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Dit boek doet verslag van een actieonderzoek binnen de 
politie naar slim vakmanschap. Het blijkt dat vakmanschap 
absoluut aanwezig is, maar dat we het nog onvoldoende 
weten te vinden, versterken en benutten. Leidinggevenden 
staan soms ver af van de werkpraktijk, waardoor zij de hoed 
en de rand van innovatieve praktijken niet kennen. Onder-
steuners zijn meer bezig met het uitzetten en bewaken van 
(nieuwe) regels en standaarden. 

Dit actieonderzoek reikt perspectieven aan voor het verster-
ken van vakmanschap. Er zijn veel gedreven vakmensen die 
initiatieven nemen voor vernieuwing in het vak. Deze initi-
atieven bleken in het kader van dit onderzoek tot wasdom 
te kunnen komen door de inspanning van leidinggevenden 
en ondersteuners. Onderzoekers hoefden daarvoor niets te 
forceren. Het besteden van aandacht aan het aanscherpen 
van ambities, onderlinge samenwerking en het richten van 
de focus op de buitenwereld bleek voldoende. Voor al deze 
mensen geldt dat zij het liefst hun hart voor goed politie-
werk laten spreken. Dit boek biedt leidinggevenden, onder-
steuners en vooral vakmensen zelf ingrediënten aan om ook 
zelf de beweging naar sterker vakmanschap in te zetten. 
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Voorwoord

De groeiende complexiteit van veiligheidsvraagstukken ‘buiten’ vraagt 
‘binnen’ om het vermogen met complexiteit om te gaan. Dat betekent 
in de praktijk simpelweg het kunnen omgaan met een veelheid aan di-
verse relaties.

De auteurs vertalen deze uitdaging in dit boek naar de aanpak van 
vraagstukken van alledag. Het boek bevat bouwstenen voor het verster-
ken van vakmanschap, gebaseerd op concrete ervaringen uit de politie-
praktijk.

De gekozen vorm van actieonderzoek laat vakmensen (uitvoerend, 
ondersteunend en leidinggevend) de rijkdom ervaren van het onderzoe-
kende perspectief. Onderzoeken, is mijn ervaring, – en zo staat het ook 
in dit boek beschreven – is niet alleen weggelegd voor onderzoekers, 
maar zeker ook voor mijn collega-vakmensen en mijzelf. 

Het boek stemt mij hoopvol. Want slim vakmanschap ís er. En slim vak-
manschap raakt de essentie van wat het politievak van collega’s vraagt: 
zoals het omgaan met dilemma’s, initiatief nemen, het aangaan van re-
laties en het creëren van coalities rond urgente vraagstukken, het onder-
zoekend bevragen, het laten stromen van informatie en het leren door 
te handelen. Zien, versterken en delen van dit vakmanschap is de kunst.

Dit boek laat zien dat werken, onderzoeken en leren echt hand in hand 
kunnen gaan. En het nodigt uit om te vertrouwen op de onvoorspelbare 
kracht van zelforganiserende vakmensen.

Tim Roskam 
Hoofd personeel en ontwikkeling Politie Noord- en Oost-Gelderland, 
Voormalig Teamchef 
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Inleiding

In de periode tussen begin 2010 en de zomer van 2011 liep het project 
Slim Vakmanschap, Beter Blauw. Het project werd vormgegeven door 
vier partijen: de Politieacademie (als penvoerder) en drie regiokorpsen, 
Utrecht, Noord- en Oost-Gelderland en Zuid-Holland-Zuid. Het doel 
van het project was om vakmanschap te versterken vanuit een ontwik-
kelbenadering. We wilden vakmensen zelf centraal stellen en zien 
hoe hun ideeën over verbetering en vernieuwing van het vak meer tot 
ontwikkeling kunnen komen. Het project is mede gefinancierd door 
het Europees Sociaal Fonds in het kader van subsidieregeling E, die 
bedoeld is om te stimuleren het werk slimmer te organiseren om de 
arbeids productiviteit te verhogen.

We hebben dit project opgezet in de vorm van een actieonderzoek. Dat 
wil zeggen dat we niet van tevoren een helemaal uitgekristalliseerd 
project plan hebben gemaakt waarin de stappen zijn omschreven die 
achtereenvolgens genomen gaan worden. We hebben juist vakman-
schap centraal gesteld zoals de verschillende betrokkenen uit de korp-
sen daar op dat moment naar keken. In alle drie de korpsen bestonden 
werk groepen die al actief bezig waren om vakmanschap te versterken. 
We wilden eerst de visie en activiteiten van de werkgroepen rond vak-
manschap in kaart brengen en vervolgens in onderling overleg nieuwe 
activiteiten ontplooien en door middel van onderzoek volgen.

Het lectoraat Lerende Politieorganisatie was verantwoordelijk voor 
de organisatie van het project en het actieonderzoek. We hebben ge-
kozen voor actieonderzoek omdat we de verantwoordelijkheid voor 
het ver sterken van vakmanschap bij de korpsen zelf wilden laten en 
hen wilden ondersteunen bij het vormgeven van de initiatieven. Als 
actie onderzoekers faciliteerden wij de ontwikkeling van vakmanschap 
 binnen de korpsen en onderzochten we de uitwerking daarvan. Er ont-
stond een leercyclus doordat men na evaluaties en reflecties steeds weer 
 nieuwe activiteiten en experimenten in de praktijk ondernam.
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10    slim vakmanschap

Een belangrijk uitgangspunt voor ons als onderzoekers is de ontwik-
kelbenadering. Binnen de politieorganisatie wordt veel gewerkt met een 
ontwerpbenadering. De strategische top stelt een visie vast, een lande-
lijk programma krijgt de opdracht deze visie te concretiseren in deel-
projecten en pilots en er rolt ten slotte een implementatieprogramma 
uit. Deze ontwerpbenadering is vooral geschikt voor veranderingen die 
vooraf voorspelbaar zijn. Dat geldt echter zeker niet voor alle verande-
ringen. Wij vinden dat zeker op het gebied van vakmanschap een ont-
wikkelbenadering aanvullend kan zijn op de ontwerpbenadering. De 
ontwikkelbenadering is meer een bottom-up benadering, waarbij kleine 
verbeteringen en vernieuwingen die ontstaan in de operationele prak-
tijk uitgroeien tot bredere toepassingen. Aan dit project lag voor ons een 
belangrijke uitdaging ten grondslag om meer inzicht te verwerven in de 
kenmerken van deze ontwikkelbenadering.

De aandacht voor vakmanschap en het versterken daarvan in de werk-
praktijk neemt zeker niet alleen binnen de politie toe. De laatste jaren 
wordt er ook binnen bijvoorbeeld het onderwijs en de zorg steeds meer 
gesproken over het ruimte geven aan vakmensen om in verbinding met 
relevante interne en externe partijen zelf tot noodzakelijke verbeterin-
gen en vernieuwingen te komen. Oplossingen en innovaties die niet te 
vinden zijn in het versterken van regels en protocollen en het verder 
ontwikkelen van standaarden. Wij hopen dan ook dat dit boek een per-
spectief schetst dat ook op andere plekken kan helpen om praktijkpro-
fessionals het vertrouwen, de waardering en de ruimte weer terug te 
geven om zelf hun vak verder te kunnen brengen.

In dit boek zijn de verkenningen, ervaringen en reflecties van het pro-
ject Slim Vakmanschap beschreven. In het eerste hoofdstuk starten we 
met een theoretische beschouwing over slim vakmanschap en zetten op 
die manier een kader neer dat ons houvast heeft geboden tijdens het on-
derzoek. Delen van dit hoofdstuk zijn eerder gepubliceerd in artikelen 
(Sprenger, 2010 en 2011). In hoofdstuk 2 beschrijven we de methode van 
actieonderzoek die we gehanteerd hebben en geven daarin ook de uit-
gangspunten van de ontwikkelbenadering weer. Hoofdstuk 3 beschrijft 
het verloop van het project Slim Vakmanschap en de tussentijdse op-
brengsten van het actieonderzoek. In hoofdstuk 5 reflecteren we op het 
onderzoek en geven we aanbevelingen voor het verder versterken van 
vakmanschap binnen de politieorganisatie.
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1 Slim vakmanschap als ontwikkeling

De politieorganisatie wordt geconfronteerd met een steeds complexere samen-
leving en veiligheidsvraagstukken die in een groot netwerk van partners en 
relaties effectief opgepakt dienen te worden. Dit vraagt naast het standaar-
diseren en borgen van werkprocessen (kwaliteit en efficiëntie) vooral ook 
om sterke autonome vakmensen die met slimme en vernieuwende oplossin-
gen voor uitdagende vraagstukken komen (flexibiliteit en innovatie). Die 
vakmensen zijn er, voorbeelden van krachtige innovaties ook, maar om dit 
slimme vakmanschap verder te versterken is het noodzakelijk om een betere 
balans te vinden tussen structuur, standaardisatie en controle aan de ene 
kant en regelruimte voor professionals, variatie en ontwikkelruimte aan de 
andere kant. Een beweging die een (her)waardering van het vakmanschap op 
alle niveaus in de organisatie versterkt en de ruimte van professionals om te 
handelen op basis van wat zij goed vinden, in plaats van wat moet, vergroot. 
In dit hoofdstuk lichten we het belang van aandacht voor slim vakmanschap 
toe en schetsen we de belangrijkste uitgangspunten en kernbegrippen die bin-
nen ons onderzoek centraal hebben gestaan.

Aandacht voor vakmanschap

Slimmer werken is een populair begrip. Het begrip is geïntroduceerd 
door het landelijk Innovatieplatform, dat meer aandacht wil voor het 
voortdurend verbeteren van werkprocessen en organisaties. Als organi-
saties slimmer gaan werken kunnen zij meer doen met minder, de pres-
taties opvoeren en de kosten verminderen. Dit is makkelijker gezegd 
dan gedaan. Al snel staan de beste stuurlui aan wal: managers en ex-
perts bedenken hoe het beter zou kunnen en ontwikkelen programma’s 
om deze slimmigheden in de praktijk door te voeren. Dit leidt echter 
al snel tot langdurige en arbeidsintensieve implementatieprogramma’s 
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12    slim vakmanschap

die voor de vakmensen die het werk uitvoeren lang niet altijd logisch en 
aantrekkelijk zijn.

Dit geldt zeker voor politiewerk. Politiemensen werken in de frontlinie 
van de organisatie in direct contact met burgers. De situaties waarin 
agenten terechtkomen zijn sterk wisselend en vragen handigheid en 
vakmanschap om steeds weer een goede aanpak te bedenken. Deels kan 
dit vakmanschap ondersteund worden door landelijke programma’s die 
richtlijnen en trainingen ontwikkelen voor politiemensen. Daarnaast 
zal de politieorganisatie, zoals ook veel andere hiërarchisch georgani-
seerde bureaucratische organisaties, het ook moeten hebben van slim 
vakmanschap dat door politiemensen zelf in de praktijk wordt vorm-
gegeven. Dit stelt hoge eisen aan de ontwikkeling van politieel vakman-
schap, zeker in een tijd waarin er nog maar nauwelijks geld is voor 
voldoende blauw op straat. Het uitgebreide aanbod van cursussen en 
trainingen voor politiemensen biedt hiervoor maar ten dele een oplos-
sing. De veranderingen gaan zo snel en de situaties waarin agenten te-
rechtkomen zijn zo uiteenlopend dat ze hun vakmanschap ook moeten 
kunnen ontwikkelen terwijl ze werken.

Leren en innoveren in de politiepraktijk

Uit diverse onderzoeken is bekend dat leren en innoveren in de praktijk 
bij de politie tot op zekere hoogte goed gaat (Dozy & Tops, 2009; Kant 
& Van Raak, 2009; Doornbos, 2006; Noteboom, 2009; Beerepoot et 
al., 2007). Het blijkt dat verbeteringen en vernieuwingen van het werk 
veelal op kleine schaal ontstaan, maar dat de verspreiding van nieuwe 
werkmethoden te wensen overlaat. Soms zijn zelfs de collega’s uit het-
zelfde team hiervan niet op de hoogte, terwijl er binnen de politie, zoals 
ook bij veel andere grote bureaucratische organisaties, veel verwacht 
wordt van het verbeteren en vernieuwen van het werk ‘van onderop’.

Dat maakt het van groot belang na te denken over en te experimente-
ren met slim vakmanschap. ‘Slim’ verwijst daarbij naar breder vakman-
schap: meerdere mensen die met elkaar oplossingen vinden die leiden 
tot betere resultaten en een efficiëntere bedrijfsvoering.
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Slim vakmanschap als ontwikkeling    13

In het actieonderzoek naar slim vakmanschap dat we in dit boek be-
schrijven staat de vraagstelling centraal hoe binnen de politieorganisatie 
vakmensen meer dan nu in staat gesteld kunnen worden om met elkaar 
en met partners uit andere maatschappelijke organisaties slimmer te 
werken en hoe de zo ontwikkelde vernieuwingen ook verankerd kunnen 
worden zodat collega-vakmensen ze kunnen overnemen.

Vakmanschap ontwikkelen door vakmensen zelf

Hoe is het op dit moment binnen de politieorganisatie gesteld met slim 
vakmanschap in de frontlinie? Recent onderzoek, strategienota’s en be-
richten in de media geven daarvan een beeld. In de operationele praktijk 
van het politiewerk zijn er vele ‘slimme’ praktijken te vinden. Dat blijkt 
uit een inventarisatie van de jaarlijks georganiseerde Politie Innovatie 
Prijs (PIP) en een recente analyse van experimenten binnen de politie 
(Dozy & Tops, 2009). Er zijn vele initiatieven die vaak kleinschalig zijn 
en min of meer los van elkaar ontstaan en bestaan:

‘(…) op meerdere plekken tegelijk (worden) min of meer dezelfde op-
lossingen gevonden voor problemen waarmee meerdere korpsen te 
maken hebben. Voorbeelden zijn het verkorten van de doorlooptijden 
van verdachtendossiers, het verbeteren van de aanrijtijden en het in-
formeren van burgers over het verloop van hun aangiften.’ (Dozy & 
Tops, 2009, p. 11)

Uit meerdere onderzoeken blijken ook barrières naar voren te komen 
die het verder tot ontwikkeling brengen van slim vakmanschap in de 
weg staan:
– Vakmensen zelf voelen zich beperkt in hun handelingsvrijheid om 

nieuwe aanpakken uit te denken en toe te passen in de praktijk door 
de grote druk van ‘bureaucratie’ en opgelegde prestatiedoelstellin-
gen (Kant & Van Raak, 2009).

– Leidinggevenden staan vaak op grote afstand van het operationele 
werk en zijn meer gericht op de sturing en inzet van politiewerk 
dan op het ondersteunen van initiatieven van agenten (Doornbos, 
2006).
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14    slim vakmanschap

– De vernieuwingen staan vaak niet in verbinding met de strategische 
agenda van het korps (Dozy & Tops, 2009), wat wellicht samen-
hangt met de geringe betrokkenheid van leidinggevenden.

– De nieuwe initiatieven komen – zelfs binnen het eigen korps – niet 
of nauwelijks terecht bij de collega’s, waardoor verspreiding en ver-
dere kennisontwikkeling moeizaam gaat (Noteboom, 2010).

– Vermogens om samen met collega’s te komen tot vernieuwingen 
zijn niet sterk ontwikkeld. Het gaat dan vooral om vermogens als 
reflecteren, problemen oplossen en communiceren. Dit zijn vooral 
de bekwaamheden die nodig zijn om in samenwerking vraagstuk-
ken aan te pakken (Beerepoot et al., 2007).

Deze barrières zijn voor een deel terug te voeren op de dominante 
overtuiging die leeft bij leidinggevenden binnen de politie, evenals bij 
vele andere grote bureaucratische organisaties, die te typeren is als de 
‘maakbaarheidsgedachte’ (Zuijderhoudt, 2007). Managers gaan ervan 
uit dat veranderingen in de organisatie, in de werkprocessen en zelfs in 
het gedrag van medewerkers vanuit een managementpositie zijn aan te 
sturen. Deze maakbaarheidsgedachte blijkt uit het feit dat vrijwel alle 
veranderingen en vernieuwingen vanuit strategische beleidsgroepen 
(SBG’s), met vooral managers en experts, worden geïnitieerd en gepro-
grammeerd. Er is zeker ook contact met de mensen die het operationele 
uitvoerende werk doen, maar dat bestaat aan de voorkant van het pro-
ces vooral uit het onderzoeken hoe het in de praktijk werkt en aan de 
‘achter kant’, tijdens de ‘implementatie’, uit veel presentaties, instructies 
en trainingen van experts.

In dit onderzoek hebben wij een ander perspectief op slim vakmanschap 
gekozen. Het fundament van dit perspectief ligt in het kijken naar orga-
nisaties als een open systeem waarin complexe responsieve processen 
plaatsvinden tussen mensen en systemen. Deze benadering noemt men 
ook wel de ontwikkelbenadering van veranderings processen (Sprenger, 
2008). Het gaat er bij deze benadering om dat vakmensen op de werk-
vloer zelf verbetering en vernieuwing voorstellen. Hun leidinggeven-
den en ondersteuners zorgen voor de condities om ook daadwerkelijk te 
kunnen veranderen. Bovendien werkt men in de organisatie ook aan de 
verbreding van deze vernieuwingen, zodat veel meer vakmensen er ook 
kennis van nemen en gebruik van kunnen maken.
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Slim vakmanschap als ontwikkeling    15

Zelforganisatie en slim vakmanschap

Een frontlinieorganisatie als de politie moet op de grenzen van de  eigen 
organisatie, andere organisaties in het veiligheidsdomein en burgers 
‘intelligent’ opereren. Aan deze grenzen spelen zoveel dynamieken te-
gelijkertijd dat intelligent werken vereist dat er een goed samenspel is 
tussen slimme systemen die de gewenste informatie geven en slimme 
vakmensen die de juiste aanpak kiezen. Succesvolle aanpakken hebben 
bovendien vrijwel altijd een beperkte houdbaarheid, omdat er voort-
durend invloeden zijn die een bestaande ‘orde’, werkwijze of aanpak 
weer minder effectief maken. Al was het alleen maar omdat criminelen 
en terroristen altijd weer nieuwe vormen van criminaliteit zullen ont-
wikkelen om de politie steeds weer te slim af te zijn.

