alle telefoontjes beantwoord kunnen 
worden en niet alle meldingen uitgegeven kunnen worden. Dit vinden de medewerkers van de 
meldkamer ontoelaatbaar, alle telefoontjes moeten beantwoord worden en naar alle meldingen 
moeten zo snel mogelijk DHV agenten gestuurd worden. Dit heeft ook weer te maken met de waarde 
veiligheid die bij de DHV diep ingeworteld is. Als burgers bellen, is dit omdat ze in een onveilige 
situatie zitten en hier moet zo snel mogelijk verandering in gebracht worden. Daarom werken de 
agenten van de meldkamer door in hun pauze wanneer zij dit noodzakelijk vinden.
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8.3 De ervaren pauze

De medewerkers van de meldkamer vertelden mij dat de situatie tijdens mijn observaties uitzonderlijk 
was. Normaal gesproken hadden ze pauze en was het een hoge uitzondering als er geen pauze 
genomen kon worden. 

I: En de officiële pauzes..
R: Een half uur.
I: Kom je daar normaal gesproken aan?
R: Ja hoor elke dienst, ja. Er zijn wel eens periodes zoals afgelopen maandag dan had je, wat 
was de reden daarvan toen? Dan hadden anderen een bespreking en er waren er twee van 
de meldkamer weg en dan wordt er ook besloten ok we eten achter de post en dan schrijf je 
een half uur overwerk. Maar dat gebeurt niet vaak. (I MK 16 april)

De pauzes die de medewerkers van de meldkamer hebben worden ervaren als pauze zoals deze 
dient te zijn volgens de officiële definitie van de pauze. In de pauze zijn medewerkers van de 
meldkamer weg van hun werkplek en hebben ze geen verplichtingen tegenover het werk. Wanneer de 
agenten het willen, kunnen ze ook naar buiten gaan. Ze hebben wel een pieper bij zich, zodat ze in 
geval van calamiteiten, bijvoorbeeld een melding die zo groot is dat er een apart kanaal wordt 
geopend, zoals een spoedtransport, teruggeroepen kunnen worden. Maar, een van de centralisten 
vertelde mij tijdens de observaties dat dit zelden voorkomt. Wanneer dit voorkomt, wordt dit echter wel 
gelijk gedaan, omdat dan de situatie zo snel mogelijk en zo veilig mogelijk opgelost dient te worden.

Wat de agenten van de meldkamer ervaren tijdens de pauze is dat ze binnen het half uur terug 
moeten zijn, omdat anders hun collega die na hun pauze heeft, korter pauze heeft. Ze letten er 
daarom zelf goed op dat ze niet te lang wegblijven, omdat dit anders nadelig is voor de collega die 
aansluitend recht op pauze heeft. In de ruimte waarin de meldkamer zich bevindt hangt een grote 
digitale klok en daarop kijken de medewerkers van de meldkamer wanneer ze gaan pauzeren, zodat 
ze precies weten tot hoe laat ze pauze hebben.

I: En je supervisor houdt er controle op dat je bijvoorbeeld geen drie kwartier gaat eten?
R: Ja, maar dat is ook niet de bedoeling. Want als jij drie kwartier weg blijft, dan is degene die 
na jou nadelig. Want dan gaat er voor hem maar een kwartier in. En dan krijg je van die
persoon op je lazer natuurlijk. Die zegt dan ook van “hallo je bent te laat”! Dus dat doe je niet. 
Je houdt je echt wel aan je half uurtje. (I MK 16 april)

Het opletten dat ze een half uur pauze nemen en niet langer is een vorm van collegialiteit. Dit uit zich 
in het feit dat iedereen zich verantwoordelijk voelt dat alle medewerkers van de meldkamer pauze 
kunnen houden. Deze collegialiteit is bij de medewerkers van de meldkamer van groot belang, dit is 
een ritueel voor de medewerkers van de meldkamer. Ze willen dat alle collega’s gefocust en 
geconcentreerd aan het werk zijn, zodat ze de moeilijke situaties die kunnen ontstaan in de 
meldkamer, bijvoorbeeld lastige en gevaarlijke meldingen, zo veilig mogelijk kunnen afhandelen en 
uitgeven aan de DHV agenten. 

8.4 Rustmomenten

De medewerkers van de meldkamer hebben officieus elk uur tien minuten schermpauze. Deze 
rustmomenten worden niet gestructureerd genomen. Net als bij de DHV hangt dit af van hoe druk het 
is qua meldingen. Soms zijn er momenten dat het heel rustig is. Er komen dan geen telefoontjes 
binnen en er zijn ook nauwelijks meldingen die uitgegeven dienen te worden. Dan wordt er door de 
medewerkers van de meldkamer een moment van rust genomen. Deze rustmomenten worden door 
iedereen anders ingevuld. De een gaat even een sigaret roken, de ander gaat even naar de wc. Weer 
een ander gaat koffie drinken en anderen zitten met zijn allen te kletsen. 

