Uitslag onderzoek EenVandaag en Politiebonden
4600 deelnemers
Onderzoek is uitgevoerd tussen 17 augustus en 3 september 2010
Werkplezier en waardering
Hoe beoordeelt u de kwaliteit van het werk van uw eigen politiekorps in het algemeen?
Valid Percent
Heel goed

1.8

Goed

40.4

Niet goed en niet slecht

43.6

Slecht

11.8

Heel slecht
Weet niet/ geen mening
Total

1.9
.6
100.0

Hoe tevreden of ontevreden bent u met uw eigen baan bij de politie?
Valid Percent
Heel tevreden

8.6

Tevreden

53.1

Niet tevreden en niet

22.7

ontevreden

Ontevreden

13.4

Heel ontevreden

2.1

Weet niet/ geen mening
Total

.0
100.0

Is het plezier in uw werk bij de politie de afgelopen twee jaar toegenomen, gelijk gebleven, of
afgenomen?
Valid Percent
Dat is toegenomen

8.1

Dat is gelijk gebleven

27.7

Dat is afgenomen

63.5

Weet niet/ geen mening/ niet

.7

van toepassing
Total

100.0

Hoe ervaart u de werkdruk in uw baan over het algemeen?
Valid Percent
Te laag

1.3

Normaal

44.8

Te hoog

53.2

Weet niet/ geen mening
Total

.7
100.0

Wat vindt u het leukst aan uw baan bij de politie?
U kunt meerdere antwoorden geven.

Percent of Cases
Leuke collega's

54.2%

Mensen helpen

53.7%

Bijdrage leveren aan veiliger

66.2%

samenleving
Overtredingen/ criminaliteit

41.8%

aanpakken
Afwisselend werk

70.6%

Spannende baan

28.4%

Goede carrièremogelijkheden

5.2%

Goede werksfeer

28.4%

Goede arbeidsvoorwaarden

12.6%

Zekerheid van de baan

34.7%

Anders, namelijk:

2.9%

Wat vindt u het minst leuk aan uw baan bij de politie?
U kunt meerdere antwoorden geven.

Percent of Cases
Te hoge werkdruk

35.8%

Te weinig politiemensen voor

71.5%

hoeveelheid werk
We kunnen belangrijke zaken

51.0%

niet behandelen
Te veel administratieven

81.1%

taken/ bureaucratie
Te weinig tijd voor burgers

37.3%

Te hoge roosterdruk/

36.6%

onregelmatige diensten
Fysiek te zwaar

4.1%

Emotioneel te zwaar

7.0%

Gebrek aan gezag

28.0%

Vervelende/ agressieve

43.7%

houding van burgers tegen
politie
Geweld tegen politie, de kans

29.6%

om gewond te raken
Onduidelijke keuzes door

48.2%

(korps)leiding
Slechte werksfeer

5.0%

Te weinig salaris

60.1%

Te weinig mogelijkheden om

26.4%

verder te groeien
Anders, namelijk:

8.5%

Overweegt u wel eens om te stoppen met uw werk bij de politie?
Valid Percent

Nee, (vrijwel) nooit

38.1

Ja, soms

45.0

Ja, regelmatig

14.4

Ik ga binnenkort stoppen
Total

2.5
100.0

'Ik voel me voldoende gewaardeerd voor mijn werk door de (korps)leiding.'
Valid Percent
Mee eens

30.9

Mee oneens

54.3

Weet niet/ geen mening

14.9

Total

100.0

'Ik voel me voldoende gewaardeerd voor mijn werk door de Nederlandse burgers.'
Valid Percent
Mee eens

23.1

Mee oneens

63.4

Weet niet/ geen mening

13.6

Total

100.0

'Ik voel me voldoende gewaardeerd voor mijn werk door de Nederlandse politiek.'
Valid Percent
Mee eens
Mee oneens
Weet niet/ geen mening
Total

4.3
88.5
7.2
100.0

Problemen algemeen
Wat ziet u als de grootste problemen waar de politie op dit
moment mee te maken heeft?
U kunt meerdere antwoorden geven.