Op welk moment er intelligente en vernieuwende aanpakken ontstaan 
is per definitie niet te voorspellen. Het is echter wel te voorzien dat er, 
mits er goede en gedreven vakmensen werken en het systeem daar-
voor ruimte biedt, steeds verbeterende en vernieuwende ‘afwijkingen 
van de heersende orde’ zullen optreden. Linda Gratton introduceerde 
voor deze momenten het begrip ‘hotspots’ (Gratton, 2007). Ze verwijst 
met dat begrip vooral naar plekken waar gedreven mensen met elkaar 
slimme dingen bedenken om urgente vraagstukken aan te pakken. Het 
begrip ‘hotspot’ helpt leidinggevenden en experts om de specifieke en 
situationele kant van vakmanschap te onderstrepen, met een nadruk op 
de ‘gedrevenheid’ (glow, aldus Gratton) die vakmensen op zo’n moment 
kunnen hebben om slimme oplossingen te vinden.

Een praktijkvoorbeeld van hoe een politievakman initiatief en verant-
woordelijkheid kan nemen in zijn eigen werksituatie en zo de kristal-
lisatiekern wordt voor een vernieuwing, kunt u lezen in box 1.
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16    slim vakmanschap

Box 1: Praktijkvoorbeeld schakelklas
Een wijkagent van Marokkaanse afkomst in Gouda kwam regelmatig in 
aanraking met Marokkaanse jeugd die de wijk overlast bezorgt. Tijdens 
zijn optreden tegen de jongeren nodigde hij hen regelmatig uit om ook 
bij de politie te gaan werken en zo een bijdrage te leveren aan een veilige 
leefomgeving voor iedereen. Hij merkte aan de reacties van een behoor-
lijk aantal jongeren dat ze geïnteresseerd waren in werken bij de politie 
en zelfs hadden gesolliciteerd. Zij kwamen echter, soms zelfs meerdere 
keren, niet door de strenge selectie van de Politieacademie heen. De 
wijkagent nam toen zelfstandig het initiatief om een groep van deze 
Marokkaanse jongeren fysiek en mentaal te trainen als voorbereiding 
op hun selectie. Hij betrok daarbij enkele collega’s uit zijn korps, ge-
meenteambtenaren en jongerenwerkers. Dit initiatief bleek succesvol en 
kreeg aandacht in de vorm van een innovatieprijs. Vervolgens werd er 
een televisieuitzending van Premtime aan gewijd. Inmiddels is het initi-
atief overgenomen door de Politieacademie, die op meerdere plaatsen 
dit soort ‘schakelklassen’ organiseert voor allochtone jongeren die bij de 
politie willen gaan werken.

Gratton geeft aan dat hotspots vooral ontstaan op plaatsen waar – naast 
de eerdergenoemde energie – een coöperatieve mindset aanwezig is en 
werelden van verschillende professionals met elkaar verbonden wor-
den. Een coöperatieve mindset is te herkennen aan mensen die elkaar 
opzoeken, ideeën en vragen delen en met elkaar een constructieve en 
onderzoekende dialoog voeren. Zo’n tijdelijke coalitie van mensen lijkt 
op het eerste gezicht vooral lokaal te bestaan. In werkelijkheid heeft de 
samenwerking die op een hotspot ontstaat echter vele verbindingen 
met andere delen van het grotere, hiërarchische systeem. De wijkagent 
uit het voorbeeld wil enkele middagen uitgeroosterd worden uit zijn 
dienst, zodat hij tijd vrij heeft om zijn selectietraining te geven. Het 
bedrijfsbureau dat de roosters verzorgt moet dan wel willen meewer-
ken. Maar omdat het ‘geen regel’ is, is er meestal toestemming van ho-
gerhand nodig. Dit leidt in veel gevallen tot een stagnatie, omdat de 
weg ‘ bovenover’ lang en stroperig is en daarbij de nodige snelheid van 
handelen verloren gaat. Hotspots hebben dan ook meer kans van sla-
gen als er ‘ horizontaal’ voldoende regelruimte is tussen de verschillende 
organisatie onderdelen.
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Vakmanschap: bekwaamheid en zingeving

Vaklieden zijn grondig onderlegd, ze hebben kennis en kunde van het 
vak. Om politievakman te worden gaat een student eerst naar de Poli-
tieacademie. Het aanleren van de kennis die nodig is om te begrijpen 
hoe het vak in elkaar zit en het verwerven van de kunde die vereist is 
om het vak in praktijk uit te oefenen gaan hand in hand. De moderne 
opleidingen voor politiële vakmensen zijn sterk geïntegreerd met wer-
ken in de praktijk, het is een zogenaamde duale opleiding. Studenten 
werken en leren om en om een kwartaal in het politiekorps en op de 
Politieacademie.

Na de opleiding is de politieman of -vrouw ‘startbekwaam’, dat wil 
zeggen dat hij of zij de basisvaardigheden heeft om zich verder te ont-
wikkelen tot meester. Meesterschap verwerft een vakman niet tijdens 
de opleiding, maar zal hij vooral ontwikkelen gedurende het werk na 
de opleiding. Vakmensen bouwen tijdens het werken routine en han-
delingssnelheid op en krijgen steeds meer ‘ervaring’ doordat ze dage-
lijks in vele verschillende werksituaties terechtkomen. Bovendien breidt 
hun handelingsrepertoire zich uit doordat ze ook steeds verschillende 
problemen moeten oplossen. In deze ontwikkelingsfase van het vak-
manschap leert de vakman meestal ook de dieperliggende waarden en 
opvattingen kennen die bij de beroepsgroep horen. Vandaar het belang 
voor vakmensen om met collega’s op te trekken, tijdens het werk en 
gedurende de deelname aan bijscholing en verdiepingscursussen.

Sennett (2008) gaat in zijn veelgeprezen werk The Craftsman, zijn 
‘zoektocht naar wat vakmanschap werkelijk is en hoe vakmanschap zich 
ontwikkelt’, nog een stap verder. Hij benadrukt dat vakmanschap een 
kwaliteit is die sterk in de persoon zelf zit verankerd. Vakmensen ver-
binden zich niet alleen met de waarden van hun vak- of beroepsgroep, 
ze ontwikkelen ook eigen waarden en overtuigingen. Kunnen werken 
vanuit vakmanschap geeft mensen de mogelijkheid om een zinvolle bij-
drage te leveren aan de wereld om hen heen. Zoals een rechercheur zich 
kan vastbijten in het oplossen van een misdrijf om de wereld veiliger te 
maken, een verkeersagent liefst de maximumsnelheid wil handhaven 
op een buitenweg waar de laatste tijd dodelijke ongelukken zijn voor-
gekomen en een wijkagent veelvoorkomende criminaliteit in zijn eigen 
wijk zelf wil aanpakken om op die manier het vertrouwen in de eigen 
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wijk bij de burgers te laten groeien. Vakmanschap biedt een levens-
vervulling, het draagt bij aan zingeving aan het eigen bestaan.

Ontwikkeling van vakmanschap in het nauw

De politieorganisatie is al uitgegroeid tot een grote organisatie en zal 
dat de komende tijd nog verder doen. We zien dat er in grote, functio-
nele instituties zoals de politie (maar bijv. ook het onderwijs en de zorg) 
steeds meer banen zijn gekomen waarvoor wel vakmanschap is vereist, 
maar die niet werkelijk de mogelijkheid tot levensvervulling bieden. De 
vakmensen in deze sectoren hebben weliswaar gemiddeld genomen 
een steeds hogere opleiding genoten, de ruimte die ze hebben om als 
vakman te werken is juist afgenomen. Hiervoor zijn meerdere oorza-
ken aan te wijzen. Vele partijen hebben invloed op de wijze waarop het 
werk uitgevoerd moet worden. Experts en wetenschappers doen onder-
zoek en leveren op die manier ‘evidence’ aan welke aanpakken het beste 
werken. Klanten- en belangenorganisaties spelen een rol in het bestuur 
van de instituties of bepalen mede de performance die de organisaties 
leveren. Financiers of verzekeraars willen garanties en de wettelijke en 
administratieve eisen nemen toe.

Dit leidt er in de grote organisaties toe dat de vakmensen niet meer 
zelf mogen beoordelen welke vakkundige aanpak in welke situatie het 
beste werkt. Vakmensen worden uitvoerders van instructies waarover 
zij zelf niet meer mogen nadenken. Vakmensen zijn als het ware een 
verlengstuk van het technische systeem. Het gevolg hiervan is weer dat 
vakmensen lang niet allemaal het vermogen kunnen opbouwen om op 
basis van de eigen waarden en overtuigingen te handelen en te oor-
delen. Ze werken niet vanuit een verinnerlijkt referentiekader, maar 
vanuit een vastgestelde set regels en normen. Dat is juist waarvoor 
Sennett waarschuwt. Mensen kunnen in hun werk niet meer de pro-
ducten of diensten creëren die voor hen persoonlijk van waarde zijn. 
Op die manier verliezen vakmensen de verbinding met hun drijfveren, 
hun ‘motor’ achter het streven om steeds goed werk te leveren. Het is 
juist het eigen oordeel van de vakman dat zo belangrijk is om op te ver-
trouwen als zich in het dagelijks werk moeilijke situaties voordoen, uit-
zonderlijke situaties waarop het standaardprotocol geen antwoord geeft.
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Leidinggeven aan slim vakmanschap: vakmensen als initiator

In hiërarchische organisaties zijn functies en posities bepaald, veelal 
vanuit het doel om werkprocessen zo veel mogelijk te standaardiseren 
en efficiënt te werken (Van Dinten, 2002). Hotspots zijn echter juist 
gericht op variaties (flexibiliteit) en vernieuwingen. Het gaat daarbij veel 
meer om een dynamische ordening rond activiteiten. Per activiteit, taak 
of project kan er een ander samenwerkingsverband zijn van mensen uit 
verschillende organisaties (of organisatieonderdelen) en met verschil-
lende kennis en belangen. In deze ‘gelegenheidscoalities’ is geen sprake 
van een vaste ordening, maar zijn er verschillende rollen die nodig zijn 
om tot succesvolle vernieuwingen te komen. Er zijn minimaal drie rol-
len noodzakelijk (Van Rooij, 2009):
– de rol van initiator, degene die vanuit spontaniteit, verbeelding en 

creativiteit iets nieuws wil maken door uit het actie-reactiepatroon te 
stappen;

– de rol van actor, ingevuld door één of meerdere medewerkers die 
bereid en vaardig zijn om nieuwe initiatieven daadwerkelijk tijdens 
hun werk uit te voeren;

– de rol van ondersteuner, degene die vernieuwingen kan onder-
steunen door zorg te dragen voor faciliteiten, voorwaarden, visie en 
stimulans.

Initiator wil 

Actor voert uit Ondersteuner maakt 
mogelijk  

Figuur 1: Driehoek van initiator, actor en ondersteuner

Hoe deze rollen zijn verdeeld, kristalliseert zich per activiteit steeds op-
nieuw uit. Slim vakmanschap kan echter alleen ontstaan wanneer één 
of meer vakmensen ‘de leiding nemen’. Dat wil zeggen dat zij op hun 
‘hotspots’ zelf moeten kunnen en willen beoordelen dat het ‘volgen van 
de bestaande regels’ niet leidt tot een intelligente oplossing. De vakman 
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neemt de leiding door het initiatief naar zich toe te trekken. Alleen ini-
tiatieven zijn niet voldoende. Er zijn ook mensen nodig die uitvoering 
geven aan het idee. En in een hiërarchische, bureaucratische organisatie 
kan dat alleen succesvol zijn wanneer er mensen zijn die ervoor zorgen 
dat de nieuwe aanpak gerealiseerd kan worden te midden van bestaande 
regels, middelen en verticale aansturing.

Verschuivingen binnen de driehoek

De vorming van deze gelegenheidscoalities rond urgente vraagstukken 
betekent echter niet alleen een verandering van de inhoud of aanpak 
van het werk. In en rond deze samenwerkingsverbanden veranderen 
ook de betrekkingen tussen directe collega’s, en niet in de laatste plaats 
tussen de initiërende vakman en zijn leidinggevende. De initiator moet 
de moed en kracht hebben om, in en rond het werk dat hij slimmer wil 
aanpakken, zijn leidinggevende te vragen uit de sturende rol te stappen 
en hem en de actoren met wie hij een tijdelijke coalitie wil vormen te 
gaan ondersteunen.

Van Naar

Vakman

Leidinggevende 
en staf

Leidinggevende

Collega-
vakmensen

StafmedewerkersVakman

Figuur 2: De rol van initiator gaat van leidinggevende naar vakman

Deze verandering in relaties is weergegeven in figuur 2. De linker drie-
hoek geeft de bestaande organisatie weer: de leidinggevende stuurt, 
de vakman handelt en de stafmedewerkers ondersteunen. In de rech-
ter driehoek vervult de vakman zelf de rol van initiator, de collega- 
vakmensen de rol van actor en de direct leidinggevende biedt samen 
met de staf ondersteuning. Deze weergave is een sterke versimpeling 
van de  werkelijkheid. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat burgers actor 
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zijn, zoals in het voorbeeld van de Marokkaanse wijkagent (box 1), of 
dat collega’s uit andere organisaties deel gaan uitmaken van de coalitie.

Het ‘denken in driehoeken’ helpt om te denken hoe leiderschap minder 
functioneel en positioneel, maar meer situationeel en actorgericht vorm 
kan krijgen.

Tijdelijke coalities: vormen van verbindingen

Om hotspots succesvol te laten zijn is alleen leidinggeven aan vakman-
schap niet voldoende. Een ander belangrijk aspect is het vormen van 
tijdelijke coalities rond urgente vraagstukken. Politiewerk heeft als een 
van de hoofddoelen om de veiligheid binnen de samenleving te sti-
muleren en te bewaken (Politie in Ontwikkeling, 2005). De politieor-
ganisatie streeft dit doel na samen met vele andere maatschappelijke 
partner organisaties in en rond de veiligheidsketen. Slim vakmanschap 
 ontwikkelt zich in deze keten vrijwel altijd op een ‘bedding’ van vita-
le verbindingen (Wielinga, 2001) tussen vakmensen uit verschillende 
organisaties in samenspraak met burgers: praktijkgemeenschappen 
(Wenger, 1998) of coalities (zie figuur 3).

Urgent 
vraagstuk 

Figuur 3: Tijdelijke coalitie rond urgent vraagstuk

Bij slim vakmanschap verandert dus niet alleen de betrekking tussen 
medewerkers en leidinggevenden, maar zijn of ontstaan er ook vi-
tale verbindingen met collega’s, partners en eventueel burgers. Vitale 
 verbindingen zijn relaties waarin kennis- en informatie-uitwisseling be-
staat, waardoor men elkaar wederzijds kan beïnvloeden met ideeën, ge-
zichtspunten, ervaringen of inspiratie. Op die manier kan de diversiteit 
aan mensen leiden tot betere en andere ‘slimme’ oplossingen door het 

Slim vakmanschap.indd   21 21-11-2011   16:50:10



22    slim vakmanschap

combineren en verbinden van kennis. Voor de ontwikkeling van vak-
kennis gaat het niet alleen om slimmigheid in de vakkennis zelf, maar 
ook om het leggen van verbindingen met belevingen en denkpatronen 
van burgers. Het voorbeeld in box 2 verduidelijkt dit.

Box 2: Beroving van daklozen
Vanuit het gezichtspunt van de politie kan het duidelijk zijn dat winkel-
diefstallen aangepakt moeten worden. Als een deel van de daders thuis-
lozen blijken te zijn, kan contact met een nachtopvang een andere kijk 
opleveren. Dan kan bijvoorbeeld naar voren komen dat thuislozen hun 
geld niet op een rekening kunnen storten en het dus voortdurend bij 
zich moeten dragen. Onderlinge zakkenrollerij en beroving drijft hen tot 
kleine criminaliteit zoals winkeldiefstal. Met de nachtopvang en andere 
partners zoeken naar een voorziening om een deel van het persoon-
lijke geld veilig te kunnen opbergen is dan mogelijk een stap in het slim 
aanpakken van een van de drijfveren om winkeldiefstallen te plegen. De 
beoordeling wat werkt, is er een die de politieagent uiteindelijk zelf moet 
maken, waarbij het wel heel behulpzaam is om de eigen aanpak te evalu-
eren met collega’s en partners.

Belang van sterke verbindingen

De kennis die op deze manier in vitale verbindingen en de tijdelijke 
 coalities ontstaat, heeft niet alleen waarde voor het verder ontwikke-
len van een slimme werkwijze. Het proces waarin mensen met elkaar 
 samen nieuwe betekenissen creëren heeft ook een onderling verbinden-
de waarde. Als meerdere mensen samen iets oplossen is er niet alleen 
een mooi ‘product’, maar er is ook een band – hoe broos deze soms ook 
mag zijn. Na verloop van tijd leiden deze verbindingen ook tot een vorm 
van gezamenlijke identiteit, voortkomend uit een grotere betrokkenheid 
bij elkaar. In relaties tussen politieagenten en burgers is deze relatie 
van groot belang, aangezien het de intentie van de politieorganisatie is 
om een positief imago op te bouwen in de samenleving. Een imago dat 
politiek gezien voor de politieorganisatie van belang is, maar dat ook 
inhoudelijk gezien leidt tot een groter gevoel van veiligheid bij burgers. 
Daarnaast vormt dit imago de basis voor het politiële streven naar meer 
betrokkenheid van burgers bij het handhaven en/of versterken van de 
veiligheid in de eigen omgeving.
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De gezamenlijke identiteit die kan ontstaan als er vitale relaties groeien 
tijdens het (slim) werken is van groot belang voor de ontwikkeling en 
met name de verspreiding van vakmanschap zelf. Eerder kwam al naar 
voren dat de politieorganisatie niet goed is in het doorgeven en versprei-
den van nieuw gevonden oplossingen. Soms komt nieuw ontwikkelde 
kennis niet eens bij alle leden uit hetzelfde team terecht. Vanuit de 
maakbaarheidsgedachte geredeneerd kiest men ervoor om de nieuwe 
oplossingen te expliciteren, bijvoorbeeld door ze op papier te zetten 
of er een presentatie over te laten houden, waardoor iedereen kennis 
kan nemen van deze innovatieve oplossing. Uit steeds meer onderzoek 
komt echter naar voren dat deze aanpak altijd maar zeer ten dele zal 
werken, met als voornaamste reden dat vakmensen niet geneigd zijn 
te leren van kennisoverdracht (Ruijters, 2006). Juist daarom is het ook 
van zo’n groot belang dat vakmensen elkaar en vakontwikkeling in het 
bijzonder zien en beleven als een onderdeel van hun werk. Dat is dus 
niet ‘in te praten’, maar kan zich ontwikkelen wanneer alle vakmensen 
met enige regelmaat in tijdelijke coalities werkzaam zijn en daar leren 
en ervaren hoe prettig en functioneel het kan zijn om samen met col-
lega’s bezig te zijn nieuwe vakoplossingen te vinden. Zo kan er gaan-
deweg een habitus ontstaan die met zich meebrengt dat de onderlinge 
communicatiekanalen openstaan en mensen meer en makkelijker met 
elkaar vraagstukken oplossen.