R: En net als je op een zondagochtend hier een dienst mee komt kijken, dan gebeurt het dat 
er tien minuten, een kwartier lang geen telefoon gaat. Dat is natuurlijk heel rustig. Dat zit je te 
vechten met zijn allen om een telefoontje, dat gebeurt ook wel eens. Nu ook, het is hartstikke 
druk, alle posten bezet. Maar als er dan 1 à 2 telefoontjes binnen vijf minuten komen, dan heb 
je gewoon niks te doen. Dat is gewoon echt heel rustig. Dus dan hoef je ook niet die vijf 
minuten schermrust te nemen, die gaan dan al gelijk in. 
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I: En wat doen jullie dan als het zo rustig is?
R: Dan ga je kletsen met elkaar. (Lacht). Zoals vrouwen doen.( Lacht). 
I: De mannen ook?
R: Ja ja. De mannen doen net zo goed mee hoor ja. Nee maar dat is gewoon gezellig onder 
ons, over het werk hebben, over collega’s hebben, over koetjes en kalfjes, ja van alles. (I MK 
16 april)

Wanneer het druk is qua binnenkomende telefoontjes en meldingen, nemen de agenten van de 
meldkamer geen rustmoment. Dan wachten ze tot dat er een mogelijkheid is om even een 
rustmoment te nemen, dus wachten ze totdat het qua telefoontjes en meldingen rustiger is. Dus ook 
bij de meldkamer is het aanbod van werk leidend voor de rustmomenten.
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9 Conclusie en aanbevelingen

In dit hoofdstuk zal ik mijn conclusie presenteren over het pauzegedrag van de DHV agenten. Ook zal 
ik in dit hoofdstuk aanbevelingen doen aan de korpsleiding van het politiekorps Rotterdam-Rijnmond. 
Tot slot zal ik suggesties doen voor vervolgonderzoek. 

9.1 Conclusie

Tijdens dit onderzoek heb ik een analyse gemaakt van de organisatiecultuur van de DHV agenten aan 
de hand van het uimodel van Hofstede (1991). Ik heb een aantal symbolen, helden, rituelen en 
waarden gevonden. De belangrijksten heb ik in het onderstaande model geplaatst.

De symbolen die horen bij de organisatiecultuur van de DHV agenten zijn de zichtbare symbolen 
zoals het DHV busje, de portofoon, het uniform en de wapengordel. Dit zijn attributen die de DHV 
agenten gebruiken om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren. Wanneer de attributen niet 
aanwezig zijn, kunnen de DHV agenten hun werk niet uitvoeren. Er bestaan ook niet zichtbare 
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symbolen in de organisatiecultuur van de DHV agenten, zoals het symbool dat agenten altijd als een 
twee-eenheid gerepresenteerd worden, zowel in het systeem als in de communicatie met de 
centralisten van de meldkamer. Verder hangt er in de pauzeruimte van de DHV agenten vaak geen 
klok. De DHV agenten gaan daardoor meer op hun gevoel af dan op de werkelijke tijd. Het laatste 
symbool is dat de DHV agenten pauze eten noemen. Pauze betekent voor de DHV agenten eten, als 
ze kunnen eten op het bureau ervaren ze dit als pauze. Ze willen het woord pauze echter niet 
gebruiken, omdat ze dit associëren met niet paraat staan. Daarom noemen ze de pauzes vaak eten.
Helden zijn voor de DHV agenten personen die gevaarlijk situaties direct oplossen. Agenten die echter 
niet constant paraat staan worden als anti-helden gezien. Constant paraat staan is dus voor de DHV 
agenten belangrijk. Daarom laten ze altijd de portofoon aanstaan, het uniform is altijd aan en de 
wapengordel is om. Ze staan elk moment klaar om uit te rukken, om naar onveilige situaties te gaan. 
Ook hebben de agenten het ritueel dat ze alles samen met de partner doen waarmee ze een twee-
eenheid vormen en overleggen ze met collega’s, de wachtcommandanten en de centralisten van de 
meldkamer over alles wat ze doen. Dit komt allemaal voort uit de waarde veiligheid.

Veiligheid is dus de belangrijkste waarde die ik gevonden heb in de organisatiecultuur van de DHV 
agenten. De waarde veiligheid kan onderverdeeld worden in drie categorieën; de veiligheid voor de 
agenten zelf, de veiligheid van de collega’s en de veiligheid van de burgers. Veiligheid is de waarde 
die de manier van handelen, de manier van werken en ook de manier van pauze nemen van de DHV 
agenten beïnvloedt. De DHV agenten willen aan twee soorten veiligheid bijdragen; de objectieve 
veiligheid en de subjectieve veiligheid. De objectieve veiligheid is veiligheid die gemeten kan worden. 
De subjectieve veiligheid is de veiligheid zoals die door een individu en door de maatschappij ervaren 
wordt. 
Het volgende fragment is een voorbeeld van hoe veiligheid de manier van werken beïnvloedt en 
waarin ook alle aspecten van het uimodel van Hofstede (1991) naar voren komen.

Inmiddels heeft de 1001 aan de centralisten van de meldkamer laten weten dat ze achter een 
auto zitten die te maken heeft gehad met een schietpartij in Den Haag. De 1001 vraagt 
toestemming om een BTGV uit te voeren (benaderingstechniek gevaarlijke verdachten, de 
verdachten worden door middel van een getrokken vuurwapen benaderd). De 1002, waar ik 
bij zit, rijdt ook naar de 1001 toe om te assisteren, ze weten ongeveer waar ze zijn. Ze kunnen 
niet aan de centralisten van de meldkamer vragen waar de 1001 precies is, omdat er 
radiostilte is omdat de 1001 een BTGV uitvoert. Even later laat de 1001 weten dat de BTGV 
gelukt is en dat de verdachten  achter in de bus zitten. S belt de 1001 op om ze te feliciteren 
met de gelukte BTGV. Toen we aan het einde van de dienst op het bureau aankwamen zei S 
tegen haar chef van dienst: “je moet morgen trakteren op taart, want X en Y van de 1001 
hebben een veilige BTGV uitgevoerd”.  (O DHV 31 maart 1)

