Programma 

Expertmeeting 13 november 2015
Faculteit Militaire Wetenschappen NLDA Breda

09.30 uur

Ontvangst met koffie/thee

10.00-10.30 uur

Woord van welkom door prof. dr. Rudolph  decaan FMW NLDA
Opening door Peter van Os  waarnemend directeur Onderz., Kennis- en Ontw. PA
(dagvoorzitter)
Korte introductie door dr. Natasja Rietveld  auteur onderzoeksrapport/socioloog

10.30 uur

Reflectie op het onderzoek door een medewerker van de Nationale Politie en Defensie

10.50-11.45 uur

Uiteengaan in drie themagroepjes met in elk groepje mensen van Politie en Defensie
Leiderschap (olv prof. dr. Désirée Verweij  FMW NLDA) Zaal A121
Weerbaarheid (olv dr. Annika Smit, Politieacademie) Zaal A122
Relatie met collega’s & ervaren steun (olv dr. Natasja Rietveld) Zaal A015

Koffie/thee

12.15 uur

Beschouwing & Reflectie inzichten uit de themagroepjes, onder leiding van de
dagvoorzitter

13.00 uur

Afsluitende lunch
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Kracht
Ik sta hier aan een zwarte rand

waarvoor ik anderen zo graag behoed
wat machteloosheid met je doet
dat gaat voorbij aan het verstand
Betrokkenheid, de wil en moed
volharden samen hand in hand
ik ben hier niet voor niets beland
en doe voor iemand ergens goed
Die overtuiging, uitgesproken of bedeesd
maakt mijn doorzoeken nog gerichter
van bagage die zo zwaar nooit is geweest
De onmacht knoopt mijn rugzak dichter
maar: aan touwtjes trek ik zelf het meest
en trots vertrek ik later weer wat lichter
Beroepswaarde
Sonnetten 2009-2012
Annika Smit

Voorkomen is
beter dan genezen
De geestelijke gezondheid van
militairen en politiemensen:
risico’s en beschermende factoren

Natasja Rietveld
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Krachten bundelen voor kennisversterking door Defensie en Politie

Generaal-majoor b.d. Carel Hilderink (voorzitter)
Prof. dr. Désirée Verweij, FMW NLDA (projectcoördinator)
Bryan Rookhuijzen, directeur Stichting WEP
Drs. Jan Haagsma, voormalig directeur Stichting WEP
Drs. Martin Elands, hoofd Kennis- en onderzoekscentrum, Vi
Peter van Os, waarnemend directeur Onderzoek, kennis &
ontwikkeling, Politieacademie
Dr. Annika Smit, Programma Versterking Professionele
Weerbaarheid Politie en strategisch adviseur Politieacademie
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Onderzoeksvragen
 Wat leert onderzoek ons over de aard van
risicovolle werksituaties voor de geestelijke
gezondheid van militairen en politiemensen?
 Wat leert onderzoek ons over de factoren die
beschermend zijn voor de geestelijke
gezondheid van militairen en politiemensen?
 Welke aandachtspunten kunnen we
formuleren en welke thema’s zouden een
plaats moeten krijgen in training, opleiding en

vorming van militairen en politiemensen in de
voorbereiding op en in de ondersteuning van
hun werk in binnen en buitenland?
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Aandachtspunten

voor training, opleiding en vorming

Leiderschap
&
Team

•
•
•
•
•

Leiderschapskwaliteiten
Managementstructuur
Groepsbinding
Moreel
Schaduwzijden groepsmoreel en unit
cohesie (bewustzijn leidinggevende)
• Inter-relationeel vertrouwen
• Integriteit en sociale veiligheid

Psychologische
aspecten v/h
werk

• Bewust van het gezondheidsrisico van het
militaire en politiewerk
• Bewust van het risico van geestelijke
gezondheidsproblemen voor de veilige
werkuitvoering
• Belang van verwachtingsmanagement

Weerbaarheid

• Persoonlijkheid (selectie)
• Persoonlijke competenties en
kwaliteiten
• Reflectie / valkuilen
• Externe factoren

Experts (U) aan het woord

Wat kunnen we doen, in opleiding en training en in de
politie- en defensieorganisatie als geheel, om aspecten als
weerbaarheid, leiderschap, relatie met collega's en ervaren

steun (nog beter) te benutten als beschermende
factor voor de geestelijke gezondheid van militairen en
politiemensen?
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Doelstelling expertmeeting

Inzicht krijgen in
wat moeten we doen om (nog beter) concreet invulling te kunnen geven in
opleiding en training van militairen en politiemensen, aan de aandachtspunten
uit het onderzoek (m.b.t. het functioneren van beschermende factoren in
risicovolle werksituaties).
Ideeën uitwisselen voor implementatie van aandachtspunten uit het onderzoek in
opleiding en training, waar dit nog niet gebeurd is of beter kan.
Ideeën uitwisselen over de manier waarop politie en defensie krachten kunnen
bundelen.
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Blauwe & groene expertise op deze bijeenkomst
Programma Versterking Professionele Weerbaarheid Politie
Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ)
Korpspsycholoog Nationale Politie / Veilig & Gezond Werken
Faculteit Militaire Wetenschappen NLDA
Politieacademie
Instituut Defensieleergangen
Impact

Staf IGK Ministerie van Defensie
Politie-eenheden
Regie & Integratie Divisie P&O / Beleidsimplementatie MinDef
Landelijke Eenheid Nationale Politie
Opleiding- en Trainingcentrum KMar
Team Collegiale Ondersteuning Nationale Politie
Kennis- en onderzoekscentrum Veteraneninstituut
Stichting Waardering Erkenning Politie
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