Verbreding en verspreiding van slim vakmanschap

Wat betekent nu deze ontwikkelingsgerichte, zelforganiserende bena-
dering van slim vakmanschap voor leidinggevenden? Zij kunnen een 
belangrijke rol spelen bij het creëren van ruimte om vakmensen zelf 
op deze manier vakmanschap te laten ontwikkelen. Het begint bij het 
durven afstappen van de maakbaarheidsgedachte. Dat vraagt een ster-
ker bewustzijn van hoe complexe responsieve processen (Groot, 2010) 
verlopen in organisaties en die theorieën zijn niet eenvoudig. Het vraagt 
ook durf om niet meer boven of naast vakmensen te blijven staan, maar 
juist midden tussen hen. Het vraagt ook om op die manier onderdeel 
te zijn van de tijdelijk gevormde coalities, al dan niet als aanjager, en 
een belangrijke schakel te zijn tussen de oplossingen die in lokale inter-
acties gevonden worden en de strategische of tactische intenties die de 
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organisatie heeft. Deze intenties zijn immers veralgemeniseringen van 
vakmanschap die door mensen op de werkvloer vaak niet begrepen wor-
den en daarmee ook niet gewenst zijn.

Leidinggevenden zijn juist degenen die kunnen helpen om op basis 
van de praktijk veralgemeniseringen te maken. Nieuwe oplossingen 
ontstaan immers altijd situationeel en zijn vooral bedoeld om in die 
situatie met de daar aanwezige mensen de ontstane vraag goed aan te 
pakken. Als leidinggevenden het vermogen hebben om in te schatten 
wat de waarde van deze situationele oplossing is voor andere situaties 
kunnen ze de gevonden oplossingen helpen veralgemeniseren. Het is 
echter voor slim vakmanschap van groot belang dat de aanpak daar-
bij niet eerst ‘vervreemd’ wordt van de vakmensen, bijvoorbeeld door 
experts een algemeen geldende benadering te laten uitwerken. Zo’n 
veralgemeniseerde aanpak haalt de verhalen van vakmanschap uit hun 
lokale context. Ze verliezen de emotionele waarde van de situatie waarin 
de kennis tot stand is gekomen. Bijvoorbeeld de angst die agenten ken-
den op het moment dat er een probleem was of de blijdschap die men 
met elkaar ervoer toen er een goede oplossing gevonden werd. Het zijn 
juist deze aspecten van het slimme vakmanschap die helpen om het 
gevoel van gezamenlijke identiteit te ontwikkelen en die oplossingen 
voor vakmensen veel waarde geven. Dit is een van de redenen waarom 
vakmensen graag verhalen horen van elkaar, zeker in situaties waarin 
het erom spande of er wel een oplossing gevonden kon worden.

Leidinggevenden kunnen een belangrijke rol vervullen in het creëren 
van gezamenlijkheid binnen de organisatie. In een recent intern onder-
zoek gaven leidinggevenden in een onderdeel van de politieorganisatie 
aan dat leidinggevenden de ontwikkeling van slim vakmanschap zou-
den kunnen versterken door de volgende acties:
– regelmatig aanwezig zijn in het operationele proces;
– inleven in en openstaan voor vakmensen, hen serieus nemen en 

steunen;
– toestaan dat medewerkers buiten gebaande paden gaan en afgaan 

op hun intuïtie;
– geloof in en erkenning van de deskundigheid van medewerkers 

 durven uitspreken;
– zich kwetsbaar durven opstellen, ‘zij weten ook niet alles’;
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– verbinding zoeken tussen organisatiedoelen en doelen van mede-
werkers.

Deze leidinggevenden hadden geen theorie over complexe responsieve 
processen bestudeerd, maar wat intuïtie hun vertelde zou zo passen 
in deze manier van denken. Wat extra aandacht vraagt in deze punten 
is de rol die leidinggevenden kunnen hebben bij het ‘ruimte maken’ 
voor mede werkers om zelf te werken aan vernieuwing. Het paradoxale 
is namelijk dat ruimte maken niet betekent dat leidinggevenden zich 
letterlijk of figuurlijk terugtrekken, maar dat ze juist meer aanwezig 
zijn in het operationele proces. Alleen dan kunnen ze luisteren naar de 
verhalen en zelf ervaringen meemaken waardoor ze kunnen ontdek-
ken wat er aan verbeteringen al voorkomt dan wel gewenst is door de 
vakmensen zelf. Ze kunnen met die ‘kennis’ de verbinding leggen naar 
strategische intenties en meehelpen betekenis te geven aan datgene 
waaraan werkelijk belang moet worden gehecht, niet alleen vanuit het 
standpunt van de lokale interacties, maar ook vanuit het standpunt van 
de organisatie als geheel.

Een andere rol van leidinggevenden die erg belangrijk is, is om mee 
te denken over de samenstelling van de lokale coalities. De blik van 
 leidinggevenden is meer gericht op het systeem als geheel en alle scha-
kels die daarin bestaan om het werk zo goed mogelijk te doen. Als 
ze merken dat bepaalde experts of ondersteuners een belangrijke rol 
kunnen vervullen, kunnen zij hen uitnodigen – al dan niet via de vak-
mensen – om deel te nemen aan de coalitie. In veel organisaties is de 
situatie gegroeid dat verschillende processen alleen met elkaar verbon-
den zijn via de hiërarchische lijn. Dat leidt ertoe dat ondersteunende 
diensten zelf niet meer de verantwoordelijkheid kunnen nemen om bij 
te dragen aan initiatieven van onderop, bijvoorbeeld omdat ze beoorde-
len dat deze ideeën niet aansluiten op de strategische prioriteiten die 
binnen de organisatie bepaald zijn. Leidinggevenden kunnen bijdragen 
aan het doorbreken van dergelijke ‘impasses’ in organisaties en op die 
manier ruimte creëren voor initiatieven.
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Van theorie naar actieonderzoek: naar de praktijk!

Zoals beschreven, is er een duidelijke ambitie en urgentie binnen de po-
litieorganisatie om slim vakmanschap in de praktijk te versterken. Ook 
draagt de eerdergenoemde literatuur een aantal mogelijke denk- en/of 
oplossingsrichtingen aan die te gebruiken zijn bij het verder stimuleren 
van een meer contextgedreven en ontwikkelgerichte manier van werken 
in de praktijk. Vanuit het lectoraat Lerende Politieorganisatie ontstond 
de behoefte om meer inzicht te verwerven in hoe er op dit moment ge-
werkt wordt aan het versterken van slim vakmanschap in de praktijk en 
wat daarin al wel en niet goed werkt. Niet enkel om daar na afloop van 
zo’n proces iets over op te kunnen schrijven, maar juist ook om de be-
weging rond Slim Vakmanschap verder te versterken. Actieonderzoek 
is wat ons betreft een mooie manier om die twee ambities met elkaar 
te verbinden. In hoofdstuk 2 zullen we de keuze voor en invulling van 
actieonderzoek verder toelichten.

Slim vakmanschap.indd   26 21-11-2011   16:50:10



2 Actieonderzoek als motor voor verandering

Vakmanschap versterken, hoe kan dat in een grote organisatie met veel eisen 
en regels? Zoals in het vorige hoofdstuk al kort is toegelicht vraagt versterking 
van vakmanschap in de praktijk niet zozeer om een ontwerpgerichte aanpak, 
maar meer om een ontwikkelgerichte dynamiek. Actieonderzoek is als metho-
de zeer geschikt om een ontwikkelgerichte veranderaanpak in de werkpraktijk 
te versterken, juist omdat het een methode is waarin actie en reflectie elkaar 
afwisselen. In dit hoofdstuk zullen we kort de achtergrond en opzet van actie-
onderzoek toelichten en het proces beschrijven zoals wij dat hebben doorlopen.

Minder ontwerpen, meer ontwikkelen

Een ontwikkelgericht veranderproces verschilt in een aantal opzichten 
sterk van een meer ontwerpgericht proces. Het fundament van een 
ontwikkelperspectief ligt in het kijken naar organisaties als een open 
systeem waarin complexe responsieve processen tussen mensen en 
systemen plaatsvinden. De deskundigheid van vakmensen vormt een 
belangrijke schakel in het blijven verbeteren en innoveren van werk en 
werkprocessen. Vakmanschap in de operationele processen speelt daar-
in een cruciale rol. Vakmensen kunnen, vanzelfsprekend met behulp 
van slimme systemen en hulpmiddelen, zelf in de lokaliteit tot slimme 
oplossingen komen voor klanten, burgers of andere direct betrokkenen 
in die situaties waar regels en standaarden niet volstaan of onvoldoen-
de passen. Het versterken van vakmanschap betekent dan ook vooral 
dat vakmensen zelf en met elkaar in de praktijk meer lerend en ver-
nieuwend vermogen ontwikkelen. Het innoveren en vernieuwen van 
systemen (methoden, regels, technologie enz.) staat hiermee vanzelf-
sprekend in directe verbinding.

In veel verandertrajecten of -programma’s in grote organisaties als 
de politie kiest men impliciet echter meestal voor een ontwerpgerich-
te aanpak, waarin het ontwerp van de systemen en structuren door 
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 deskundige wetenschappers, onderzoekers of adviseurs centraal staat. 
De ontwerpgerichte aanpak heeft als belangrijk kenmerk dat doelstellin-
gen en het bijbehorende plan van aanpak vooraf heel scherp geformu-
leerd zijn. Het vergt een nauwkeurige en deskundige analyse vooraf om 
uiteindelijk het gewenste resultaat te bereiken. Deze benadering is ge-
schikt voor relatief eenduidige veranderprocessen met een voorspelbare 
en voorzienbare uitkomst, bijvoorbeeld de organisatiebrede invoering 
van nieuwe technologische ontwikkelingen (bijv. een nieuw computer-
programma) of nieuwe integrale werkmethoden waarin handelings-
protocollen afgestemd zijn met meerdere partners in de keten (bijv. 
omgaan met huiselijk geweld).

Leercyclus

Hoe hoger de graad van vakmanschap en professionaliteit van mede-
werkers in de organisatie is, hoe lastiger het echter zal zijn om exclusief 
via deze ontwerpgerichte benadering te werken. Zoals in hoofdstuk 1 
is aangegeven, kunnen vakmensen het immers juist als een motie van 
wantrouwen ervaren wanneer zij gedwongen worden om anders te wer-
ken, zeker wanneer zij daar zelf de rationaliteit en functionaliteit niet 
van inzien. In sectoren waarin de professionaliteit van vakmensen sterk 
is ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld in de gezondheidszorg onder artsen, 
zien we dan ook dat praktijkbeoefening en kennisontwikkeling (als voor-
loper van verbetering en innovatie) nauw met elkaar verbonden zijn. 
Onder de mensen die het vak uitoefenen bevinden zich professionals 
die zelf experimenteren en onderzoeken, vaak in directe samenwerking 
met of onder begeleiding van wetenschappers. Zo kunnen bijvoorbeeld 
nieuwe technieken om hartoperaties te doen vanuit (wetenschappelijk) 
onderzoek gemonitord worden op hun efficiëntie en effectiviteit en op 
die manier vanuit de praktijk uitgroeien tot nieuwe professionele stan-
daarden voor hartchirurgen.

Leren kan op deze manier onderdeel zijn van het werk. In de meest 
elementaire vorm is dit ‘ervaringsleren’ beschreven in de leercyclus 
van Kolb (zie figuur 4). Bovenaan in de cyclus staat de ervaring van het 
werk in de dagelijkse praktijk. Bijzonderheden in deze ervaring (zowel 
‘ fouten’ als juist ‘successen’) leiden tot nadere reflectie door (een aantal 
van) de praktijkbeoefenaren zelf, al dan niet samen met experts of onder-
steuners. Een goede reflectie biedt mogelijkheden om nadere  analyses 
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te doen en nieuwe of verbeterde werkwijzen uit te denken. Dit gebeurt 
in de fase van conceptualiseren en dat kan leiden tot een nieuwe aanpak 
waarmee men kan experimenteren. Als de experimenten succes vol blij-
ken, is vervolgens verbreding in een professionele standaard mogelijk. 
Vanaf dat moment kunnen ook andere vakmensen gebruik gaan maken 
van deze vernieuwing.

Experimenteren Reflecteren

Concreet ervaren

Conceptualiseren

Figuur 4: De leercyclus van Kolb

Deze vorm van onderzoeken en leren tijdens het werk kan zeker niet 
voor alle vakmensen binnen de politieorganisatie opgaan, nu niet en 
in de toekomst niet. Het is echter duidelijk dat politiewerk steeds meer 
kenmerken krijgt van ‘professionalisme’. Dat wil zeggen dat de voor-
lopers onder de politievakmensen zelf het voortouw willen en kunnen 
nemen om een actieve bijdrage te leveren aan het verbeteren en ver-
nieuwen van de werkmethoden. Innovatie is overigens niet het enige 
element van dit ‘new professionalism’ binnen de politie. Stone en  Travis 
(2011) zien ook het afleggen van verantwoording (accountability), het 
handelen binnen de wettelijke kaders (legitimacy) en het werken aan 
nationale samenhang (national coherence) als elementen van nieuw pro-
fessionalisme.

Actieonderzoek: de uitgangspunten

Actieonderzoek leent zich bij uitstek als methode voor het versterken 
van vakmanschap op een ontwikkelgerichte manier. Het belangrijkste 
principe van actieonderzoek is dat we de werkelijkheid kunnen leren 
kennen door er in de praktijk veranderingen in aan te brengen (Glaser 
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& Strauss, 1967). Dat vraagt aan de ene kant vakmensen die het vermo-
gen (vakmanschap) en de wil (ambitie) hebben om veranderingen aan 
te brengen in het werk op basis van hun ervaringen in de praktijk. Aan 
de andere kant vraagt het onderzoekers die meekijken en meedenken 
met de vakmensen. De onderzoekers bieden ondersteuning bij de re-
flectie op het praktijkwerk en faciliteren het conceptualiseren gericht op 
nieuwe experimenten in de praktijk.

Belangrijke uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de  interventies 
binnen de aanpak van actieonderzoek zijn (naar Boonstra & De Caluwe, 
2006):

Positieve benadering

De onderzoekers gaan ervan uit dat de (vak)mensen met wie zij werken, 
evenals hun leidinggevenden en ondersteuners in hun werk, zelf aan-
geven welke verbeteringen zij willen aanbrengen in het politiewerk. Als 
mensen hun ambitie naar voren brengen, ondersteunen onderzoekers 
hen daar waarderend in door hen uit te nodigen deze ambitie ook waar 
te maken. De onderzoekers gaan ervan uit dat mensen die deze stap 
zetten zelf ook verantwoordelijkheid willen en durven nemen voor het 
resultaat en effect van hun werk. Het stimuleren van de onderlinge dia-
loog, en daarmee het kritisch en reflectief vermogen, draagt bij aan het 
nemen van deze verantwoordelijkheid.

Verbinden van denken en doen

Het verbeteren en vernieuwen van werk is nauw verbonden met de han-
delingspraktijk, het ‘hands-on’ werk. Dat is heel anders dan de aanpak 
waarin specialisten in vergaderruimtes met elkaar het denkwerk ver-
richten en instructies overbrengen aan de uitvoerenden die het doewerk 
op zich nemen. Onderzoekers gaan zo veel mogelijk mee in de praktijk 
en denken op die manier mee. Zij stimuleren de verbondenheid tussen 
denken en doen bij mensen in de praktijk, op die manier kan er sprake 
zijn van authenticiteit. De (vak)mensen kunnen op die manier hande-
len overeenkomstig hun bedoelingen, wat transparantie en geloofwaar-
digheid versterkt.
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Ruimte, vrijheid en respect

Als (vak)mensen hun vakmanschap willen ontwikkelen, vraagt dat om 
ruimte, vrijheid en respect. Ruimte heeft betrekking op zowel fysieke als 
mentale ruimte, ruimte om te zeggen wat zij vinden, tijd om na te den-
ken en te reflecteren, ruimte om het in de praktijk eens anders te doen. 
Om die reden was een belangrijke conditie voor dit onderzoek ook dat 
er uren ter beschikking gesteld werden (door ESF). Vrijheid biedt mede-
werkers de gelegenheid om anders te denken en doen, zij het dat dit ook 
vereist dat deze medewerkers zelf verantwoording willen afleggen over 
wat en hoe zij hebben gehandeld. Onderzoekers hebben een belangrijke 
rol in het stimuleren hiervan. Respect betekent dat onderzoekers de be-
trokkenen uitnodigen om elkaar serieus te nemen, ook als experimen-
ten niet van de grond komen of een negatief effect blijken te hebben.

Vakwerk is een collectieve actie

Politiewerk is vaak meer dan de individuele actie van een agent. Niet 
alleen zijn er meerdere mensen betrokken bij het zo goed mogelijk 
voorbereiden en begeleiden van politieacties. Er zijn ook meerdere part-
ners (burgers, gemeenten, hulpdiensten, private partijen, ketenpartners 
enz.) betrokken bij het vormgeven van goed politiewerk. De kwaliteit 
(en ‘slimheid’) van het vakwerk is in belangrijke mate afhankelijk van de 
wijze waarop deze partijen en actoren met elkaar belangen afwegen, een 
focus kiezen en de aanpak uitwerken en op elkaar afstemmen. Veel ver-
beteringen en vernieuwingen in het politiewerk van deze tijd kunnen 
voortkomen uit het versterken van de collectiviteit van acties (Politie in 
Ontwikkeling, 2005).

Zingeving, betekenisgeving en interactie

De drijfveren achter versterking van vakmanschap ligt bij veel vakmen-
sen verscholen in de ambitie om het werk beter te doen en daarmee 
een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Wat een zinvolle 
bijdrage is, bepaalt een individu niet alleen, maar vraagt juist onderlin-
ge interactie en afstemming. Dat geldt zowel voor de interacties  tussen 
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agenten en burgers als die tussen politieleiders en agenten. Onder-
zoekers stimuleren onderlinge dialoog en interactie om op die manier 
gezamenlijk betekenis te geven aan het politiewerk.