De waarde die in dit fragment te vinden is, is veiligheid van de collega’s en van de burgers. Er wordt 
een BTGV, dat is een techniek om gevaarlijke verdachten te benaderen, uitgevoerd, zodat een 
vuurwapen-gevaarlijke verdachte gearresteerd is en deze burgers voorlopig geen kwaad meer kan 
doen. Dat veiligheid van de collega’s ook een belangrijke waarde is voor de DHV agenten blijkt uit het 
feit dat de DHV agenten waarbij ik zat, de 1002, naar de 1001 reed om ze assistentie te verlenen, 
mocht dit noodzakelijk zijn en dat er constant aandachtig geluisterd werd naar het radioverkeer tussen 
de 1001 en de centralisten van de meldkamer, om te luisteren hoe de BTGV vordert en of deze een 
veilige afloop heeft.
Wie de helden zijn blijkt ook uit dit fragment. Helden zijn de personen die gevaarlijke acties veilig 
uitvoeren. De DHV agenten die de BTGV uitvoeren zijn helden, omdat ze een vuurwapen-gevaarlijke 
verdachte van de weg af hebben gehaald en ze deze gearresteerd hebben. Het ritueel komt hierbij 
ook naar voren, dat andere collega’s de agenten die de BTGV hebben uitgevoerd opbellen om ze te 
feliciteren met de veilig uitgevoerde BTGV. Ze zijn blij dat de collega’s veilig zijn en dat een gevaarlijke 
verdachte gearresteerd is.
Het symbool dat bij dit fragment hoort is dat de chef van dienst op taart moet trakteren, omdat de 
BTGV gelukt is. De agenten worden beloond met taart omdat ze een gevaarlijke actie veilig hebben 
uitgevoerd. 
De DHV agenten hebben in dit fragment een bijdrage geleverd aan zowel de objectieve veiligheid als
de subjectieve veiligheid. Doordat ze een vuurwapen-gevaarlijke verdachte gearresteerd hebben, kan 
deze voorlopig geen misdaden meer begaan. De bijdrage aan de subjectieve veiligheid is vooral een 
bijdrage aan de subjectieve veiligheid van de agenten. De agenten die de BTGV uitvoeren weten dat 
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hun collega’s naar hen onderweg zijn om in geval van nood assistentie te verlenen, dat wanneer er 
iets mis zou gaan, dat hun collega’s snel bij hen zijn. Hierdoor voelen ze zich veiliger. 

De waarde veiligheid is dus leidend voor hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd, maar ook voor
de  manier waarop de pauze wordt genomen. De DHV agenten vinden het belangrijk dat ze zelf veilig 
zijn, dat hun collega’s veilig zijn en dat de burgers veilig zijn. Om deze redenen overleggen ze met 
elkaar wanneer ze pauze gaan nemen, met de wachtcommandant en met de centralisten van de 
meldkamer zodat er genoeg DHV busjes binnen het district en binnen de regio op straat zijn. Wanneer 
er meer wagens en daarmee agenten op straat zijn, kan er sneller gereageerd worden op meldingen, 
dus dan is de situatie veiliger. De objectieve veiligheid, de veiligheid die gemeten kan worden door 
misdaadcijfers, wordt dan groter. Om deze reden laten de agenten het uniform aan, de wapengordel 
om en laten ze hun portofoon aanstaan wanneer ze pauzeren. Hierdoor kunnen ze horen wat er op 
straat gebeurt. Ze horen de meldingen die er uitgegeven worden en wanneer er assistentie 
noodzakelijk is voor collega’s. Als de situatie onveilig wordt, kunnen ze gelijk weer naar buiten gaan, 
om weer een bijdrage te leveren aan de veiligheid. Ook kan het gebeuren dat er een prioriteit 1 of 2 
melding is terwijl de DHV agenten aan het pauzeren zijn. In dat geval heeft een burger direct hulp 
nodig van de politie. De agenten reageren hier direct op, ongeacht of ze net aan het pauzeren zijn of 
het eten al op hebben. Ze gaan naar de melding toe, omdat er burgers zijn die in een onveilige situatie 
verkeren. De agenten blijven dus paraat staan in de pauze. Ook hierdoor wordt de objectieve 
veiligheid van de burgers vergroot, maar doordat de agenten altijd paraat staan is vooral de 
subjectieve veiligheid van de agenten groter. Ze weten dat wanneer ze naar een onveilige situatie toe 
moeten, dat collega’s onderweg zijn om hen te assisteren, ook al hebben ze pauze.

Volgens de definitie van de officiële pauze heeft een DHV agent recht op een half uur pauze waarin hij 
geen verplichtingen heeft ten opzichte van zijn werk. Qua tijden komen de genomen pauzes overeen 
met de officiële pauzes. Over het algemeen gezien hebben de DHV agenten een half uur pauze. 
Soms is de pauze een paar minuten langer, soms een paar minuten korter, maar over het algemeen 
komt de pauze wat de tijden betreft overeen met de definitie van de officiële pauze. 
Volgens de definitie van de officiële pauze zouden de DHV agenten in hun pauze geen verplichtingen 
hebben ten opzichte van hun werkzaamheden. Dit gebeurt echter niet in de pauzes. De DHV agenten 
voelen nog steeds verplichtingen ten opzichte van de werkzaamheden. Ze hoeven het uniform, de 
wapengordel en de portofoon officieel niet om- en aan te laten, maar de DHV agenten doen dit toch. 
Ze doen dit uit zichzelf en alle agenten doen dit. Voor de agenten voelt dit als een sociale verplichting.
Iedereen doet het en wanneer een agent bijvoorbeeld zijn portofoon uit zou willen zetten tijdens de 
pauzes, zou dit door collega’s niet goed ontvangen worden. 
De meeste agenten vinden het paraat blijven staan bij de DHV horen. Dit hoort bij het werk en voordat 
de keuze wordt gemaakt om bij de DHV te gaan werken, weten de agenten dat paraat blijven staan 
tijdens de pauzes en het risico dat de pauze onderbroken wordt bij de DHV bestaat. Deze agenten 
ervaren de pauze niet als pauzeren, maar vinden het niet vervelend dat ze constant paraat moeten 
blijven staan. Er zijn ook agenten die het paraat blijven staan wel vervelend vinden. Zij kunnen in hun 
pauze nooit ontspannen, omdat ze altijd paraat staan. De DHV agenten vinden het belangrijk dat ze 
kunnen eten in de pauze. 
Bijna alle agenten vinden het onterecht dat het half uur dat ze eten pauze genoemd wordt en 
doordeweeks overdag niet uitbetaald wordt. Ze vinden het geen pauze omdat ze constant paraat 
blijven staan en soms ook daadwerkelijk naar buiten moeten terwijl ze net aan het eten zijn. Een groot 
gedeelte van de DHV agenten vindt dat alle pauzes uitbetaald moeten worden, dat alle pauzes in de 
baas zijn tijd moeten zijn. 