Percent of Cases
Te hoge werkdruk

40.5%

Te weinig politiemensen voor

79.0%

hoeveelheid werk
Belangrijke zaken kunnen

51.6%

niet in behandeling worden
genomen
Te veel papierwerk/

82.1%

bureaucratie
Te weinig tijd voor burgers

36.1%

Te hoge roosterdruk

37.4%

Slechte computersystemen

71.0%

Onduidelijke keuzes door

39.0%

(korps)leiding
Vergrijzing politiekorps, te

25.9%

weinig nieuwe instroom
Te veel evenementen

25.0%

Gebrek aan gezag

33.8%

Vervelende/ agressieve

42.4%

houding van burgers tegen
politie
Geweld tegen politie

39.7%

Onvoldoende mogelijkheden

23.9%

om te reageren op geweld
Anders, namelijk:

8.7%

Heeft de politie in Nederland volgens u voldoende, te veel of te weinig mensen om haar taken
goed te kunnen vervullen?
Valid Percent
Veel te veel

.3

Te veel

.3

Voldoende

8.0

Te weinig

46.7

Veel te weinig

43.6

Weet niet/ geen mening
Total

1.2
100.0

Hoeveel van uw werktijd besteedt u
ongeveer aan administratieve taken/
papierwerk? U kunt een inschatting
maken op de onderstaande schaal
van nul tot 100 procent.
Gemiddeld: 63%

‘Ik ben zoveel tijd met administratieve taken kwijt dat ik de rest van mijn taken niet goed kan
vervullen.’
Valid Percent
Mee eens

70.2

Mee oneens

18.0

Weet niet/ geen mening

11.8

Total

100.0

Aangiften
Heeft u in uw werk regelmatig te maken met het opnemen van aangiften of behandelt u
regelmatig aangiften?
Valid Percent
Ja, ik neem regelmatig

45.4

aangiften op
Ja, ik behandel regelmatig

18.8

aangiften
Nee

35.8

Total

100.0

Komt het voor dat u aangiften met aanknopingspunten opneemt waarvan u van tevoren
weet dat ze niet in behandeling worden genomen?
Valid Percent
Ja, regelmatig

50.5

Ja, af en toe

38.8

Nee (bijna) nooit

10.7

Total

100.0

Denkt u dat het percentage zaken met aanknopingspunten dat niet in behandeling kan worden
genomen in 2010 is toegenomen, afgenomen of ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2009?
Valid Percent
Toegenomen

59.0

Ongeveer gelijk gebleven

18.8

Afgenomen

3.6

Weet niet/ geen mening
Total

18.5
100.0

‘Ik vind het zonde van mijn tijd om aangiften op te nemen waarvan ik van tevoren weet dat ze
niet in behandeling worden genomen.’
Valid Percent

Mee eens

53.3

Mee oneens

41.8

Weet niet/ geen mening
Total

4.9
100.0

Adviseert u aangevers wel eens om af te zien van aangifte?
Valid Percent
Ja

44.6

Nee

53.4

Weet niet/ geen mening
Total

2.0
100.0

Adviseert u aangevers wel eens om af te zien van aangifte omdat repressailles zouden dreigen?
Valid Percent
0

.1

Ja

13.0

Nee

83.6

Weet niet/ geen mening/ niet

3.4

van toepassing
Total

100.0

Veiligheid
Komt u voor uw politiewerk regelmatig in straten en wijken?
Valid Percent
Ja

68.2

Nee

31.8

Total

100.0

Bent u zich de afgelopen twee jaar veiliger of minder veilig gaan voelen op straat, of is er weinig
veranderd?
Valid Percent
Veel veiliger

.0

Veiliger

1.0

Ongeveer hetzelfde gebleven

54.7

Minder veilig

38.4

Veel minder veilig

4.2

Weet niet / geen mening

1.6

Total

100.0

‘Het geweld dat ik tegenkom is de afgelopen vijf jaar steeds extremer geworden.’
Valid Percent
Mee eens
Mee oneens
Weet niet/ geen mening
Total

78.2
9.8
12.0
100.0

‘Er zijn wijken waar ik vanwege de dreiging van geweld liever niet werk.’
Valid Percent

Mee eens

22.2

Mee oneens

69.5

Weet niet/ geen mening
Total

8.3
100.0

Vindt u dat u voldoende of onvoldoende mogelijkheden heeft om op te treden tegen het geweld
waarmee u op straat te maken heeft?
Valid Percent
Voldoende