Actieonderzoek: de werkwijze van onderzoekers

Actieonderzoek onderscheidt zich in een aantal opzichten van meer tra-
ditioneel onderzoek. Actieonderzoekers faciliteren het ondernemen van 
acties om vervolgens de uitwerking en effecten van deze acties te regis-
treren en evalueren en ervan te leren. Op die manier helpen zij mensen 
in de organisatie veranderingsrichtingen te expliciteren die ze zelf graag 
verder zouden willen verkennen, en stimuleren hen daar vervolgens ook 
daadwerkelijk stappen in te zetten. De methode wijkt daarmee op de 
volgende punten sterk af van meer traditionele onderzoeksmethoden.

Van objectief analyseren naar actief veranderen

Belangrijk is dat het resultaat van actieonderzoek geen analyse is van 
een bepaalde situatie met aanbevelingen hoe tot veranderingen of ver-
beteringen te komen, maar dat de daadwerkelijke verandering juist al 
het resultaat van het onderzoek is. Onderzoek is daarmee tevens een in-
terventie. Een ander doel van actieonderzoek is bovendien om het lerend 
vermogen van de betrokkenen te versterken door in het proces aandacht 
te besteden aan reflectie en onderlinge interactie en communicatie.

Van observator naar motor in het veranderingsproces

De actieonderzoeker is geen objectieve buitenstaander, maar neemt een 
belangrijke rol op zich in het veranderproces. Door naar de praktijk toe 
te gaan, nieuwsgierige vragen te stellen, te reflecteren op wat de on-
derzoeker ziet, voelt of denkt, is hij of zij een belangrijke speler in het 
proces. De onderzoeker dient als waarnemer, ondersteuner en sparring-
partner.

Slim vakmanschap.indd   32 21-11-2011   16:50:10



Actieonderzoek als motor voor verandering    33

Van onderzoeker naar facilitator

Een belangrijke eigenschap en ook meteen succesfactor van actieonder-
zoek is het participatieve karakter ervan. In een traditioneel onderzoek 
zijn het vooral de onderzoekers die kennis opdoen en opschrijven. In 
actieonderzoek gaat het er juist om dat de mensen in de organisatie 
zelf slimmer worden. De direct betrokkenen uit de organisatie zijn de 
regisseur van het onderzoek. Zij geven aan welke informatie zij nodig 
hebben (van de onderzoeker of andere bronnen) en wat zij willen gaan 
uitproberen.

Van beoordelend kijken naar waarderend leren

De actieonderzoeker gebruikt minder het theoretisch kader en de daar-
van afgeleide hypothesen als normatief kijkkader. Het gaat er meer om 
waarderend te zijn ten opzichte van de mogelijkheden die zich tijdens 
het onderzoek aandienen dan om te beoordelen wat er wel of niet is. 
Deze benadering gaat ervan uit dat verandering voortkomt uit het ver-
der tot ontwikkeling brengen van sterke punten en talenten van mensen 
in de organisatie. Vaak is dat al wel in de kiem aanwezig en helpt het als 
onderzoekers dit benoemen en stimuleren meer te gaan gebruiken. Als 
de focus op leren is gericht, werkt dat krachtiger dan in kaart brengen 
wat er allemaal nog niet goed loopt, wat er nog aan ontbreekt of waar de 
organisatie niet goed in is (de probleemanalyse).

Actieonderzoek: de werkvormen

De actieonderzoekers kunnen tijdens het actieonderzoek meerdere 
werkvormen gebruiken. In tabel 1 geven we een beknopt overzicht van 
de werkvormen die we hebben gebruikt tijdens het onderzoek Slim 
Vakmanschap. De werkvormen hebben over het algemeen een dubbel-
functie: verzamelen van informatie én faciliteren van verandering.
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Werkvorm Beschrijving
Open 
 interview

Een vraaggesprek tussen deelnemers aan het actieonderzoek 
en de onderzoekers met een half-open karakter. Onderzoekers 
brengen thema’s en vragen in en laten de ruimte open voor 
deelnemers om zelf zaken die zij belangrijk vinden in het ge-
sprek in te brengen.

Expertmeeting Experts van binnen en buiten de politie, op het gebied van 
vakmanschapontwikkeling, ontmoeten de deelnemers aan 
het onderzoek. Experts delen kennis en ervaring, deelnemers 
geven zelf richting aan het gesprek door vragen te stellen. 
Deelnemers brengen ook hun eigen reflectie op de praktijk in 
en krijgen feedback van experts.

Participatieve 
observatie

Onderzoekers gaan met deelnemers mee de praktijk in. Ze 
wonen gesprekken bij en/of observeren het handelen van 
deelnemers. Ze koppelen gevraagd en soms ongevraagd 
observaties en indrukken terug en registreren de reacties van 
de deelnemers. Onderzoekers nodigen deelnemers uit om te 
reflecteren en verder te experimenteren.

Ontwerp-
bijeenkomst

Deelnemers die gezamenlijk werken aan een casus rond vak-
manschap bespreken met elkaar de aanpak die ze zouden 
willen uitproberen tijdens het verder experimenteren. Het gaat 
vaak om deelnemers die uit verschillende afdelingen en soms 
zelfs uit verschillende organisaties komen. De onderzoekers 
nodigen de deelnemers uit om hun belangen, verwachtingen 
en issues op tafel te leggen en met elkaar in dialoog te gaan. 
Een bijzondere vorm van een ontwerpsessie is om gebruik te 
maken van visualisatietechnieken (design research).

Oefensessie Als blijkt dat deelnemers behoefte hebben aan bepaalde 
vaardigheden die ze bij collega’s of bij de onderzoekers zien, 
 houden we een oefensessie. De leiding van de sessie ligt bij 
een ervaren vakman of bij een trainer. Het kan bijvoorbeeld 
gaan om de vaardigheid om een collega uit te nodigen zijn 
vakmanschap te delen, een vakman te stimuleren om zelf het 
initiatief te nemen tot een experiment of vakmensen te stimu-
leren elkaar te bevragen of met elkaar in dialoog te gaan.

Inspiratie-
sessie

Mensen van binnen en buiten de politie met interessante 
voorbeelden en verhalen over vakmanschap of aspecten van 
vakmanschap vertellen hun verhaal aan deelnemers en door 
hen uitgenodigde gasten. Thema’s zijn bijvoorbeeld de samen-
werking tussen front- en backoffice, het gebruik van sociale 
media of contextgedreven politiewerk.

Evaluatie-
bijeenkomst

Betrokkenen rond een casus van vakmanschap kijken samen 
terug en vooruit op de vorderingen die gemaakt zijn in de ca-
sus. Ze relateren deze vorderingen aan de voorgenomen am-
bities en doelstellingen. Er kunnen ook leidinggevenden en/of 
ondersteuners aanwezig zijn. De actieonderzoekers vervullen 
een rol als facilitator en registrator van de bijeenkomst.

Tabel 1: Werkvormen voor actieonderzoek
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Deze lijst met werkvormen geeft een overzicht van het type bijeenkom-
sten dat tijdens dit actieonderzoek is georganiseerd. Soms zijn er bij-
eenkomsten geweest waarin meerdere werkvormen in combinatie met 
elkaar zijn gebruikt.
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3 Actieonderzoek Slim Vakmanschap

In dit hoofdstuk staat het onderzoeksproces beschreven zoals wij dat binnen 
het onderzoek rond slim vakmanschap hebben vormgegeven en de verschil-
lende stappen of activiteiten die daarin te onderscheiden zijn. Het hoofdstuk 
biedt daarmee concrete aanknopingspunten voor de wijze waarop actie-
onderzoek een ontwikkelgerichte dynamiek in een organisatie tot stand kan 
 brengen.

De mogelijkheid om onderzoek te doen naar slim vakmanschap ont-
stond doordat het Europees Sociaal Fonds (ESF) gelden beschikbaar 
stelde voor projecten op het gebied van ‘slimmer werken’ (actie E). Drie 
korpsen en de Politieacademie hebben samen aan een projectvoorstel 
gewerkt met als titel Slim Vakmanschap, Beter Blauw. De aanleiding 
voor dit project vormde de wens binnen de politie om procesverbeterin-
gen te realiseren en arbeidsproductiviteit te verhogen. Op diverse plaat-
sen binnen de politie zijn al vele voorbeelden te vinden van innovaties 
in het werk die leiden tot beter werk en een hogere productiviteit: denk 
aan burgernet, opsporingscoalities met publieke en private partners en 
het gebruik van sociale media. Het doel van dit project was om in de 
drie korpsen innovatieve praktijken te stimuleren en deze uit te wisse-
len tussen de verschillende partners, zodat men met en van elkaar kan 
leren en afkijken. Om dit doel te bereiken is expliciet voor de ontwik-
kelbenadering gekozen: kleinschalige vernieuwingen van operationele 
politiemensen ontsluiten, deze verder ontwikkelen en verbreden naar 
meerdere korpsen.

De naam Slim Vakmanschap is gekozen met een knipoog naar het 
begrip slimmer werken. Slim vakmanschap verwijst naar politiewerk 
dat met minder inspanning leidt tot betere resultaten. We hebben de 
 focus daarbij vooral gericht op het aspect van de sociale innovatie: betere 
samen werking in bredere coalities.
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Onderzoeksvragen

Het actieonderzoek Slim Vakmanschap maakte deel uit van dit project 
en is vormgegeven door onderzoekers van het lectoraat Lerende Politie-
organisatie. De hoofdvraag voor het actieonderzoek was: Hoe kan slim 
vakmanschap verder versterkt worden in de politieorganisatie?

De deelvragen waren:
– Hoe verloopt het proces rond het versterken van slim vakmanschap 

binnen één enkele concrete praktijkcasus?
– Hoe kunnen innovatieve oplossingen die gevonden zijn in één ca-

sus zich verbreden naar meerdere organisaties (of organisatieonder-
delen)?

– Welke onderliggende principes of bouwstenen zijn er te onder-
scheiden die informatie geven over het versterken van slim vakman-
schap?

– Welke dieperliggende patronen of reflexen zien we in de organi-
satie die het proces van slim vakmanschap belemmeren of juist 
 versterken?

Het onderzoek heeft in de praktijk in drie korpsen plaatsgevonden: 
Noord- en Oost-Gelderland, Zuid-Holland-Zuid en Utrecht. In ieder 
van deze korpsen was al een groep mensen, zowel op strategisch als 
op tactisch en operationeel niveau, actief bezig met het versterken van 
vakmanschap. De onderzoekers hebben deze mensen opgezocht en 
hen waar mogelijk ondersteund bij het verder ontwikkelen van vakman-
schap. De teams die binnen de korpsen al werkten aan vakmanschap 
waren leidend als het ging om focus aanbrengen en nieuwe initiatie-
ven nemen. Binnen ieder korps zijn globaal dezelfde stappen doorlo-
pen: ontsluiten (van innovatieve praktijken), ontwikkelen en verbreden. 
Deze lijn bleek de rode draad te zijn die door het project Slim Vakman-
schap liep. Het gevolgde proces en de resultaten waren echter in ieder 
korps weer heel verschillend. Hierna beschrijven we chronologisch het 
verloop en de uitkomsten van het actieonderzoek.
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Opstartfase

Voorafgaand aan het daadwerkelijke onderzoek hebben we een drietal 
activiteiten ondernomen die volgens ons van groot belang zijn geweest 
voor het verdere verloop van het onderzoek. We hebben in alle drie de 
deelnemende korpsen een eerste beeld proberen te krijgen van hoe zij 
zelf een invulling gaven aan het versterken van slim vakmanschap in 
de praktijk. Daarnaast heeft een van de onderzoekers gewerkt aan een 
artikel dat de basis vormde voor het onderliggend denkkader (Sprenger, 
2010).

Analyse en beschrijving ‘state-of-the-art’-vakmanschap

Als eerste stap in het actieonderzoek hebben de onderzoekers kennis-
gemaakt met de direct betrokkenen bij de ontwikkeling van vakman-
schap in de drie korpsen. In ieder korps bestond een team of werkgroep 
van mensen die hiermee al werkten, zij het in ieder korps op een andere 
manier en met andere accenten. De onderzoekers wilden als eerste stap 
inzicht hebben in waar de korpsen nu staan. Dat ging enerzijds om 
de vraag wat de korpsen wilden bereiken met het versterken van vak-
manschap (‘visie op vakmanschap’) en anderzijds om de vraag welke 
 activiteiten al werden georganiseerd. Tevens zochten de onderzoekers 
in literatuur, beleidsdocumenten en bij gekende experts welke relevante 
bronnen er al binnen en buiten de organisatie te vinden waren. Het 
ging met name om kennis die ten grondslag ligt aan de huidige situ-
atie (beleid of praktijk) of die inspirerend kan zijn voor de gewenste 
toekomst.

De onderzoekers koppelden de beschrijvingen die zo gemaakt zijn te-
rug aan de direct betrokkenen in de drie korpsen om op die manier 
de visie op en de (gewenste) uitvoering van vakmanschap te explicite-
ren. In een eerste conferentie met de direct betrokkenen uit de drie 
korpsen bespraken we de uitkomsten. De conferentie kreeg nog meer 
een bijzonder karakter doordat we ook een uitwisseling organiseerden 
met mensen van de NS én met een drietal experts op het gebied van 
vakmanschapontwikkeling (Nol Groot, Joseph Kessels en Rob Zuijder-
houdt) (zie bijlage 1).
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Formuleren van een helder denkkader

Parallel aan de eerste fase van analyse en beschrijving werkte de trek-
ker van het onderzoek, Cees Sprenger, aan een artikel dat de titel Slim 
vakmanschap. Hotspots bij de politie meekreeg. Dit artikel is voor een deel 
terug te lezen in hoofdstuk 1 van dit boek. Het doel van dit artikel was 
om alle kennis en voorbeelden die opgedaan waren in de eerste fase van 
het onderzoek te verwerken in een theoretisch denkkader. Een helder 
denkkader is van groot belang in een actieonderzoek, aangezien dat het 
kijkkader waarbinnen het onderzoek plaatsvindt kan verduidelijken. Dit 
kader vormde een belangrijke schakel in het aanbrengen van de focus 
in het vervolg van het onderzoek. Het artikel verhelderde de begripsvor-
ming over slim vakmanschap.

In veel ontmoetingen en gesprekken die later volgden bleek dat met 
name de driehoek waarin de drie rollen van initiator, actor en onder-
steuner met elkaar in verband gebracht worden, behulpzaam was. De 
driehoek maakt duidelijk dat vakmensen zelf in de rol van initiator 
moeten komen als ze de gewenste vernieuwingen willen doorvoeren. 
Traditioneel is de leidinggevende altijd de initiator binnen de politie-
organisatie. Sprengers artikel heeft geleid tot veel vragen, gesprekken 
en discussies, waardoor het gesprek over vakmanschap en vooral ook de 
initiatieven die daarop volgden richting kregen.

Samenstellen van de onderzoeksteams

Naast het formuleren van het denkkader diende de eerste fase van het 
onderzoek ook tot de samenstelling van onderzoeksteams. Het ging 
daarbij zowel om een centraal onderzoeksteam vanuit het lectoraat dat 
de coördinatie had over het totale onderzoek, als om onderzoeksteams 
in de drie korpsen.

Het doel van deze onderzoeksteams was het verder vormgeven en ont-
werpen van het actieonderzoek, zowel binnen de korpsen als over de 
korpsen heen. Het onderzoeksteam bestond aanvankelijk uit enkele on-
derzoekers van het lectoraat en uit betrokken en nieuwsgierige mede-
werkers uit de drie korpsen. Niet mensen die erbij moesten zijn, maar 
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juist mensen die het zelf leuk vonden om met een onderzoekende bril 
naar het eigen korps te kijken.

De functie van het onderzoeksteam was in eerste instantie het ver-
der uitwerken en invullen van de onderzoeksopzet. Aansluitend voerde 
het team ook veel van de onderzoeksactiviteiten uit, deelde ervaringen 
en inzichten en maakte deze beschikbaar voor anderen.

De onderzoeksteams vormden onderling ook een groep die steeds 
meer op elkaar betrokken raakte. We merkten hoe belangrijk het is om 
ook als onderzoekers samen te leren en met elkaar nieuwsgierig naar de 
praktijk te kijken. Zo groeit letterlijk ‘een onderzoekende houding’ die 
meer betrokken collega’s kunnen overnemen en die in meer situaties 
toepasbaar is. Dat bevordert de verbreding van slim vakmanschap!

De samenstelling van de onderzoeksteams is tijdens het onderzoek niet 
hetzelfde gebleven. Afhankelijk van de thema’s die naar voren kwamen 
en de interesse die mensen voor het thema hadden traden er wisse-
lingen op. Gaandeweg leidde dit ertoe dat er vooral een kerngroep was 
met enkele onderzoekers uit de korpsen en het lectoraat, die afhankelijk 
van de aard en fase van het onderzoek werd aangevuld met onderzoe-
kers en gasten.

Fase 1: Ontsluiten van innovatieve praktijken van vakmensen

Een eerste echte stap richting de praktijk was het opsporen van één 
concrete innovatieve praktijk in alle drie de korpsen. Het doel van het 
 op zoeken, observeren, volgen en bespreken van deze concrete casus was 
om te verkennen hoe het in zijn werk gaat als zich een vakman  aandient 
die een veelbelovend idee heeft om het werk te verbeteren of vernieu-
wen. Het aantal initiatieven dat we op deze manier konden onder zoeken 
was weliswaar niet groot, maar bood wel de mogelijkheid om alle facet-
ten te verkennen die spelen rond  vakmanschapontwikkeling.

We hebben bewust een casus gekozen die nog niet tot wasdom was 
gekomen. Geen succesverhaal dus. Er waren, zo bleek tijdens de 
oriëntatie gesprekken, al wel veel succesverhalen over vakmanschap. 
Het ging ons er in dit actieonderzoek juist om een gedreven vakman 
te vinden die het nog niet gelukt was succesvol te zijn met zijn idee, 
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terwijl de  leidinggevenden wel vinden dat het een veelbelovend idee is. 
Het volgen van een casus kon antwoord geven op vragen als: Hoe komt 
een idee van een vakman tot wasdom? Wat beweegt de vakman om te 
willen vernieuwen? Welke rol spelen collega’s en teamchef daarin? Hoe 
verhoudt dit enkele initiatief zich tot de visie die men in het korps heeft? 
Welke rol vervullen ondersteuners rond deze casus? Wat merkt de we-
reld buiten de politie ervan?