De agenten hebben rustmomenten tijdens de werkzaamheden. Deze rustmomenten zijn onregelmatig 
en hangen af van het aanbod van het werk. Wanneer er veel meldingen zijn en het druk is op straat, 
nemen de agenten geen rustmoment. Wanneer er weinig tot geen meldingen zijn en het qua verkeer 
en mensen op straat rustig is, nemen de agenten wel een rustmoment. Deze momenten verschillen 
van een kopje koffie drinken op het bureau en kletsen met collega’s op het bureau tot het voeren van 
een privégesprek in het busje. Ook qua duur kunnen deze rustmomenten verschillen, ze kunnen twee 
minuten duren, maar ook twintig minuten.

Tijdens de nachtdiensten is het meestal rustig qua meldingen en met het verkeer op straat, behalve 
tijdens de nachtdiensten op donderdag, vrijdag en zaterdag. Deze zijn drukker door het 
uitgaanspubliek. Tijdens de rustige nachtdiensten worden er meer rustmomenten genomen dan 
tijdens de dagdiensten, die over het algemeen drukker zijn dan de nachtdiensten. 
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Qua pauzes is er geen verschil tussen de nacht- en de dagdiensten. In de nachtdiensten blijven de 
agenten ook paraat staan, zelfs wanneer het rustig is. De portofoon blijft aanstaan, het uniform blijft 
aan en de wapengordel blijft om. De DHV agenten blijven paraat staan zodat ze kunnen ingrijpen 
wanneer er onveilige situaties ontstaan. Dus het enige verschil tussen de nacht- en de dagdiensten is 
dat de DH agenten meer rustmomenten hebben tijdens de nachtdiensten. 

Over het algemeen hebben de DHV agenten een half uur pauze. Wanneer het rustig is qua 
meldingen, kunnen ze pauzes langer zijn. Wanneer het druk is qua meldingen zijn de pauzes korter, 
maar over een langere periode gezien komen de agenten gemiddeld op een half uur pauze uit. 
Tijdens de pauzes blijven de DHV agenten beschikbaar staan. Ze staan de volledige pauze paraat 
voor het geval er een onveilige situatie op straat zou plaatsvinden. Dit paraat staan uit zich in het 
aanhouden en blijven luisteren naar de portofoon, het aanhouden van het uniform en het omhouden 
van de wapengordel. Objectief gezien nemen de DHV agenten geen pauze, omdat ze tijdens de 
pauzes bezig blijven met werkzaamheden. Officieel hoeven de agenten niet beschikbaar te blijven, 
maar het is ingebed in de organisatiecultuur omdat de DHV agenten een bijdrage willen leveren aan 
de veiligheid van collega’s en burgers. Doordat de agenten beschikbaar blijven wanneer ze pauzeren, 
ervaren ze de genomen pauze niet als pauze. Ze vinden het beschikbaar blijven ook bij de Directe 
Hulpverlening horen, maar het cultureel gezien lastig kunnen nemen van pauze vinden ze onterecht.  

Voor de medewerkers van de meldkamer geldt dat het aanbod van werk bepalend is voor het nemen 
van rustmomenten. Wanneer er constant burgers bellen om meldingen te doen, nemen de 
medewerkers van de meldkamer geen rustmomenten. Wanneer er een aantal minuten geen 
telefoontje binnenkomt, nemen de medewerkers wel een rustmoment. Voor de pauze geldt dit meestal 
niet. Bij de meldkamer is het nemen van de pauze zo georganiseerd dat het nemen van pauze is 
ingepland. De medewerkers van de meldkamer houden zich ook aan deze planning, zodat iedereen 
pauze kan nemen. De medewerkers van de meldkamer hebben andere symbolen en rituelen dan de 
DHV agenten. Zo is de koptelefoon met microfoontje een symbool voor de medewerkers van de 
meldkamer en hangt er in de meldkamer een grote klok waarop de medewerkers kunnen zien tot hoe 
laat ze pauze hebben. Er wordt met deze symbolen anders omgegaan dan met de vergelijkbare 
symbolen van de DHV agenten. De rituelen van de medewerkers van de meldkamer zijn daardoor ook 
anders dan de rituelen van de DHV agenten. De medewerkers van de meldkamer houden precies een 
half uur pauze, en deze pauze is ook eigen tijd, hierin hebben ze geen verplichtingen ten opzichte van 
het korps. Dit komt doordat er in de meldkamer een andere bijdrage aan de veiligheid wordt geleverd. 