35.2

Onvoldoende

59.0

Weet niet/ geen mening
Total

5.8
100.0

Heeft u tijdens het uitoefenen van uw beroep de afgelopen twee jaar te maken gehad met
geweld dat tegen u of uw naaste collega was gericht?
Valid Percent
Ja, één keer

5.6

Ja, een paar keer

50.8

Ja, regelmatig

31.4

Nee

11.0

Weet niet / geen mening
Total

1.3
100.0

U heeft aangegeven dat u te maken heeft gehad met geweld dat
tegen u of uw naaste collega was gericht. Heeft dit voor uzelf
lichamelijke of psychische gevolgen gehad?
U kunt meerdere antwoorden geven.
Percent of Cases

Ja, lichamelijk letsel

24.6%

Ja, geestelijk letsel

13.5%

Ja, PTSS
Nee, dit heeft geen gevolgen

2.3%
66.8%

voor mij gehad
Weet niet/ geen mening

2.4%

Oplossingen
Wat vindt u de belangrijkste zaken die de komende vier jaar
aangepakt moeten worden bij de politie?
U kunt maximaal 5 antwoorden geven.

Percent of Cases
Meer politiemensen
Minder zaken in behandeling

72.3%
3.0%

nemen
Minder administratieve taken/

76.3%

bureaucratie
Meer geld

52.2%

Efficiënter werken

39.0%

Ander computersysteem

62.9%

Meer beveiligingstaken

14.3%

uitbesteden (aan bv
particuliere beveiligers)
Steden/ evenementen

27.4%

betalen meer voor
aanwezigheid politie
Burger meer betrekken bij

13.4%

opsporingsproces
Meer in gesprek gaan met

12.7%

burger
Meer bevoegdheden om op

41.3%

te treden tegen geweld
Korpsen samenvoegen tot

19.4%

nationaal politiekorps
Anders, namelijk:

8.7%

Wat moet er volgens u gebeuren met de politie inzet bij grote evenementen?
Valid Percent

Die moet blijven zoals die nu

9.8

is
Organisatoren van grote

47.5

evenementen moeten meer
gaan betalen voor de kosten
van extra politiemensen
Particuliere

35.8

beveiligingsorganisaties
moeten een groot deel van
de taken van de politie
overnemen
Weet niet/ geen mening

2.7

Anders, namelijk:

4.2

Total

100.0

‘Binnen mijn korps valt nog veel te verbeteren om efficiënter te kunnen werken’
Valid Percent
Mee eens

81.9

Mee oneens

9.0

Weet niet/ geen mening

9.1

Total

100.0

Wat ziet u als belangrijkste oplossingen om meer aangiften in
behandeling te kunnen nemen?
U kunt maximaal 3 antwoorden geven.

Percent of Cases
Meer politiemensen

63.9%

Efficiënter werken

48.2%

Meer geld

18.5%

Minder administratieve taken/

63.0%

bureaucratie
Burger betrekken bij

8.0%

opsporingsproces
Eenvoudigere

45.5%

aangifteprocedure voor kleine
misdrijven
Minder aangiften opnemen

3.8%

Er hoeven niet meer

1.2%

aangiften behandeld te
worden
Anders, namelijk:

7.0%

Wat ziet u als de belangrijkste oplossing(en) om de veiligheid van
politiemensen op straat te verbeteren?
U kunt maximaal 3 antwoorden geven.

Percent of Cases
Meer agenten op straat

77.4%

Betere voorlichting over

8.7%

risico’s

Betere training

25.0%

communicatieve
vaardigheden
Harder politieoptreden/ meer

65.6%

bevoegdheden om op te
treden
Eerder een vuurwapen

5.2%

gebruiken
Uigebreidere wapenrusting

29.7%

(zoals bv een taser gun)
Burger betrekken bij

15.3%

opsporingsproces
De veiligheid op straat hoeft

.7%

niet verbeterd te worden
Anders, namelijk:

13.1%

Welke politieke partij is volgens u het best in staat om de meest noodzakelijke veranderingen
bij de politie door te voeren in de komende vier jaar?
Valid Percent
VVD

24.7

PvdA

1.8

PVV

33.5

CDA

1.6

SP

3.4

GroenLinks
D66

.5
1.3

ChristenUnie

.5

SGP

.2

Andere politieke partij

.7

Weet niet/ geen mening
Total

31.9
100.0