In ieder korps hebben de onderzoekers een casus, die we ook wel inno-
vatieve of leerpraktijk noemden, gevolgd en indien nodig gefaciliteerd. 
Hoe deze praktijk tot ontwikkeling kwam en via welke weg bleek veel 
interessante inzichten op te leveren. Hierna beschrijven we de drie ca-
sussen vanuit het perspectief van de onderzoekers van het lectoraat.

Noord- en Oost-Gelderland: Infocel

Algemene informatie
Locatie: Noord- en Oost-Gelderland, team Bronckhorst-Berkelland
Doorlooptijd:  Proeftuin van 1 jaar (mei 2010 t/m mei 2011)

Op initiatief van een teamchef is in Noord- en Oost-Gelderland een 
‘proeftuin’ rond vakmanschap gestart die de naam ‘infocel’ meekreeg. 
Simpel gezegd is een infocel een lokale informatie-eenheid op een ope-
rationeel wijkteam. De infocel is gekozen als proeftuin omdat er een 
vakman was die zich hiervoor heel sterk maakte. Hij kon het niet aan-
zien dat veel agenten op straat niet of nauwelijks gebruikmaakten van 
aanwezige informatie of informatie opvroegen als ze in de praktijk te-
gen een specifiek probleem aanliepen. De verbinding tussen de regio-
nale informatieafdeling en het lokale wijkteam werkte niet goed. Deze 
mede werker uitte zijn frustratie regelmatig bij zijn toenmalige teamchef. 
Deze teamchef heeft in samenwerking met mensen van de afdeling In-
formatie en Intelligence binnen het korps de ruimte gecreëerd voor een 
proeftuin die gedurende een jaar zou lopen. De kern van het experiment 
was dat iemand van de informatieafdeling ging werken op de locatie van 
het wijkteam en zo onderdeel werd van dat team. Daarnaast kreeg deze 
I-medewerker een ‘blauwe’ collega met gevoel voor het informatievak 
naast zich. De ervaringen binnen het team met deze manier van werken 
waren zeer positief. Het informatieproces verliep sneller en de informa-
tie was direct relevant voor de lokale context. Ook zag de I-medewerker 
dat de kwaliteit van de informatie die het blauwe team aanleverde sterk 
toenam. Agenten op straat zagen nu veel scherper wat de toegevoegde 
waarde is van het aanleveren van goede informatie.
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Vanaf het begin af aan zijn onderzoekers van het lectoraat bij de proef-
tuin betrokken geweest. Een eerste stap in het onderzoek was een nul-
meting die samen met twee medewerkers uit het korps is gedaan. Doel 
van deze nulmeting was het onderzoeken en verzamelen van ervaringen 
die relevante betrokkenen binnen de aanloop naar de proeftuin hadden 
opgedaan. In de loop van het jaar zijn de onderzoekers regelmatig op 
bezoek geweest bij de proeftuin en hebben ze met een kleine kerngroep 
rond de proeftuin het waarnemend en onderzoekend karakter bewust 
proberen vast te houden.

Het proces rond de infocel riep spannende vragen op zoals: Hoe maken 
we de proeftuin slimmer en brengen we deze steeds een stap verder, 
zonder de medewerkers in de proeftuin te veel te gaan sturen en daar-
mee in hun bewegingsvrijheid te beperken? Hoe versterken we ons le-
rend vermogen als korps? Wat zou de rol moeten zijn van een regionaal 
managementteam (RMT) bij dit soort ontwikkelgerichte experimenten?

Zoals een van de betrokkenen uit de regio het zelf formuleerde ‘heeft 
het onderzoek hem geholpen bewust in de rol van waarnemer of onder-
zoeker te stappen en daardoor ook een andere bijdrage te leveren aan 
het proces, meer gericht op het lerend karakter’. Iemand anders gaf aan 
dat ‘zodra het hem lukt om meer reflectief naar het proces te kijken en 
een ondersteunende in plaats van sturende rol te kiezen het de ander 
uitnodigt om zelf te onderzoeken en wezenlijke vragen te stellen die de 
praktijk verder helpen’.

Utrecht: Psychiatrische overlastplegers

Algemene informatie
Locatie: Utrecht, regio Binnensticht
Doorlooptijd:  drie maanden (mei – augustus 2010)

In Utrecht was een voormalig districtschef, op dat moment trekker van 
het verandertraject Korps 2015, de initiatiefnemer voor slim vakman-
schap in het korps. Vakmanschap was een van de vier kernthema’s van 
Korps 2015. Samen met een beleidsmedewerker ging hij op zoek naar 
een teamchef met een groot hart voor vakmanschap. Zij wist in haar 
team een vakman te vinden die al tijden tegen een probleem in zijn regio 
aanliep. Onze ambitie was deze vakman de ruimte te geven en de beno-
digde ondersteuning te bieden om van zijn probleem een innovatieve 
praktijk te maken.
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Binnensticht is een gebied waar verhoudingsgewijs veel psychiatrische 
instellingen te vinden zijn. Dit maakt ook dat er meer psychiatrische 
patiënten of mentaal verwarde mensen rondlopen die regelmatig voor 
overlast zorgen en een risico zijn voor zichzelf en hun omgeving. Er zijn 
regionale afspraken gemaakt (in de vorm van convenanten) over de sa-
menwerking en afstemming van verantwoordelijkheid tussen gemeente, 
politie en instellingen op het moment dat er een psychiatrische patiënt 
overlast pleegt en door de politie wordt aangehouden. Deze afspraken 
houden onder meer in dat er na aanhouding drie uur gewacht moet wor-
den op een deskundige van het crisisteam die gaat beoordelen of de 
psychiatrisch patiënt wel of niet in staat is weer naar buiten te gaan. 
Gedurende deze drie uur moeten er volgens de regels twee agenten 
bij de (lokale) cel aanwezig zijn. Dit leidt ertoe dat een noodhulpauto 
drie uur niet de straat op kan. Dit trekt een zware wissel op de bezet-
ting van het wijkteam. De vakman is op zoek gegaan naar belangrijke 
interne en externe partners die van belang zijn bij het aanpakken van het 
vraagstuk. Onderzoekers volgden hem en faciliteerden waar mogelijk 
de  gesprekken.

Het bleek echter geen makkelijke casus. De vakman stuitte op veel be-
zwaren. De beleidsmedewerkers wilden hem maar mondjesmaat helpen 
bij het zoeken naar alternatieven voor de afspraken in het convenant. 
Ze waren erop tegen direct contact te leggen met de inrichtingen die 
het betrof. De ‘hogere’ leiding werd er zelfs bij betrokken, wat leidde tot 
een discussie over deze casus op niveau van het managementteam. Het 
lukte in de praktijk niet om de krachten te bundelen en tot een creatieve 
oplossing te komen voor dit probleem.

Ook al heeft deze casus geen doorbraak gekend, hij heeft de betrok-
kenen wel veel geleerd over belemmerende en stimulerende factoren 
voor het versterken van vakmanschap in de praktijk en het zware beroep 
dat het soms doet op de creativiteit, flexibiliteit en het doorzettings-
vermogen van de verschillende betrokkenen.
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Zuid-Holland-Zuid: Fietsendiefstallen

Algemene informatie
Locatie: Zuid-Holland-Zuid (Hoekse Waard)
Doorlooptijd: mei – november 2010

Er is altijd meer werk te doen dan de politie qua capaciteit aankan. 
Dit leidt ertoe dat ieder korps een aantal prioriteiten stelt. Voor Zuid- 
Holland-Zuid is het terugdringen van het aantal fietsendiefstallen op 
dit moment een belangrijk thema, mede ingegeven door de landelijke 
cijfers die ook het ministerie sterk verontrusten. Het leek de trekker van 
de werkgroep ‘vakmanschap’ (onder de naam ‘Kennis moet stromen’) in 
het korps dan ook een goed idee om dit als thema te gebruiken voor het 
project Slim Vakmanschap.

Er is een vakman aangewezen als projectleider en deze heeft de ruimte 
gekregen om samen met de verschillende teams goede aanpakken rond 
het terugdringen van fietsendiefstallen te verzamelen en versterken.
Deze vakman is met goede moed de praktijk ingegaan. Hij zag zichzelf 
echter al snel vastlopen. Hij werkte ‘bovenover’ en vroeg teamchefs om 
medewerking van vakmensen. De teamchefs vonden fietsendiefstallen 
toch minder belangrijk dan verwacht, waardoor de projectleider geen 
aansluiting kreeg met vakmensen in de praktijk. Hij wist niet de juiste 
contactpersonen te vinden en ervoer weinig ondersteuning vanuit de 
korpsleiding. Langzamerhand nam de frustratie toe, omdat er weinig tot 
stand kwam. Tijdens een evaluatiegesprek met de direct betrokkenen en 
een onderzoeker bleek dat het gekozen spoor niet het juiste was. Te veel 
door beleid en topmanagement gestuurd ontstond er geen verbinding 
met vakmensen uit de praktijk.

Toch was er wel degelijk een lichtpuntje. Er bleek in een van de wijk-
teams wel een agent rond te lopen die er sterk warm voor liep om 
fietsen diefstallen aan te pakken. Daar was in zijn lokale situatie ook alle 
reden toe, omdat het aantal fietsendiefstallen sterk groeide. Bovendien 
had deze vakman ook al aanpakken uitgedacht en geprobeerd, gesteund 
door ideeën van collega’s en een landelijke werkgroep. Hij was altijd op 
de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Dit bleek de echt vernieuwen-
de vakman. De projectleider heeft zich vervolgens bij hem gemeld en 
is hem gaan helpen om zijn ‘kennis’ uit te werken en op te schrijven. 
Dit heeft ertoe geleid dat er een mooie korpskrant is verschenen over 
fietsen diefstallen (zie bijlage 5).
Een belangrijke les uit deze casus was voor de betrokkenen dat het niet 
werkt om een projectleider ‘bovenover’ aan te wijzen en op die manier 
vakmanschap verder tot ontwikkeling te brengen (ontwerpen in plaats 
van ontwikkelen). Op het moment dat het korps de keuze maakte om de 
vakman die er altijd al mee bezig was te faciliteren het thema verder te 
brengen, bleek de ontwikkeling van vakmanschap veel meer uit de verf 
te komen.
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Fase 2: Het verder ontwikkelen van vakmanschap rond de casus

In de tweede fase van het onderzoek wilden de onderzoekers vooral ken-
nis opdoen over de vraag hoe een vernieuwend idee van een vakman in 
de context van de organisatie en omgeving tot wasdom kan komen. De 
vragen waar de onderzoekers antwoord op wilden, waren: Wat zijn de 
‘bouwstenen’ die de ontwikkeling van vakmanschap robuust en effectief 
maken en wat zijn de belemmeringen of beperkingen die de ontwikke-
ling van vakmanschap in de weg kunnen staan?

Om antwoorden op deze vragen te krijgen hebben de onderzoekers in 
overleg met de betrokkenen ‘acties’ geïnitieerd die vooral gericht waren 
op het inbrengen van nieuwe ideeën (hoe gaat het elders?) en het ver-
binden van mensen die verschillend kijken naar de casus in de prak-
tijk. De onderzoekers en andere betrokkenen hadden opgemerkt dat 
een casus kan vastlopen wanneer vakmensen elkaar niet of nauwelijks 
raadplegen. Een andere faalfactor is dat ondersteuners niet meedenken 
met vakmensen en vooral verwijzen naar eerder gemaakte afspraken of 
beleid. Een derde faalfactor is dat de (top)leidinggevenden de ontwikke-
ling van vakmanschap in de weg kunnen staan wanneer ze toestaan dat 
lastige problemen uit de casus ‘naar boven worden gedelegeerd’ omdat 
vakmensen er met elkaar niet uitkomen. Tijdens de gesprekken en bij-
eenkomsten merkten de onderzoekers bovendien dat leiding gevenden 
zich soms respectloos kunnen uitlaten over vakmensen, waardoor de-
zen minder gemotiveerd kunnen raken en zich beperken tot het werk 
dat van hen wordt verwacht. Zo sprak een (top)leidinggevende een on-
derzoeker aan op het feit dat de casus ‘mislukt’ was door onhandig op-
treden in de praktijk.

De onderzoekers merkten ook wat er gebeurde wanneer de casus zich 
wel bleef ontwikkelen, namelijk:
– vasthoudendheid bij de betrokkenen;
– de wil om er met elkaar uit te komen;
– blijven reflecteren;
– steeds weer positieve steun vanuit de leiding.

In deze fase van het onderzoek hebben de onderzoekers de betrokke-
nen gestimuleerd om deze ‘kenmerken van succes’ meer en vaker te 
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 benutten. De onderzoekers hebben in het team direct rond de casus 
evaluaties georganiseerd, maar ook evaluaties in de korpsleiding over de 
casus. De onderzoekers merkten dat het veel inspiratie geeft als onder-
steuners, leidinggevenden en collega-vakmensen met elkaar in dialoog 
gaan over de casus en samen oplossingen zoeken voor de vragen die 
in de praktijk weerbarstig blijken te zijn. De leercyclus van Kolb (zie 
hoofdstuk 2) diende letterlijk als inspiratiebron om te reflecteren en ver-
banden te vinden die nieuwe inspiratie kunnen geven voor een andere 
 aanpak in de praktijk.

In deze fase hebben de onderzoekers geen specifieke vaste onderzoeks-
methodiek gekozen, maar hebben ze juist samen met de relevante be-
trokkenen op belangrijke momenten steeds voor een passende vorm 
gekozen. Een gezamenlijke ontwerpbijeenkomst, het gebruiken van 
 design research-methoden (zie bijlage 3), experts uitnodigen hun visie 
te geven, analyse van kritische incidenten, presentatie en discussie met 
trekkers van landelijke nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vak-
manschap, oefenen met coachen van vakmensen, jonge professionals 
en ondersteuners vragen mee te denken, het aanspreken van het eigen 
netwerk – heel veel verschillende werkvormen hielpen om vakman-
schap te voorzien van meer kwaliteit en effectiviteit (zie ook tabel 1).

De drie concrete casussen hebben een verdiept inzicht opgeleverd in 
de interventies die in dit actieonderzoek zijn gekozen en die een bij-
drage kunnen leveren aan de ontwikkeling van vakmanschap. Hierna 
een overzicht van deze interventies:
– Op het lokale niveau hebben actieonderzoekers vakmensen onder-

ling met elkaar in contact gebracht, zodat daar ervaringen en good 
practices werden uitgewisseld.

– In alle drie de korpsen hebben onderzoekers de casus ingebracht 
in het managementteam (RMT of KMT). Het doel van deze sessie 
was enerzijds om de vakmensen ondersteuning te geven vanuit de 
leidinggevenden. Anderzijds was het doel om de leidinggevenden 
dichter bij de praktijk van vakmanschap te brengen en zo te zien wat 
er speelt in de hoofden van vakmensen. Uit deze ervaring bleek dat 
leidinggevenden juist enorm veel kunnen bijdragen aan het zoeken 
naar creatieve oplossingen, meer dan vakmensen verwachtten. In de 
praktijk gebeurt dat weinig; leidinggevenden staan ver weg van het 
politiewerk op straat.
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– Onderzoekers brachten ondersteuners uit de drie korpsen bij elkaar 
(adviseurs op het gebied van beleid, bedrijfsvoering en HR, pro-
jectleiders enz.). In de loop van het project bleek namelijk dat het 
 ondersteunen van slimme praktijken op en rond het werk wezen-
lijk een andere invulling van de rol van ondersteuners vraagt dan 
het vertalen van strategische visie in beleid en richtlijnen (waaruit 
hun dagelijks werk op dit moment veeleer bestaat). Ondersteu-
ners  kunnen juist ook creatief meedenken over de afwijkingen of 
vernieuwingen in beleid en regels waarmee vakmensen moeten 
 werken. We merkten een enorme motivatie bij ondersteuners om 
meer met vakmensen samen te werken.

– Onderzoekers zijn ook ontmoetingen gaan organiseren voor leiding-
gevenden, ondersteuners en andere geïnteresseerden met als doel 
om samen nieuwe inspiratie op te doen. We spraken over  socia le 
media, over het gebruik van visuele technieken, over innovaties bij 
de politie en oefenden met technieken om vakmensen te ver leiden 
meer de rol van initiatiefnemer op zich te nemen. Er bleek veel be-
hoefte aan deze kennis, informatie en inspiratie!

Een interessant gevolg van deze meer netwerkende manier van onder-
zoeken bleek te zijn dat doordat er steeds meer mensen bij betrokken 
raakten (van dichtbij of juist verder af van de casus), ze ook hun eigen 
rol, ambitie en beïnvloedingsruimte rond het versterken van slim vak-
manschap meer onder de loep zijn gaan nemen. Zo bleek bijvoorbeeld 
binnen Utrecht dat jonge professionals (jonge, meestal hoogopgeleide 
nieuwe medewerkers) een belangrijke rol kunnen spelen bij het ver-
sterken van het innovatief vermogen van vakmensen. Zij zijn nog met 
weinig organisatiegeschiedenis ‘belast’, wat hun de gelegenheid geeft 
om vaste patronen te doorbreken en tot echtcreatieve oplossingen te 
komen. Het bij elkaar brengen van deze jonge professionals en het 
vergroten van hun slagvaardigheid bleek in Utrecht een belangrijke ka-
talysator te zijn. In Noord- en Oost-Gelderland lukte het al snel om de 
teamchefs uit de lijn enthousiast te krijgen voor slim vakmanschap en 
ook hier bleek het uiteindelijk van belang dat ondersteuners (opleiders, 
beleidsmedewerkers, specialisten) een bijdrage leverden aan het helpen 
en ontwikkelen van vakmensen. Een bijzonder voorbeeld was een re-
flectiebijeenkomst met mensen uit de lijn en de afdeling communicatie 
rond een succeservaring met Twitter.

Slim vakmanschap.indd   48 21-11-2011   16:50:11



Actieonderzoek Slim Vakmanschap    49

Fase 3: Het verbreden van vakmanschap naar meer collega’s

In de laatste fase van het onderzoek hebben de onderzoekers de korp-
sen vooral ondersteund bij het vinden van vormen om beschikbare ken-
nis en ervaring te delen op een manier die vakmensen stimuleert om 
succesvolle praktijken na te volgen in de eigen werksituatie. We wilden 
voorkomen dat er een blauwdruk zou komen (ontwerpen), maar zonder 
het tegendeel te bewerkstelligen, namelijk dat vakmensen steeds op-
nieuw zelf het wiel moeten uitvinden.