9.2 Aanbevelingen voor de korpsleiding

De definitie van de officiële pauze is bij de meeste agenten wel bekend, namelijk dat ze recht hebben 
op een half uur pauze per dienst. Er zijn echter nog meer regels met betrekking tot de pauzes, 
bijvoorbeeld over wanneer de pauze in de eigen tijd is en wanneer de pauze wel uitbetaald wordt, dus 
in de baas zijn tijd is. Ook zijn er een aantal regels over wanneer er overwerk betaald mag worden en 
wanneer niet. Bij de agenten bestaat hier veel onduidelijkheid over. Ook geeft 48% van de DHV 
agenten aan de regels met betrekking tot de pauze niet te kennen. Mijn advies aan de korpsleiding is 
om beter te communiceren  richting de DHV agenten over de wetten en de regels met betrekking tot 
de pauze, zodat de DHV agenten weten wat hun rechten en verplichtingen zijn wanneer het over de 
pauze gaat. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door een document te maken over de wetten en regels met 
betrekking tot de pauze en dit op het intranetsysteem PIT te zetten. De agenten kunnen dan snel 
terugzoeken wat hun rechten en verplichten zijn wanneer het over de pauze gaat.

Verder is het voor de DHV niet eenduidig wanneer de officiële pauze ingaat. Een aantal agenten vindt
dat dit is op het moment dat ze toestemming krijgen van de meldkamer om te pauzeren. Andere 
agenten vinden dat de pauze begint op het moment dat ze het bureau binnenstappen om te eten. Het 
begin van de pauze ligt dus niet voor elke agent gelijk. Ook zit er soms een groot tijdsbestek tussen 
het moment van toestemming krijgen van de centralisten van de meldkamer om te pauzeren en het 
daadwerkelijk op het bureau arriveren van de DHV agenten. Soms is dit verschil wel vijftien minuten, 
een halve pauze. Dan is het risico groot dat de pauze onderbroken wordt, omdat de  agenten in het 
computerscherm van de centralisten van de meldkamer al meer dan een half uur gesloten staan voor 
de pauze. Wanneer de korpsleiding ervoor zorgt dat het moment van vragen om te sluiten en het 
moment van het bureau binnenstappen om te pauzeren vlak bij elkaar liggen, zullen er minder pauzes 
onderbroken worden. 
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Uit het onderzoek is ook gebleken dat meer dan de helft van de DHV agenten vindt dat ze over het 
algemeen geen half uur pauze hebben. De agenten gaan echter op hun gevoel af om te bepalen hoe 
lang ze pauze hebben. Een advies voor de korpsleiding zou daarom zijn om meer klokken op te 
hangen in de pauzeruimtes, zodat de agenten kunnen zien dat veel pauzes wel een half uur duren.

De pauzes zijn overdag doordeweeks eigen tijd. De DHV agenten blijven uit eigen beweging paraat 
staan tijdens de pauze en wanneer het noodzakelijk is onderbreken ze hun pauze ook. Dat een pauze 
onderbroken wordt komt af en toe voor. Ik heb het tijdens de observaties een keer meegemaakt, dus 
op basis van die cijfers is het een keer per drie weken. Het paraat staan tijdens de pauzes komt echter 
in elke pauze voor. In elke pauze wordt het uniform aangelaten, de wapengordel omgelaten en de 
portofoon blijft aanstaan, zodat er gelijk naar buiten gegaan kan worden, zodra dit noodzakelijk is. Er 
wordt ook naar de portofoon geluisterd. De ene agent doet dit bewuster dan de ander, maar ze doen 
het allemaal. De agenten blijven paraat staan en zijn tijdens de pauze dus nog bezig met het werk. 
Overdag is dit in de eigen tijd en krijgen ze niet uitbetaald. 80% van de DHV agenten vindt dat alle 
pauzes uitbetaald zouden moeten worden, dus dat alle pauzes in de baas zijn tijd moeten zijn. Ze zijn 
tijdens de pauze vaak nog steeds bezig met hun werkzaamheden, naast het feit dat ze paraat staan 
tijdens de pauzes. 
Wanneer alle pauzes uitbetaald zouden worden is dit een grote beslissing voor de korpsleiding die 
heel veel geld zal kosten. Maar hiermee zal een groot deel van de ontevredenheid over de pauze bij 
de DHV agenten weggenomen worden. Voor de korpsleiding zou het overigens weinig nut hebben om 
regels op te stellen waardoor de DHV agenten niet meer paraat kunnen staan tijdens de pauze, zoals
bijvoorbeeld het verplicht uitzetten van de portofoon tijdens de pauze. Het zit sterk ingebed in de 
cultuur van de DHV agenten dat ze willen zorgen voor de veiligheid van zichzelf, voor de veiligheid 
van collega’s en voor de veiligheid van de burgers en door aanpassingen van de regels zal de cultuur 
van de DHV agenten niet veranderen. 

Tijdens de observaties constateerde ik dat de DHV agenten over het algemeen redelijk tot veel
rustmomenten krijgen tijdens hun werkzaamheden. Echter, uit de schriftelijke enquête bleek dat bijna 
48% van de agenten vonden dat ze niet genoeg rust kregen tijdens een dienst. Uit het theoretische 
hoofdstuk is gebleken dat het hebben van voldoende rust van belang is, omdat de kans op ziektes en 
stress anders groter is. Mijn advies aan de korpsleiding is om in de gaten te houden of te monitoren of 
de DHV agenten voldoende rust krijgen, om zo het risico op ziektes en stress in te perken. Dit zou 
kunnen gebeuren door in functioneringsgesprekken over het belang van rust te vertellen. De 
leidinggevende kan praten met de agent of hij genoeg rust ervaart en dat het belangrijk is voor de 
gezondheid van de agenten om genoeg rust te nemen. Ook zou dit onderwerp besproken kunnen 
worden tijdens ploeguitjes.  