De interventies die de onderzoekers in deze derde fase hebben gedaan 
zijn:
– In beeld brengen van succeservaringen samen met relevante acto-

ren in de verschillende korpsen. Het expliciteren van deze successen 
in woord en beeld en zeker ook het delen van deze successen bleek 
enorm krachtig te werken, zo kwam al in een eerder stadium van het 
onderzoek naar voren. Het zet de spotlight op die initiatieven in de 
praktijk waarover vakmensen enthousiast zijn. Het maakt hen trots, 
voedt de bereidheid er vaker over te vertellen, en stimuleert de col-
lega’s zelf ook te blijven werken aan slim vakmanschap.

– Evalueren op successen en belemmeringen, zodanig dat in het re-
flectieproces de relevante bouwstenen komen bovendrijven. Dat 
zijn als het ware de patronen in de praktijk die het succes hebben 
 veroorzaakt of voorkomen. Onderzoekers hebben gezocht naar 
bouwstenen tijdens het reflectieproces rond de infocel in Noord- en 
Oost-Gelderland. Zij hebben, juist met het oog op mogelijke ver-
spreiding en het voorkomen van het blauwdrukdenken, er expliciet 
voor gekozen om niet de aanpak zelf centraal te stellen (wat uit-
nodigt tot het precies kopiëren van de aanpak), maar om belangrijke 
bouwstenen te zoeken. Bouwstenen bieden informatie op een ho-
ger abstractieniveau. Het ging er bijvoorbeeld niet precies om hoe 
leiderschap vorm heeft gekregen in de proeftuin (één coördinator, 
x tijd in de week, die en die activiteiten en zus en zo competenties), 
maar eerder wat de casus leert over de rol van leiderschap bij het ver-
sterken van vakmanschap en wat daarbij belangrijke aspecten zijn 
(talent, passie, verbinding).

– Versterken van netwerken binnen en tussen de korpsen. Zoals in 
de vorige fase al naar voren kwam, bleek er sterke behoefte aan het 

Slim vakmanschap.indd   49 21-11-2011   16:50:11



50    slim vakmanschap

 onderling uitwisselen van verhalen en aan het elkaar ontmoeten. 
Het gaat eigenlijk meer om het bouwen aan een netwerk van ken-
nissen dan om de kennis van specifieke oplossingen in het vak op 
zich. Voor het verbreden van vakmanschap en het delen van leer-
ervaringen bleek het noodzakelijk dat vakmensen elkaar vinden, 
nieuwsgierig zijn naar elkaar, vragen stellen en ervaringen delen. Dit 
kan natuurlijk op veel verschillende manieren een invulling krijgen. 
De onderzoekers hebben vooral gebruikgemaakt van de netwerken 
die (in potentie) in de organisatie al aanwezig waren ( bijv. inspiratie-
sessies, good practice-uitwisseling, ontbijtsessies met korpsleiding 
en teamleiders, dialoogtafels enz.).

Het doel van al deze activiteiten is uiteraard het delen van relevante in-
zichten, maar zeker ook het verder stimuleren van praktijkinitiatieven. 
In de laatste fase van het onderzoek nodigden mensen binnen het korps 
de onderzoekers regelmatig uit om steeds weer bij andere en nieuwe 
initiatieven aan te schuiven. Een belangrijke aanleiding hiervoor was 
dat de korpsen de toegevoegde waarde zijn gaan ervaren van de rol die 
de onderzoekers in het proces vervulden. Men gaf aan dat de onder-
zoekende, nieuwsgierige houding, het vastleggen van waarnemingen, 
het faciliteren van gesprekken, het doorvragen op belangen en het ver-
binden van verschillende groepen mensen met elkaar een belangrijke 
bijdrage leverden aan de versterking van vakmanschap. Men zag dat dit 
het leereffect en daarmee ook de snelheid van ontwikkeling binnen een 
verbeterings- of innovatieproces sterk doet toenemen.

Onderzoeken als houding

We merkten gaandeweg het actieonderzoek dat steeds meer betrokke-
nen bij het onderzoek ook vanuit een onderzoekende houding gingen 
werken. Het vervullen van de rol van onderzoeker beperkte zich niet 
alleen tot de onderzoekers van het lectoraat. Veel meer mensen in dit 
project gingen een rol spelen als onderzoeker door vragen te stellen, 
verslagen te maken en reflecties of evaluaties te begeleiden. Het werd 
ons duidelijk dat een onderzoekende houding binnen alle rollen van de 
driehoek (initiator, actor en ondersteuner) een belangrijke voorwaarde 
is om met en van elkaar te leren, belangen te verenigen en tot  innovatie 
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te komen. We zagen leidinggevenden en ondersteuners steeds meer 
zelf naar de werkpraktijk toe gaan. Niet om opdrachten te geven of aan 
te sturen, maar om op basis van hun nieuwsgierigheid vragen te stellen 
en mee te denken over de aanpak en invulling van experimenten. Dat 
geeft vakmensen meer ruimte en leidinggevenden en ondersteuners 
meer verbinding met het werk. Zo werd onderzoek voor hen ook een 
methode om vakmanschap verder te versterken.

In het volgende hoofdstuk is beschreven welke bouwstenen de onder-
zoekers hebben gevonden tijdens het proces van het versterken van 
vakmanschap. De bouwstenen zijn terugkerende patronen in het ont-
sluiten, ontwikkelen en verbreden van vakmanschap binnen de politie.
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4 Bouwstenen voor het versterken van vakmanschap

In hoofdstuk 3 is beschreven hoe de ontwikkeling van slim vakmanschap bin-
nen het project in drie fasen is verlopen. Na afloop van het project hebben de 
onderzoekers verschillende evaluatiebijeenkomsten gehouden binnen de drie 
betrokken korpsen. Na deze evaluaties is een nadere analyse gemaakt van de 
onderzoeksinzichten, uitmondend in de voornaamste bouwstenen die door 
het onderzoek heen van belang bleken voor het versterken van slim vakman-
schap.
Het doel van deze evaluaties was om uit het verloop van dit project te leren 
voor de toekomst. In de nadere analyse van de evaluaties van de drie korpsen 
hebben de onderzoekers alle kritische momenten die gedurende het project 
naar voren waren gekomen uit de evaluaties gelicht en onderworpen aan een 
kwalitatieve analyse. Op deze manier is een ordening ontstaan naar belang-
rijke succesfactoren die tijdens het proces naar voren zijn gekomen. In een van 
de evaluaties hebben de betrokkenen dit ‘bouwstenen’ voor slim vakmanschap 
genoemd. In deze analyse hebben we dat overgenomen.

Bouwstenen

Een bouwsteen is te omschrijven als een rode draad die herkenbaar is 
in een bepaalde groep kritische momenten. Zo hebben we een flink 
aantal kritische momenten gevonden waarin het steeds draaide om de 
vraag of de betrokken vakman of vakmensen zelf echt verantwoordelijk-
heid wilde(n) nemen om zijn (hun) idee door te zetten tot een verbete-
ring of vernieuwing in het werk. Deze bouwsteen hebben we ‘vakman 
als initiator’ genoemd. Op deze manier is een bouwsteen in feite een 
bundeling van zowel succes- als faalfactoren. Als de vakman het initia-
tief op zich neemt leidde dat veelal tot succes, deed hij dat niet, dan 
stagneerde het proces. We vonden het krachtiger om te spreken over 
bouwstenen dan over succes- en faalfactoren. De bouwstenen bevatten 
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geen  concrete handelingsrichtlijnen, het gaat meer om principes die de 
ruimte laten voor een persoonlijke invulling van betrokkenen passend 
bij een specifieke lokale context. Het onderzoek heeft ons zeven bouw-
stenen opgeleverd die in de praktijk kunnen helpen om slim vakman-
schap te versterken.

1 Vakman als initiator

Slim vakmanschap vraagt om sterke, autonome vakmensen die op  basis 
van talent en ambitie een bijdrage leveren aan spannende werkvraag-
stukken. Investeren in het opsporen, ontwikkelen en onder steunen van 
deze vakmensen is een krachtige hefboom.

In het eerste hoofdstuk hebben we al als belangrijk uitgangspunt voor 
slim vakmanschap beschreven dat goede vakmensen zelf in de rol van 
initiator moeten komen. Een vakman kan alleen deze rol op zich nemen 
als de leidinggevende ‘ruimte maakt’ en de vakman gaat ondersteunen. 
Binnen de ‘driehoek’ waarin de rollen initiator, actor en ondersteuner 
voorkomen betekent dat een verschuiving van rollen tussen de vakman 
en de leidinggevende. We kwamen vele verschillende situaties tegen 
waarin het dan weer wel en dan weer niet lukte om de initiatorrol op te 
pakken en vast te houden. Het bleek niet vanzelfsprekend te zijn dat een 
vakman, zodra hij daarvoor de ruimte krijgt, die rol ook meteen op zich 
neemt en krachtig invult. We beschrijven hierna een aantal interventies 
die vakmensen stimuleren om de initiatiefrol op zich te nemen.

‘Vakmensen hun passie en talent laten zien’

Mensen kunnen niet slim zijn tegen hun zin in. Een belangrijke valkuil 
is het verwarren van functionele verantwoordelijkheid met intrinsieke 
gedrevenheid en betrokkenheid. De casus in Zuid-Holland-Zuid laat 
zien dat het er vaak niet om gaat vakmensen ‘te maken’, maar meer 
om op belangrijke thema’s vakmensen op te sporen. Het werkt om die-
genen te ondersteunen en te verbinden die van nature een gedrevenheid 
hebben op het vraagstuk (passie) en de vaardigheid om daad werkelijk 
het verschil te maken (talent).
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‘Leidinggevenden oefenen in ondersteunen’

In veel situaties merkten de leidinggevenden dat er een ander beroep 
op hen werd gedaan. We organiseerden speciale bijeenkomsten waar 
de teamchefs met elkaar konden uitwisselen hoe zij zich het beste kon-
den opstellen ten opzichte van initiatiefrijke vakmensen. Het faciliteren 
van slim vakmanschap vraagt in de praktijk om een verschuiving van 
sturend en controlerend leiderschap naar voeden en volgen. Zoals een 
teamchef in Utrecht aangaf: ‘Ik zoek nu veel meer naar manieren om 
mijn vakmensen zelf met de juiste personen in contact te brengen in 
plaats van dat ik dat steeds voor ze doe. Daar leren ze veel meer van.’ 
Wat we ook hebben gezien is hoe essentieel het voor leidinggevenden 
is om zelf aanwezig te zijn in de praktijk. Met alleen slimme mensen 
bij elkaar brengen ben je er niet. Het helpt om in de praktijk mee te 
denken, de juiste verbindingen te leggen, nieuwsgierig te zijn en te ex-
perimenteren. Ook het organiseren van randvoorwaarden is essentieel. 
In Noord- en Oost-Gelderland zagen we dat het ontbreken van nood-
zakelijke randvoorwaarden een vertragende werking had. De eerste we-
ken was de nieuwe werkplek van de proeftuin niet op orde. Zoals een 
van de vakmensen daar zo krachtig aangaf: ‘Ik wil gewoon mijn werk 
kunnen doen en me niet de hele tijd bezig moeten houden met het re-
gelen van computers en autorisaties.’

‘Vakman komt met suggestie, chef moet het uitvoeren’

Bij de casus in Utrecht was het een mooi moment dat leidinggevende, 
onderzoekers en wel vier ondersteuners klaarstonden om één vakman 
te helpen bij het verder brengen van zijn idee. Voordat we het echt goed 
in de gaten hadden legde hij – geheel volgens de in jaren opgebouwde 
routine – het initiatief terug bij de leidinggevende. Nadat hij zijn idee 
uit de doeken had gedaan ging hij achteroverleunen en keek vragend 
naar de leidinggevende in de verwachting dat deze het probleem ernstig 
genoeg vond om er iets mee te gaan doen. Hij zag het als zijn taak om 
het probleem bespreekbaar te maken, maar daarna verwachtte hij dat 
zijn teamchef met een oplossing zou komen. Het alert zijn op en het 
bespreekbaar maken van dit patroon tussen leidinggevende en vakman 
zijn belangrijk.

Slim vakmanschap.indd   55 21-11-2011   16:50:11



56    slim vakmanschap

‘Initiatieven lopen makkelijk dood in het “regelwoud” waar stafmensen 
de baas zijn’

In Utrecht was de ervaring dat de mate van regelruimte van de vakman 
zelf een essentieel element is. Op het moment dat die er niet of nauwe-
lijks is of als er veel onduidelijkheid is over wie waarover mag gaan en 
wanneer, leidt dat tot een enorme demotivatie. We zagen in dit voorbeeld 
dat regelruimte niet enkel door de chef geboden kon worden, maar juist 
ook door de staf- en beleidsmedewerkers die zich met (de convenan-
ten van) dit thema bezighielden. Als deze specialisten hun eigen werk-
processen centraal stellen (het opstellen van goede regels) en dit niet 
blijven relateren aan de operationele context waarin vakmensen met die 
regels moeten werken, lopen initiatieven om te verbeteren snel vast.

‘De korpsleiding steunt slim vakmanschap!’

In alle drie de korpsen werkten de onderzoekers ook samen met een 
lid van de korpsleiding of een trekker dicht tegen de korpsleiding aan. 
Een van deze drie topmanagers zwierf voortdurend door de organisatie 
heen, bezocht veel teams tijdens hun teambijeenkomsten en ging naar 
vakmensen toe over wie hij mooie verhalen hoorde. Hij hield zelfs op 
het intranet een weblog bij waarin hij deze goede voorbeelden van vak-
manschap op een inspirerende en verhalende manier communiceerde 
(zie bijlage 4). Juist in dit korps voelden steeds meer vakmensen de 
vrijheid om met eigen initiatieven te komen en elkaar onderling op te 
zoeken om overleg te hebben over het werk. We zagen dat een derge-
lijke houding en aanpak meer doet bij vakmensen dan bij topmanagers 
in andere korpsen die veel tijd doorbrachten in vergaderzalen en voor 
teamchefs en vakmensen nauwelijks zichtbaar waren.

‘Ook leidinggevenden en ondersteuners zijn vakmensen!’

Een relativering op de bouwsteen ‘vakman als initiator’ moeten we 
ook maken. De rollen van de driehoek initiator, actor en ondersteuner 
zijn niet statisch. Ook ondersteuners kunnen op bepaalde thema’s, die 
dicht bij hem of haar staan, zelf initiatiefnemer zijn. We zagen dat heel 
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wat stafmedewerkers de overtuiging hebben dat zij er vooral zijn om 
(leiding gevenden) te ondersteunen. Het is niet hun rol om zelf initiatie-
ven te nemen (‘daar zijn we niet voor’, ‘die ruimte krijgen we niet’). Op 
die manier verliezen ze echter zelf hun vormgevingskracht en worden 
ze op den duur ook minder aantrekkelijk voor de organisatie. Het was 
bijzonder om te zien hoeveel ruimte het ondersteuners gaf toen ze zich-
zelf toestonden op bepaalde punten ook vakman te zijn en zelf dus ook 
initiatieven te kunnen nemen, bijvoorbeeld om een inspiratiesessie te 
organiseren voor vakmensen!

2 Lokale coalities rond lastige vraagstukken

Een belangrijk element van slim vakmanschap is het centraal stellen 
van thema’s die spelen voor (het veiligheidsgevoel van) burgers en het 
daaromheen vormgeven van lokale coalities met collega’s en andere 
(keten)partners. In het project hebben we gezien hoe de vorming van 
deze coalities, het samenbrengen van relevante actoren, plaatsvindt. De 
politie werkt nooit alleen, het verbinden van het politiewerk met betrok-
ken partners en burgers is een kernelement van het politiewerk. In alle 
casuïstiek die we hebben gezien bleek dat succes van het politieel vak-
manschap direct verbonden is met betrokkenheid en medewerking van 
andere partijen. We merkten zo dat het een van de bouwstenen van slim 
vakmanschap is om de verschillende partijen buiten de politie samen te 
brengen met de politie. De focus op een lokaal vraagstuk of probleem 
– een verzameling incidenten – is hierin cruciaal. Ook hier hebben we 
een aantal belangrijke inzichten opgedaan.

‘Druk naar beneden ondersteunt coalitievorming’

Een gegroeide routine van veel vakmensen en ondersteuners binnen de 
politieorganisatie, die onder meer duidelijk zichtbaar was in de casus 
van Utrecht, is dat zij hun leidinggevende inschakelen zodra er span-
ningen ontstaan. Als een gesprek leidt tot een discussie waar geen van 
beide partijen gelijk krijgt, ontstaat er een patstelling. De gewoonte 
is om dan een oplossing ‘bovenover’ te zoeken. De baas moet maar 
 uitmaken hoe we verder gaan.
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In coalitievorming zijn echter juist de belangentegenstellingen, naast 
de gezamenlijke belangen, een voornaam kenmerk. De coalitiepartners 
hebben immers ieder een eigen ‘achterban’, die opkomt voor een spe-
cifiek belang. Een cruciale vaardigheid die nodig is in de vorming van 
een coalitie is dan ook het omgaan met verschillende belangen. We za-
gen in dit onderzoek regelmatig dat vakmensen daar met elkaar niet 
uitkomen. Het helpt als onderzoekers, in de rol van facilitator, de par-
tijen begeleiden bij het bespreken van de verschillen en zoeken naar 
een gemeenschappelijk principe dat kan leiden tot nieuwe oplossingen. 
We hebben ook gezien dat het hulpzaam is dat leidinggevenden, die 
‘ ingeschakeld’ kunnen worden door vakmensen en om een mening of 
beslissing gevraagd worden, de vraag niet meteen overnemen en een 
oplossing bieden. Het werkt nog krachtiger als de leidinggevende naar 
de lokale coalitie toe beweegt en daar de verschillende actoren met el-
kaar in gesprek brengt en hen helpt om samen tot een oplossing te 
komen.

‘Lokale coalities vragen ook sturing en kaders’

Het werkt als lokale coalities zelf het eigen en gezamenlijke oplossings-
vermogen aanwenden om lastige vraagstukken op te lossen. Dat bete-
kent echter zeker niet dat er geen kaders en sturing nodig zijn. Het 
gaat dan evenwel niet om sturing in de richting van de goede of beste 
vakmatige oplossing, maar meer om sturing op intentie en resultaat 
dan op doel en aanpak. We zagen bij de casus ‘fietsendiefstallen’ dat de 
intentie heel helder was (burgers uitnodigen hun fiets beter te bescher-
men tegen diefstal en gemeenten stimuleren tot betere stalling en voor-
lichting), evenals het gewenste resultaat (minder fietsendiefstallen). 
In de casus ‘Infocel’ ontstond een moment dat men de intentie (beter 
politiewerk in het wijkteam door betere informatievoorziening) uit het 
oog verloor en de betrokkenen langzaam focus en motivatie kwijtraak-
ten. Voor vakmensen werkt het frustrerend als er geen gezamenlijke 
aandacht is voor de intentie en de duidelijkheid ontbreekt in wat het 
proces uiteindelijk moet opleveren. Leidinggevenden kunnen hierin on-
miskenbaar een heel belangrijke rol vervullen door te blijven sturen op 
intentie en te informeren naar de benodigde randvoorwaarden. Het gaat 
vooral over het maken van afspraken over het ‘wat’ (wat zien we voor 
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ons als we dit lastige vraagstuk hebben opgelost?) en niet zozeer over 
het ‘hoe’ (wat moet de vakman doen om het vraagstuk aan te pakken?).

3 Werken met aandacht: een onderzoekende en lerende houding

De evaluaties en reflecties hebben laten zien dat de onderzoekers vooral 
een toegevoegde waarde hadden door vanuit een onderzoekende en le-
rende houding mee te denken. In meerdere casussen en situaties die 
daarna ontstonden bleek dat vakmensen zelf merkten dat ze sterker 
komen te staan wanneer een onderzoeker meeloopt en vragen stelt of 
reflecteert. Door mensen met bijvoorbeeld talenten op het gebied van 
onderzoek, het stellen van slimme vragen, creatief meedenken of het 
faciliteren van een krachtige dialoog te verbinden aan praktijkcasussen, 
neemt het leervermogen binnen de casus sterk toe.

‘Onderzoek als hefboom’

Binnen dit project hebben we ervaren dat het erg goed werkt om onder-
zoek naar vakmanschap als centrale focus te kiezen in plaats van (zo-
als meestal het geval binnen de politie) de inhoudelijke thema’s van 
vakmanschap (bijv. overlastplegers snel afhandelen). Onderzoek legt 
de nadruk op het proces van leren en vernieuwen, terwijl de nadruk 
op inhoud eerder stuurt op aanpak en gedrag. De onderzoekers maak-
ten expliciet welke verschillende visies er leefden binnen een korps en 
brachten betrokkenen bijeen om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Al snel bleek dat heldere praktijkvoorbeelden in dit gesprek een 
belangrijke rol konden spelen. Als de discussie alleen over visies gaat, 
ontstaat er snel een abstractieniveau dat voor mensen in de praktijk niet 
uitnodigend is om over mee te praten. De focus richten, naast het ge-
sprek over visie, op één praktijkcasus maakte het mogelijk om theorie 
en praktijk dichter bij elkaar te brengen.
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‘Wederzijds leerproces tussen praktijk enerzijds en visie en beleid 
 anderzijds’

Onderzoek kan het leerproces onder alle geledingen versterken. In de 
drie korpsen hebben de onderzoekers bijvoorbeeld de praktijkcasus en 
de ontwikkelingen voorgelegd aan de korpsleiding. Het werkt, zo zagen 
we, erg stimulerend voor vakmensen als hun casus daar op de agenda 
komt. We merkten dat het van belang is dat de topmanager niet de visie 
vooropstelt en de praktijk op basis van deze uitgangspunten beoordeelt 
als ‘goed’ of ‘slecht’, maar dat er een wederzijds (leer)proces ontstaat. De 
vraag: ‘wat kunnen we leren uit deze casus en hoe vertalen we dat naar 
onze visie en beleid?’ werd in sommige korpsen steeds meer gesteld. 
Zo ontstaat een leerproces waarin onderzoek de mogelijkheid biedt om 
ontwikkelingen te zien, daarop te reflecteren en nieuwe experimenten 
vorm te geven.

‘Pas op voor te veel spotlight-effect’

Een kanttekening die hierbij gemaakt moet worden is dat we ook ge-
zien en gemerkt hebben dat al die aandacht voor de vakmensen zelf 
niet altijd prettig is. Zij voelen zich soms ook erg bekeken, wat hun het 
gevoel van handelingsvrijheid ontneemt. Vakmensen uit hun praktijk 
halen, bijvoorbeeld om hun praktijkvoorbeeld met meerdere collega’s te 
bespreken, vinden veel vakmensen maar matig interessant. Ze blijven 
liever in hun eigen werksituatie het vak uitoefenen; daar gaat het in hun 
ogen echt om. Vakmensen die ‘in de directiekamer’ worden uitgenodigd 
voelen zich ook snel opgelaten. Dat wordt versterkt als topmanagers 
daar minder vragend en respectvol met hen omgaan.

‘Leren in netwerken’

In en tussen alle korpsen zagen we het belang om ontmoetingen te 
organiseren waarin men relevante praktijkervaringen en nieuwe kennis 
kon delen. Opvallend was dat het daarbij wel vaak om een kerngroep 
van mensen ging die regelmatig bij elkaar kwam, maar dat er tegelijker-
tijd een flexibele schil ontstond van mensen die (waar mogelijk of waar 
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relevant) aanhaakten. De ene keer ging het om operationele professio-
nals in Dordrecht die erbij wilden zijn omdat we de voor hen interes-
sante FOBO-aanpak (Front Office-Back Office) bespraken als voorbeeld 
van slim vakmanschap. De andere keer betrof het ondersteuners over 
de drie korpsen heen die de verschuiving in hun rol en vakmanschap 
met elkaar wilden delen. Deze netwerkende manier van werken onder-
steunde zichtbaar de totstandkoming van krachtige verbindingen en 
speelde een belangrijke rol in het ontwikkelen en delen van kennis. Bij 
een netwerkende manier van werken verspreiden innovaties zich als 
een olievlek. Netwerkend werken doet recht aan de intrinsieke motiva-
tie van een groep koplopers die op basis van enthousiasme, energie en 
het delen van kennis en ervaringen anderen uitnodigen om ook in te 
stappen.

4 Ruimte om te experimenteren

In veel gesprekken hebben we geïnventariseerd wat men onder het ver-
sterken van vakmanschap verstaat. Een steeds terugkerend begrip was 
‘ruimte’. Vakmensen hebben de ruimte nodig om nieuwe ideeën te rea-
liseren en om te blijven leren. Het begrip ruimte kan vele verschillende 
betekenissen hebben, zoals:
– uren die vakmensen of ondersteuners naar eigen inzicht kunnen 

besteden;
– vermindering van de druk van regels en procedures, zodat er meer 

handelingsruimte ontstaat;
– creativiteit bij het vinden van (alternatieve) oplossingen voor lastige 

vraagstukken waarmee vakmensen van doen hebben;
– leidinggevenden die minder sturen en controleren, maar juist het 

vinden van een eigen werkwijze en oplossingen stimuleren;
– tijd en geld om te besteden aan opleiding en bijscholingen;
– vrijheid om zelf contacten te leggen, netwerken op te bouwen en 

sociale media te gebruiken;
– experimenteren tijdens het werk met een andere aanpak dan tot dat 

moment gewoon was.

In het gesprek lopen deze betekenissen door elkaar, in de praktijk han-
gen ze ook voor een belangrijk deel samen.
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‘Van project naar proeftuin’

Een project start op basis van een aantal uitgekristalliseerde doelstel-
lingen en een plan van aanpak. De initiatieven die tijdens het project 
Slim Vakmanschap zijn gestart, hadden meer het karakter van een ex-
periment. Geen uitgewerkt plan vooraf, juist de ruimte voor vakmensen 
om het gaandeweg met elkaar vorm te geven; ontwikkelgericht werken 
dus. Het grote voordeel ten opzichte van een vast project, zo merkten we 
vooral in de proeftuin infocel, is dat de direct betrokkenen enerzijds veel 
meer gedrevenheid voelen en verantwoordelijkheid ervaren en ander-
zijds vaak ook tot creatievere oplossingen weten te komen. Het nadeel 
is dat minder heldere doelstellingen, instructies en concrete plannen 
ook een vrijblijvender karakter hebben. Dit heeft ertoe geleid dat in deze 
proeftuin heel regelmatig reflectie- en evaluatiemomenten zijn ingelast, 
waarop de betrokkenen met elkaar, gefaciliteerd door een onderzoeker, 
de voortgang van het proces hebben besproken en beoordeeld. Het is 
daarmee wel een aanpak die veel oefening vraagt! Er gaan in de praktijk 
regelmatig zaken mis (omdat men aan het uitproberen is) en dat vraagt 
om de vaardigheid om op een goede manier feedback te geven en te 
reflecteren op inhoud, procedure en proces. Er zijn in een proeftuin 
ook vaker momenten waarop een keuze gemaakt moet worden hoe om 
te gaan met een onverwachte situatie. In een projectplan zijn dit soort 
situa ties vaak al in het ontwerp vooraf besproken en is een keuze ge-
maakt; in een proeftuin dienen die momenten zich meer onverwacht 
aan. Dit vereist zowel het vermogen om de noodzaak van keuzes te zien 
als de communicatieve vaardigheden om op dat moment te overleggen 
met de andere direct betrokkenen om de juiste vervolgkeuze te maken.

‘De balans tussen ruimte en kaders’

In alle drie de korpsen bleek het zoeken naar een balans tussen ruimte 
en kaders een uitdagend proces. Een teveel aan kaders belemmert de 
experimenteerruimte, maar te weinig kaders werkte ook weer niet pret-
tig. De twee vakmensen in de infocel bijvoorbeeld gaven aan door het 
totale gebrek aan kaders zelf veel uit te moeten zoeken, wat hen voor 
hun gevoel weer van het werk afhield. Toen dit duidelijk werd, zijn on-
dersteuners deze twee vakmensen te hulp geschoten door met hen de 
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benodigde kaders te ontwikkelen. Dat bleek goed te werken en leidde 
ertoe dat iedereen er ook achter kon staan.

5 Aansluiten op de context en de werkpraktijk

In de aanvraag die voorafgaand aan dit project is geformuleerd stond 
dat we tijdens het project innovatieve leerpraktijken van vakmensen wil-
den stimuleren. Als we iets geleerd hebben tijdens dit project, dan is het 
wel dat deze innovatieve praktijken niet maakbaar zijn.

‘Ontsluiten van vakmanschap’

De kunst van het versterken zit hem in het opsporen van veelbelovende 
vakmensen en initiatieven. Ze zitten vaak ‘verstopt’ voor mensen die 
verder van de praktijk staan, zoals leidinggevenden, ondersteuners en 
ook onderzoekers. Wat je ziet, is dat hoe verder men van de operationele 
praktijk af komt te staan in het werk (ondersteuners en tactisch en stra-
tegisch leidinggevenden), hoe sterker de oriëntatie groeit op doelstel-
lingen, beleid en kengetallen als ‘representatie’ van de werkelijkheid. 
De politievakman daarentegen toetst de kwaliteit van het werk vooral 
in de directe context van het werk ‘buiten’ de organisatie aan met name 
de reacties van de burger en aan de werkgerelateerde waarden en nor-
men die leven bij collega’s. De thema’s en vraagstukken die volgens 
deze ‘twee partijen’ vragen om slim vakmanschap willen daardoor soms 
sterk verschillen. Samen kijken naar buiten (veiligheid burger) en bo-
ven (verwachtingen ministerie) en op basis daarvan thematische keuzes 
maken helpt om begrip, enthousiasme en betrokkenheid bij vakmen-
sen los te maken.

‘Vakmensen weten wie de vakmensen zijn’

In een van de korpsen is gericht gewerkt met de snowball sampling- 
methode om goede vakmensen met veelbelovende ideeën te vinden (zie 
bijlage 2). Dat is een methode waarin onderzoekers beginnen met en-
kele vakmensen te vragen wie voor hen de vakmensen zijn die voor hen 
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een voorbeeld zijn en hen inspireren. De vakmensen die zij noemen 
worden ook weer bevraagd en zo ontsluit zich langzaam welke vakmen-
sen het meest inspirerend zijn. Bij deze vakmensen ligt veel van het 
innovatief vermogen van een organisatie.

‘Nabijheid en ondersteuning dicht op de praktijk’

We zagen in alle korpsen dat ook staf- en beleidsmedewerkers vaak ver 
weg staan van de operationele praktijk. Tijdens het project bleek dat zij 
in de praktijk werkelijk nodig zijn om de problemen op te lossen die 
zich daar voordoen, met kennis, onderzoek, waarneming en feedback. 
Er bleek bovendien ook sterke behoefte te zijn bij ondersteuners om 
dichter bij de praktijk te gaan werken. Regelmatig bleek dat zij het fan-
tastisch vonden om naar politiemensen in de praktijk te gaan en samen 
met hen na te denken over de vraagstukken die in de praktijk voorko-
men. Tegelijkertijd kwam er bij deze ondersteunende adviseurs en be-
leidsmensen ook een handelingsverlegenheid naar voren. Ze maakten 
niet makkelijk contact met de praktijk en wisten soms eigenlijk niet hoe 
ze in gesprek konden komen met agenten op straat: ‘Als ik ze bel, heb 
ik het idee dat ik ze stoor in het werk’, of ‘Vakmensen hebben vaak een 
natuurlijke afweer opgebouwd tegen beleidsmensen, omdat ze allerlei 
opdrachten meekrijgen waar ze geen behoefte aan hebben.’ Een oplos-
sing vormde onder andere de gesprekstafels in Utrecht. Aan zo’n tafel 
komen verschillende betrokkenen rond een concreet vraagstuk of een 
specifieke actie bij elkaar en reflecteren op het proces en de uitkomsten 
ervan. Deze tafel wordt gefaciliteerd door een ondersteuner. Leren in de 
praktijk in plaats van los van de praktijk.

Ook zagen we dat ondersteuners moeite hadden met het vinden van 
een juiste balans tussen activiteiten die ze doen op basis van de wensen 
van het (tactisch en strategisch) management aan de ene kant en het 
 ondersteunen van lokale initiatieven in de praktijk aan de andere kant. 
Vaak zitten ze al zo vol in het werk door alle ontwerpdruk van boven 
(in projecten en werkgroepen) dat er weinig tijd overblijft voor andere 
zaken.
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6 Communicatie: kennis en ervaringen delen

Het delen van kennis en ervaring in de organisatie is een belangrijk on-
derdeel van het versterken van vakmanschap. Verbetering en vernieu-
wing van vakmanschap is voor de organisatie als geheel nuttiger als 
alle vakmensen toegang krijgen tot deze kennis en ervaring en er ook 
gebruik van gaan maken. Op kleine schaal speelde binnen dit project 
ook de vraag hoe kennis die gedurende het project ontstond verspreid 
zou kunnen worden.

De focus lag in dit project op de vraag hoe kennis en ervaring ver-
spreid kan worden zonder alles vast te leggen en te expliciteren, bij-
voorbeeld in de vorm van handleidingen. We waren er juist op uit om 
te zien hoe meer impliciete kennis zich via communicatie en directe 
of ‘warme’ contacten zou kunnen verspreiden. Hierna beschrijven we 
de belangrijkste inzichten en ervaringen rond het delen van kennis die 
tijdens het onderzoek naar voren zijn gekomen.

‘Positieve communicatie over successen’

In twee van de korpsen is veel aandacht besteed aan het communiceren 
over de successen van vakmensen via verschillende media (binnen de 
organisatie zelf, maar soms ook naar buiten). Om enkele voorbeelden 
te noemen:
– Over fietsendiefstallen is een uitgebreide krant gemaakt met inter-

views met verschillende vakmensen (zie bijlage 5). Enerzijds was 
deze krant bedoeld om de informatie met alle collega’s te delen, 
anderzijds was een neveneffect ook dat de betrokken vakmensen 
in het zonnetje werden gezet. De krant bevat veel foto’s en de taal 
is duidelijk afgestemd op de vakmensen die in de praktijk werken. 
Geen beleidstaal of abstracte begrippen, maar concrete aanwijzin-
gen en instructies hoe fietsendieven gevangen kunnen worden en 
 fietsendiefstallen  voorkomen.

– In een ander korps is bewust gekozen voor informele informatie-
overdracht. De trekker van Slim Vakmanschap kwam in heel veel 
teams en vertelde daar over de mooie voorbeelden van vakmanschap 
die hij her en der tegenkwam. Bovendien plaatste hij deze informa-
tie op een eigen weblog, zodat vakmensen hem ook konden volgen 
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(zie bijlage 4). Ook hier gold dat de communicatie bewust positief is 
gericht op successen en sterk persoonlijk is gemaakt, met naam en 
toenaam.

– Een derde vorm van communicatie rond vakmanschap zijn de inspi-
ratiesessies (deze lopen in alle drie de korpsen), en bijeenkomsten 
waar vakmensen collega’s of specialisten horen praten over speci-
fieke thema’s in het vak, zoals de strandrellen in Hoek van Holland 
of nieuwe verhoormethoden. Ook hier gaat het om succesvoorbeel-
den of ingrijpende gebeurtenissen. De bijeenkomsten zijn ook zo 
opgezet dat mensen elkaar kunnen ontmoeten als ‘bijvangst’ bij het 
opdoen van nieuwe ideeën over het vak.

In onze optiek valt er binnen de politieorganisatie nog veel te winnen op 
het gebied van het communiceren van successen.