9.3 Suggesties voor vervolgonderzoek

De resultaten die uit dit onderzoek zijn gekomen zijn specifiek voor de agenten van de Directe
Hulpverlening. Het zou interessant zijn om te onderzoeken hoe de agenten in de andere processen, 
dus de wijkagenten, de agenten van de service en intake en de agenten van de opsporing tegen de 
pauze aankijken. Wanneer er onderzoek gedaan zou worden naar het pauzegedrag van de agenten 
bij de andere processen, zouden de resultaten vergeleken kunnen worden met dit onderzoek. 
Wanneer uit deze onderzoeken dezelfde resultaten komen, zou het beleid van de korpsleiding over de 
pauzes aangepast dienen te worden.

Verder zijn de resultaten die uit dit onderzoek zijn gekomen specifiek voor het korps Rotterdam-
Rijnmond. Het zou nuttig zijn om dit te vergelijken met andere korpsen in Nederland, om te 
onderzoeken hoe het pauzegedrag is in andere korpsen. Ten eerste zou het interessant zijn om dit 
onderzoek te vergelijken met korpsen waarbij er ook sprake is van processenscheiding. Wanneer er 
uit die onderzoeken dezelfde uitkomsten komen, zou het beleid van de minister over de 
Arbeidstijdenwet aangepast kunnen worden. Dit vervolgonderzoek zou eventueel een kwantitatief 
onderzoek kunnen zijn, waarin er door middel van een vragenlijst de mening van de agenten 
gevraagd wordt. Zo kan er eventueel ook onderzocht worden of er een verschil bestaat tussen 
mannen en vrouwen, in leeftijd en in rang. Het korps Rotterdam-Rijnmond hoort bij de drukste korpsen 
van Nederland. Het zou voor een vervolgonderzoek dan ook interessant zijn om dit onderzoek te 
vergelijken met korpsen die minder druk zijn. In dit onderzoek heb ik geen verschil gezien tussen de 
districten, maar alle districten zijn in vergelijking met de rest van Nederland tamelijk druk. 
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Verder zijn er korpsen waar er geen sprake is van de scheiding van de processen Directe 
Hulpverlening, de wijkagenten, de service en intake en de opsporing. Het zou interessant zijn om te 
onderzoeken hoe de pauzes zijn in deze korpsen en of deze agenten ook beschikbaar blijven tijdens 
hun pauze of dat bij deze korpsen de pauze heel anders ervaren wordt dan door de DHV agenten van 
het korps Rotterdam-Rijnmond. Wanneer uit deze onderzoeken zou blijken dat deze agenten hun 
pauze wel als pauze ervaren, is het raadzaam voor de korpsen die processenscheiding willen 
invoeren daar goed over na te denken, want dan zou dit niet ten goede komen van de DHV agenten. 



Master Thesis Solange Vankan Altijd klaar... Altijd daar

- 55 -

10 Literatuurlijst

Baker, T.L. (1999) Doing Social Research. Boston (etc): McGraw- Hill.

Bhagat, R.S. en McQuaid, S.J. (1982) Role of subjective culture in organizations: A review and 
directions for future research. Journal of Applied Psychology Monograph, 67: 653- 685.

Gambrel, P.A. and Cianci, R. (2003). Maslow’s hierarchy of needs: Does it apply in a collectivist 
culture. The Journal of Applied Management and Entrepeneurship, 8 (2): 143- 161.

Hammersley, M. (1990) Reading Etnographic Research: A critical guide. London: Longmans.

Hofstede, G. (1991) Culture and Organizations: Software of the mind. Berkshire: McGraw- Hill Book 
Company.

Hogenhuis, C.F.H.M. (1992) Op zoek naar veiligheid: Ontwikkeling bij de basispolitie. Proefschrift, 
Erasmus Universiteit Rotterdam.

Hooff, van, M.L.M., Geurts, S.A.E., Kompier, M.A.J. and Taris, T.W. (2007) Workdays, in between 
workdays and the weekend: a diary study on effort an recovery. Int. Arch Occup Environ Health, 80:  
559-613.

Hoogewoning, F.C. (1993) Van driehoeksoverleg tot wijkagent. Academisch Proefschrift, Universiteit 
van Amsterdam.

Jaarverslag Ondernemingsraad (2007), Aanjager in personeelszorg.

Grey, C. (2005) A very short failry interesting and reasonably cheap book about studying 
organizations. Londen: SAGE Publications.

Korps Rotterdam-Rijnmond (2003) Concept Kaderregeling Arbeids- en rusttijden 2007-2010, versie
1-c. Rotterdam. 

Martin, J. (2004) Organizational Culture. In: The Blackwell Encyclopedic Dictionay of Organizational 
Behavior, eds. N. Nicholson, P. Audia, en M. Pillutla. Oxford: Basil Blackwell Ltd.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2006) Jaarverslag Nederlandse Politie-
over het jaar tweeduizendenvijf. Den Haag.

Politie Rotterdam-Rijnmond (2007) Korpsjaarplan 2008, Politie Rotterdam-Rijnmond. Rotterdam.

Sekuran, U (2003) Research methods for business. A Skill Building Approach. New York: John Wiley 
& Sons, Inc. 

Silverman, D. (2005) Doing qualitative research. London: SAGE Publications.

Smircich, L. (1983). Concepts of Culture and Organizational Analysis. Administrative Science 
Quartely, 28 (3):  339-358.

Terpstra, J. and van der Vijver, K. (2006). The police changing security arrangements and late 
modernity: the case of the Netherlands. German Policy Studies, 80 (1): 80-111.

www.dumpert.nl, juni 2008

www.politie.nl februari 2008

www.politie-rijnmond.nl, februari 2008

www.vandale.nl, februari 2008



Master Thesis Solange Vankan Altijd klaar... Altijd daar

- 56 -

www.wetten.overheid.nl,, februari 2008

homepages.rtlnet.de/krkarwoth/onion.JPG, februari 2008



Master Thesis Solange Vankan Altijd klaar... Altijd daar

- 57 -

Bijlage 1

Het proces DHV

Voor de lezers die geen kennis hebben van het politiekorps Rotterdam-Rijnmond of geen ervaring 
hebben met het werk van de DHV is het raadzaam deze bijlage eerst te lezen. In deze bijlage zal ik 
summier het korps Rotterdam-Rijnmond beschrijven, het werkproces van de DHV agenten en hoe de 
DHV is georganiseerd.

Het korps Rotterdam-Rijnmond

“Het politiekorps Rotterdam-Rijnmond heeft de ambitie mee te bouwen aan een veilig woon- werk- en 
leefklimaat” (www.politie-rijnmond.nl). Binnen de regio wonen, werken en recreëren ruim 1,2 miljoen 
mensen. Het politiekorps Rotterdam-Rijnmond is gevestigd in Rotterdam en in de omliggende regio. 
Het zuidelijkste punt van de regio is het eiland Goeree-Overflakkee. Dit is tevens het zuidelijkste punt 
van de provincie Zuid- Holland. Het noordelijkste punt van de regio is het landelijke gebied tussen 
Rotterdam en Zoetermeer, bij de gemeente Lansingerland. De oostelijke grens van de regio ligt bij de 
gemeente Ridderkerk loopt verder langs de gemeentes Capelle aan de IJssel en Krimpen aan de 
IJssel.  De westelijke grens is van Rotterdam tot aan zee, daarboven ten westen van de gemeente 
Lansingerland. 
Het politiekorps Rotterdam-Rijnmond hoort bij de grootste korpsen van Nederland (www.politie.nl). In 
totaal werken er meer dan 5000 personen bij het korps. Het korps is opgedeeld in acht districten; 
Waterweg Noord, Rotterdam- West Rotterdam- Centrum, Noord, Oost, Feyenoord- Ridderster, Zuid 
en De Eilanden. 

Het werkproces van de DHV agenten

De DHV is het Directe Hulpverlening proces. Wanneer een burger naar de politie belt, zowel via 112 
als via het niet-alarmnummer 0900-8844 komt hij in contact met de meldkamer. De meldkamer, 
gevestigd in het World Port Center in Rotterdam, is het regionale aanstuurpunt van de DHV. Bij de 
meldkamer zitten een aantal telefonisten die de meldingen aannemen en deze in een 
computersysteem zetten. Daarnaast zijn er twee centralisten. Zij geven de meldingen door aan de 
DHV agenten die het dichtst bij de melding in de buurt zijn. In de meldkamer hangt een groot scherm 
waarop de centralisten kunnen zien waar alle busjes rijden, maar dit kunnen zij ook zien op hun eigen 
computerschermen. Ook kunnen ze door middel van kleuren op het scherm zien of het betreffende 
busje beschikbaar is, onderweg is naar een melding of gesloten staat aan een melding of voor andere 
werkzaamheden. 
De centralisten van de meldkamer geven de meldingen door aan het DHV busje die het dichtst bij de 
melding in de buurt is en beschikbaar is. Wanneer de DHV agenten de melding ontvangen hebben, 
moeten ze dit bevestigen aan de meldkamer. De communicatie tussen de DHV en de meldkamer kan 
op een aantal manieren verlopen. Zo heeft elke agent een portofoon aan de wapengordel hangen, 
een radio op de schouder en in het DHV busje zit ook nog een radio. Via de portofoon en de radio op 
de schouder kunnen de DHV agenten praten met de meldkamer. Via de portofoon en de radio in het
busje kunnen de DHV agenten statussen doorgeven aan de meldkamer. Als ze een melding krijgen 
moeten ze de status 2 doorgeven. Dit betekent dat ze onderweg zijn naar de melding. Wanneer ze op 
de plaats van de melding aankomen, moeten ze een status 3 geven. Als ze de melding afgerond 
hebben, moeten ze de status 1 geven, dit betekent dat ze weer beschikbaar zijn. Wanneer de DHV 
agenten zich op eigen initiatief willen sluiten, doen ze dit door middel van een 6 of een 8 te geven.
Wanneer ze de 6 indrukken op de portofoon indrukken vragen de stemcontact aan. De centralist 
neemt dan door middel van de radio contact op. Ze moeten dan aan de centralist van de meldkamer 
doorgeven waarom ze zich willen sluiten. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat ze administratieve 
werkzaamheden moeten verrichten,  een bekeuringsituatie hebben of dat ze zich willen sluiten voor de 
maaltijd. Wanneer ze de 8 indrukken op de portofoon worden de agenten automatisch in het systeem 
op gesloten gezet.
De centralisten in de meldkamer sturen de DHV agenten aan. Zij hebben het overzicht van de 
meldingen die er zijn over de hele regio en welke busjes waar rijden. Daarnaast heeft elk district een 
wachtcommandant. Deze zit op het hoofdbureau van het district en heeft ook een computer waarop 
elke melding zichtbaar is. De wachtcommandant stuurt de wijkteams aan die in het district rondrijden. 
Ook kunnen de DHV agenten aan de wachtcommandant informatie opvragen, om bijvoorbeeld een 
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kenteken na te trekken of om meer achtergrond informatie te geven over een adres waar ze naar toe 
moeten. Wanneer het om belangrijke meldingen gaat, geeft de meldkamer deze informatie ook door. 
Wanneer de DHV agenten geen meldingen hebben, maar wel op straat rondrijden houden ze zich 
bezig met surveilleren en het geven van bekeuringen. Elke DHV agent moet een aantal bekeuringen 
schrijven per jaar. De aantallen hangen af van de functie en de diensturen. 

De organisatie van de DHV

Elk district heeft een DHV. Aan het hoofd van de DHV staat de chef DHV. De DHV is in het district 
verdeeld in ploegen. Aan het hoofd van elke ploeg staat een chef van dienst. Wanneer een dienst 
begint voor de DHV bepaalt de chef van dienst wie wat gaat doen die dienst. Zo wordt er een 
wachtcommandant aangewezen. Dit is meestal een brigadier of een ervaren hoofdagent. Verder wordt 
er nog een assistent-wachtcommandant aangewezen. Dit is meestal een hoofdagent. De 
wachtcommandant en de assistent-wachtcommandant blijven de gehele dienst binnen zitten. Zij 
sturen de wijkteams aan en geven de agenten op straat de informatie die ze nodig hebben. De 
overige agenten worden ingedeeld in tweetallen en gekoppeld aan een DHV busje. Dit gebeurt 
allemaal tijdens de briefing. Verder worden er tijdens de briefing zaken besproken die spelen in het 
district, bijvoorbeeld plaatsen waar extra gesurveilleerd moet worden in verband met overlast, maar 
ook waar wegafsluitingen of wegwerkzaamheden zijn. 
Na de briefing gaan de DHV agenten die gekoppeld zijn aan de busjes de straat op. In feite blijven ze 
op straat, tenzij er administratieve werkzaamheden verricht moeten worden of er een arrestant naar 
binnen wordt gebracht. Dan moet er ook gemuteerd worden. Muteren is het in het systeem zetten van 
de bevindingen. Dit moet eigenlijk bij melding gedaan worden. Verder komen de DHV agenten nog 
naar binnen om de pauze te nemen.
Een uur voordat de dienst is afgelopen worden de DHV agenten overgenomen door de volgende 
ploeg. Eerst wordt er ge-debriefd en vervolgens is er nog tijd om administratieve werkzaamheden te 
verrichten. Tijdens de de-briefing worden de meldingen besproken die de agenten behandeld hebben 
en andere belangrijke zaken die de agenten hebben meegemaakt tijden de dienst. Een uur nadat de 
DHV agenten zijn overgenomen zijn ze klaar met de dienst. 
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Bijlage 2

Uitleg codes fragmenten

In mijn scriptie gebruik ik verschillende fragmenten. Deze fragmenten komen uit observaties bij de 
directe hulpverlening en observaties bij de meldkamer. Ook kunnen de fragmenten uit interviews 
komen, zowel bij agenten van de directe hulpverlening als bij agenten van de meldkamer.

De codes heb ik eraan gegeven zodat ik zelf gemakkelijk terug kan vinden waar de fragmenten 
uitkomen. 
Hieronder volgt een uitleg van de codes.

Als eerste staat er een O of een I. O staat voor observatie, I voor interview.
Daarna staat er DHV of MK. DHV staat voor directe hulpverlening, MK voor meldkamer.
Daarna volgt de datum waarop de observatie of het interview heeft plaatsgevonden.
Bij een observatie staat er een 1, een 2 of een 3 achter. Een 1 is een observatie in de ochtenddienst, 
een 2 een observatie tijdens een avonddienst en een 3 een observatie tijdens een nachtdienst.

Bij een fragment uit een interview kan er in het fragment een I of een R staat aan het begin van een 
zin. De I betekent interviewer, de R respondent. 
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Bijlage 3

Observatieschema’s 

Observatieschema district 4 Centrum

Observatieschema district 9 Feyenoord- Ridderster

DAG TIJD
Dinsdag 18-3 10.15- 13.15

16.15- 19.15
Woensdag 19-3 16.15- 19.15
Donderdag 20-3 23.00- 04.00

Totaal: 20 uur 

Observatieschema district 10, Zuid

DAG TIJD
Dinsdag 25-3 10.15- 13.15
Woensdag 26-3 16.15- 19.15
Donderdag 27-3 10.15- 13-15

16.15- 19.15
Vrijdag 28-3 23.00- 04.00
Maandag 31-3 16.15- 19.15

Totaal: 20 uur 

DAG TIJD
Maandag 10-3 10.15- 13-15    
Dinsdag 11-3 16.15- 19.15
Woensdag 12-3 10.15- 13.15
Donderdag 13-3 10.15- 13-15

16.15- 19.15
Vrijdag 14-3 23.00 -04.00

Totaal: 20 uur 
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Bijlage 4

Stellingen en uitslagen

1. De officiële regels over pauze, zoals ze in de arbeidstijdenwet staan, zijn bij mij bekend.

2. Ik heb over het algemeen een half uur pauze.

3. Als mijn pauze onderbroken wordt voor een prioriteit 1 of 2 melding, vind ik dit vervelend.

4. Als mijn pauze onderbroken wordt voor een prioriteit 3 of 4 melding, vind ik dit vervelend.

5. Tijdens een dienst heb ik voldoende rustmomenten.

6. De pauze begint op het moment dat ik het bureau binnenstap.

7. Tijdens mijn pauze sta ik altijd paraat. 

8. Pauze is pas pauze als ik rustig mijn eten heb kunnen opeten.

9. Pauze moet altijd in de baas zijn tijd zijn.

10. Een goede DHV agent heeft geen problemen met het risico dat de pauze wordt onderbroken. 

Stelling Eens Oneens Geen mening
1 49,8 48,1 2,1
2 46,9 52,3 0,8
3 33,5 61,1 5,4
4 85,0 13,4 1,6
5 41,0 47,7 11,3
6 43,5 55,2 1,3
7 93,3 5,9 0,8
8 89,5 8,8 1,7
9 79,9 12,6 7,5
10 51,5 45,2 3,3
N = 239

(Score in percentages)