‘Onderlinge relaties versterken’

In met name het korps in Noord- en Oost-Gelderland viel steeds va-
ker het woord ‘beweging’. Veel meer dan een platte werkwijze of ma-
nagementinstrument werd slim vakmanschap een beweging naar een 
 andere manier van werken. We merkten dat steeds meer mensen slim 
vakmanschap associeerden met een beweging waar je bij wilt horen. 
Het belang van erbij horen is gelegen in het versterken van je eigen 
kennis en talenten, maar misschien nog wel meer in de verbinding met 
collega’s op belangrijke thema’s. Verhalen horen over nieuwe ontwik-
kelingen in het politievak. Een van de teamchefs gaf aan dat hij ‘eigen-
lijk niets anders doet dan steeds de juiste verbindingen leggen tussen 
vakmensen onderling’. Dit is een meer relationeel perspectief op leren 
en kennisdelen. Het gaat in dit perspectief niet zozeer om het vastleg-
gen, vasthouden en doorgeven van kennis en inzicht naar alle collega’s, 
maar juist om het verbinden van de groep vakmensen vanuit interesse 
voor elkaar en op die manier de nieuwsgierigheid en de kanalen openen 
waarlangs men elkaar ook buiten de ontmoetingen weet te vinden om 
vragen te stellen of advies te geven. In alle communicatie is ervoor ge-
kozen om de vakmensen zelf te stimuleren om de spannende verhalen 
over het vak te delen met collega’s.
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7 Werken vanuit een visie

Een belangrijke vraag- die vooraf al vaststond – was in hoeverre je vak-
manschap zou kunnen versterken vanuit een ontwikkelingsbenadering. 
Het kernpunt van deze benadering is de ontwikkeling van een aanpak 
of systeem van onderop: vakmensen dragen zelf voorstellen aan voor 
versterking van vakmanschap, en leidinggevenden bieden kaders en on-
dersteunen de ontwikkeling en verspreiding van kennis. Deze benade-
ring vergt een open oriëntatie, een visie op de positie van vakmanschap 
in de organisatie en regelruimte voor vakmensen.

‘Visie op vakmanschap’

Tijdens het project Slim Vakmanschap zijn de gesprekken over deze 
benadering vaak teruggekomen. Het bleek van groot belang om met 
elkaar ook een visie te hebben op hoe vakmanschap zich zou kunnen 
ontwikkelen, met name omdat deze benadering duidelijk afwijkt van de 
benadering die tot nu toe vaker is gebruikt: de ontwerpbenadering. De 
gesprekken over deze visie vormden een bouwsteen van slim vakman-
schap, omdat het veel betrokkenen heeft geholpen om nieuwe vormen 
te vinden voor het ontwikkelen van vakmanschap. Werken vanuit deze 
visie nodigde meerdere mensen op verschillende niveaus in de orga-
nisaties uit om elkaar te vinden met het oog op principes (zoals deze 
bouwstenen) en om zelf een invulling te kunnen geven aan passende 
concrete maatregelen in het verlengde van die visie.

‘Van oordelen naar steeds onderzoeken en uitproberen’

Een veelvoorkomende ‘veranderroutine’ die het ontwikkelgericht wer-
ken in de weg staat is dat men gewend is vaak kort te verkennen wat 
een probleem is, vervolgens uitgebreid stil te staan bij een alternatieve 
oplossing, deze zorgvuldig uit te werken en te implementeren. De aan-
dacht ligt vooral bij het ontwerp; als het ontwerp niet werkt, is de con-
clusie al snel dat het is mislukt. We merkten dit toen we een casus in 
de korpsleiding bespraken en een van de eerste reacties was: ‘dit is mis-
lukt’. De onderzoekers en direct betrokkenen zagen dat helemaal niet 
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zo. Het was een casus in ontwikkeling. Het effect was echter wel dat de 
motivatie en moed om door te gaan even veel minder werden.

We zagen, juist in de succesvolle casussen, dat het helpt om ontwikke-
len en innoveren van vakmanschap te bezien als een leerproces waar-
bij vooral het vermogen om in moeilijke situaties tot een doorbraak te 
komen het verschil maakt. Als het ‘goed’ gaat: zoeken naar de succes-
factoren; als het vastloopt: evalueren, veranderen en doorgaan. Dat is 
wat uiteindelijk het succes van het proces bepaalt. Het denken in goed 
of fout bleek ontwikkeling en innovatie eerder tegen te houden en een 
beperkende invloed te hebben op de experimenteerruimte.
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Het actieonderzoek naar slim vakmanschap zijn we gestart vanuit drie 
doelstellingen:
– urgente vraagstukken op een innovatieve manier aanpakken;
– vakmensen de gelegenheid bieden zich verder te professionaliseren;
– ontwikkelbenadering als manier om veranderingsprocessen aan te 

pakken verder uitkristalliseren.

In dit project wilden we ruimte creëren binnen het bestaande werk van 
politiële vakmensen om de urgente vraagstukken die zij daar tegen-
komen op een innovatieve, slimme manier aan te pakken. Parallel aan 
dit proces wilden we ook onderzoeken hoe deze ontwikkeling van vak-
manschap op de werkvloer verbonden is en kan blijven met visie en 
beleid dat op strategisch niveau, ‘in de directiekamer’, wordt geformu-
leerd. We bespreken hierna aan de hand van deze drie doelstellingen 
de ervaringen die we tijdens het actieonderzoek hebben opgedaan en 
formuleren daarin ook een aantal aanbevelingen.

Urgente vraagstukken op een innovatieve manier aanpakken

Gaandeweg het actieonderzoek deden wij als onderzoekers samen met 
het onderzoeksteam van mensen met wie we werkten in de drie korp-
sen de belangwekkende constatering dat slim vakmanschap op vele 
plaatsen – zij het soms in potentie en nog niet uitgekristalliseerd – bin-
nen de korpsen aanwezig is. Deze conclusie is belangwekkender dan 
op het eerste gezicht lijkt. Het streven naar slimmer vakmanschap zou 
men immers ook kunnen opvatten als het streven naar iets wat er op 
dit moment niet of nauwelijks is. Als dat vakmanschap in onvoldoende 
mate aanwezig is, moet het ontwikkeld worden. In de ontwerpbenade-
ring betekent deze constatering dat leidinggevenden of experts degenen 
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zijn die hiervoor verantwoordelijk zijn. Dat leidt er echter al snel toe 
dat leidinggevenden zelf of door hen ingeschakelde experts het initiatief 
nemen om verbetering of vernieuwing voor te stellen, met als gevolg 
dat de vakmensen in een volgzame rol terechtkomen. Wij merkten ook 
in ons onderzoek dat deze ontwerpbenadering zo verankerd zit binnen 
de politieorganisatie, dat het ook ons af en toe overkwam. We realiseer-
den ons, samen met de leden van de onderzoeksgroep, dat je als onder-
zoeker, manager of ondersteuner snel de houding aanneemt dat je de 
praktijk instapt en zelf gaat nadenken en adviseren hoe het volgens jou 
beter en anders zou kunnen.

Patronen in de organisatie

Een van de voorbeeldsituaties waarin dit duidelijk werd, was een gesprek 
over de casus ‘psychiatrische overlastplegers’ in Utrecht. In dat gesprek 
analyseerden vakmensen, leidinggevenden en ondersteuners samen 
met de onderzoekers de mogelijkheden om het politiewerk slimmer 
aan te pakken. De aanwezige vakman zag hoeveel tijd hijzelf en zijn col-
lega’s in de noodhulp steeds kwijt waren als er een overlast pleger werd 
aangehouden die patiënt was in een psychiatrische inrichting. Uren zat 
hij met een collega op het bureau in afwachting van de beoordeling van 
de patiënt door de crisisdienst. Uren waarin zij niet de straat op kon-
den en waardoor ze niet effectief waren. Tijdens dit gesprek merkten 
we al snel dat een dergelijke situatie niet simpel opgelost kan worden, 
bijvoorbeeld door de overlastplegers niet aan te houden, maar weg te 
brengen naar de instelling waar ze ‘thuis’ horen. Er zitten gewoonweg te 
veel haken en ogen aan een dergelijke casus. Voordat we het in de gaten 
hadden, voerden de ondersteuners en de managers het hoogste woord 
over wat wel en niet zou kunnen en verdween de vakman in het gesprek 
naar de achtergrond. Hij vond dat prima; later bleek dat hij er ook van 
uitging dat zijn leidinggevende hiervoor wel de verantwoordelijkheid 
neemt of dat de aanwezige specialisten, die ook hoger in rang zijn dan 
hijzelf en ervoor ‘doorgeleerd hebben’, aangeven hoe je in een dergelijke 
situatie als politie slimmer kunt optreden. Het bleek in deze situatie een 
behulpzame interventie dat wij als onderzoekers de gesprekspartners 
uitnodigden om de verschillende perspectieven op deze casus naast el-
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kaar te zetten, zonder ze meteen boven- of ondergeschikt te maken. Een 
vorm van scenariodenken.

Bovendien kwam duidelijk naar voren dat een slimme, vernieuwende 
aanpak voor een casus als deze niet van buitenaf ingebracht kan wor-
den, maar met betrokkenen samen tot ontwikkeling gebracht moeten 
worden. Wellicht zijn er op andere plaatsen binnen of buiten de politie 
veel inspirerende voorbeelden van slimme oplossingen te vinden voor 
een dergelijk geval. De nieuwe aanpak zal in deze situatie pas gaan wer-
ken als de betrokkenen die aanpak met elkaar helemaal doorgronden en 
besluiten deze te gaan uitproberen.

We halen dit voorbeeld nogmaals aan omdat het scherp aangeeft dat 
de directe routine bij veel van de betrokkenen is om individueel een 
slimme oplossing te bedenken en deze aan de andere personen op een 
vrij dwingende manier voor te stellen. Dat leidt tot een moeizaam ge-
sprek, waarin het vakmanschap van de operationele diender snel niet 
meer leidend is. De analyse en het oordeel van de leidinggevende of 
 ondersteuner kunnen snel dominant worden. De hiërarchie werkt hier 
in feite ook ‘tegen’: de hoogste in rang kan immers in een hiërarchische 
organisatie het besluit nemen en de medewerkers opdragen dat uit te 
voeren.

Belang van vertrouwen

In dit actieonderzoek hebben we stap voor stap en met vallen en opstaan 
gemerkt dat het mogelijk is om het vermogen om samen slim vakwerk 
af te leveren kan toenemen. Aan de basis van dit vermogen ligt het 
vertrouwen dat goede vakmensen met elkaar, al dan niet ondersteund, 
nieuwe oplossingen kunnen vinden. Een vertrouwen dat bij alle ‘par-
tijen’ nodig is en dat ontstaat als er kleine of grote successen geboekt 
worden in het verbeteren van de werkaanpak. In een organisatie waarin 
de dominante routine is dat vernieuwingen ontwerpgericht in de orga-
nisatie gebracht moeten worden, zoals bij de politie, is dat vertrouwen 
niet of nauwelijks aanwezig. Wij merkten dat we, door aandachtsvol en 
met tijd en capaciteit de werkpraktijk in te gaan, dit vertrouwen konden 

Slim vakmanschap.indd   71 21-11-2011   16:50:12



72    slim vakmanschap

doen groeien en daarmee de basis konden leggen voor de versterking 
van vakmanschap.

We realiseren ons ten volle dat er heel wat criticasters zullen zijn die vin-
den dat zeker niet alle verbeteringen en vernieuwingen op deze manier 
uit de praktijk kunnen voortkomen. Ervaring en onderzoek geven hun 
daarin gelijk. Er zijn ook diepgaand onderzoek en experimenten met 
experts nodig om heel nieuwe aanpakken of technieken te ontwikkelen 
die nooit ‘uit zichzelf’ in de praktijk zullen ontstaan. Denk aan nieuwe 
(mobiele!) technologie of diensten (burgernet) die eerst uitontwikkeld 
moeten worden alvorens ze in de praktijk succesvol kunnen worden 
toegepast. We willen hiermee echter vooral aangeven dat de ontwik-
kelruimte voor het versterken van vakmanschap binnen de politie nog 
ruimschoots aanwezig is. Om die ‘ontwikkelruimte’ goed te benutten 
zijn de bouwstenen die we tijdens ons actieonderzoek hebben gezien 
belangrijk.

Vakmensen de mogelijkheid bieden zich verder te professionaliseren

Vernieuwing vanuit ervaring

In de politieorganisatie is een enorme opleidingstraditie. Alle politiemen-
sen krijgen een goed opgezette initiële scholing bij de  Politieacademie 
en kunnen zich gaandeweg hun werkzame leven verder ontwikkelen op 
allerlei specialistische terreinen in de vorm van postinitiële opleidingen.

Na de opleiding zijn de vakmensen ‘startbekwaam’. Ze weten hoe en 
wat te doen doordat ze van docenten en praktijkbegeleiders hebben 
geleerd hoe ze het politiewerk moeten aanpakken. Startbekwaam zijn 
wil echter ook zeggen dat men de fijne kneepjes van het vak nog niet 
helemaal beheerst. Deze bekwaamheid groeit naarmate men meer er-
varing heeft en in meerdere ‘lastige’ situaties is terechtgekomen waarin 
steeds verschillend opgetreden moet worden. Zo leren vakmensen lang-
zamerhand ‘het klappen van de zweep’ kennen en krijgen ze ook de 
fijne kneepjes van het vak onder de knie. Ze ontwikkelen stap voor stap 
‘meesterschap’. De vakmensen die het meest gewaardeerd worden door 
collega’s, zo kwam in een onderzoek in een van de korpsen naar voren, 
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zijn de vakmensen die vernieuwende aanpakken ontwikkelen en bereid 
zijn collega’s hierin mee te nemen.

In de gesprekken die we tijdens het onderzoek hebben gevoerd kwam 
ook wel naar voren dat niet alle vakmensen deze ‘status’ (die overigens 
vaak informeel is!) bereiken. Schattingen van mensen uit de praktijk 
geven aan dat één op de vijf vakmensen werkelijk uitgroeit tot een vak-
man die ook echt kan en wil vernieuwen. De meningen hierover zijn 
verdeeld. Er zijn mensen die vinden dat dit meer dan genoeg is om de 
politie een organisatie te laten zijn die blijft verbeteren en vernieuwen. 
Er zijn echter ook mensen die vinden dat eigenlijk iedereen tot een ‘ver-
nieuwende’ vakman zou moeten kunnen uitgroeien. Wij vragen ons als 
onderzoeker echter af of deze laatste opvatting wel realistisch is, zeker 
in het licht van bijvoorbeeld de werkgeversvisie van de politie, waarin 
men ervan uitgaat dat mensen vaker van functie wisselen en minder 
lang in dezelfde functie zullen blijven werken. Er is dan immers altijd 
een substantieel aantal mensen dat (nog) niet de status van ‘vernieu-
wend’ vakman heeft. Bovendien is het wellicht passend in een gezonde 
organisatie dat er een goede mix is van onervaren, ervaren en innova-
tieve vakmensen.

Vernieuwing vanuit andere perspectieven

Het vernieuwend vermogen in een organisatie als de politie komt echter 
zeker niet altijd van medewerkers met ervaring. Recent onderzoek laat 
zien dat organisaties jonge en/of nieuwe medewerkers ook heel goed 
kunnen benutten voor het op gang brengen van innovatieve processen. 
Deze nieuwkomers – bij de politie ook wel ‘zij-instromers’ genoemd 
(!) – hebben nog weinig organisatiegeschiedenis en zijn daardoor ook 
minder opgenomen in de heersende opvattingen van de organisatie. 
Juist zij kunnen op een heel creatieve en vernieuwende manier naar 
vraagstukken kijken.

De politie heeft de afgelopen jaren – vanuit deze visie – actief 
 geïnvesteerd in het aantrekken van hoger opgeleide, vaak relatief jonge, 
nieuwe collega’s die op een andere manier werken en leren. Men ver-
wachtte van hen dat zij een bijdrage kunnen leveren aan de ontwik-
keling van de organisatie door nieuwe perspectieven en werkwijzen 
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binnen te brengen. Dit blijkt echter niet zomaar een succes te zijn. 
 Leidinggevenden weten vaak niet hoe ze met deze nieuwe doelgroep 
moeten omgaan. Ervaren collega’s nemen hen lang niet altijd serieus 
(‘ga eerst maar eens wat blauwe broeken verslijten’), wat een produc-
tieve samenwerking tussen mensen van verschillende leeftijden en 
ervaringsniveaus bemoeilijkt. Deze groep geeft zelf aan onvoldoende 
ingezet te worden op hun talent en daarmee – vanuit het perspectief 
van vernieuwing – nog niet echt toegevoegde waarde te kunnen leveren.

Als onderzoekers merkten we echter dat juist deze nieuwkomers erg 
geïnteresseerd, zelfs gedreven zijn om in de praktijk het (helpen bij) 
vakmanschap te versterken. We hebben hen in contact gebracht met 
ervaren vakmensen en gezamenlijk verkend welke ondersteuning zij 
zouden kunnen bieden. De andere manieren van denken en doen die 
deze groep jonge collega’s inbrengt, bleek zo wel toegevoegde waarde 
te hebben!

Vernieuwers gezocht

In dit onderzoek hebben we ons vooral geconcentreerd op die vakmen-
sen die zelf het initiatief willen nemen om te blijven zoeken naar slim-
mere oplossingen (jong of oud, ervaren of onervaren). We hebben daarbij 
gezien dat hun manier van professionaliseren vooral plaatsvindt tijdens 
het werk. Zij blijven leren door nieuwe werkwijzen te ontwikkelen en 
uit te proberen. Als ze nieuwe werkwijzen ontwikkelen, doen ze nieuwe 
kennis op door in lokale coalities mensen te ontmoeten die anders den-
ken en werken. Ze nemen of creëren de tijd en ruimte om elders te gaan 
kijken hoe het anders zou kunnen en nemen die kennis en ervaring mee 
naar de eigen lokale werksituatie, waarin ze experimenteren met een an-
dere manier van werken. Niet in de laatste plaats leren deze vakmensen 
veel door tijdens het vernieuwingsproces regelmatig stil te staan bij, te 
reflecteren op de ontwikkelingen en resultaten. Het evalueren van de 
experimenten samen met de andere betrokkenen geeft steeds ook weer 
nieuwe inzichten en mogelijkheden om te blijven leren.

Deze manier van leren is sterk verweven met het werk, maar vraagt toch 
zeker ook expliciet ruimte. De kans om te leren en dus te vernieuwen 
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neemt af als alle uren vol gepland zijn en er op deze vakmensen steeds 
een beroep wordt gedaan om op te treden volgens reeds gekende rou-
tines.

Zingeving

Een ander facet van dit professionaliseren kwam in ons onderzoek sterk 
naar boven. Het bleek dat slim vakmanschap vrijwel nooit een indivi-
dueel proces is, maar juist altijd collectief. Er zijn meer mensen bij be-
trokken. We hebben eerder al aangegeven dat het bij slim vakmanschap 
vaak gaat om (tijdelijke) lokale coalities rond een thema, gevormd door 
mensen die vanuit verschillende perspectieven werken en denken. In 
onze gesprekken en analyses merkten we ook dat er nog een heel an-
dere dimensie van deze collectiviteit een rol speelt. We vonden hiervan 
in Sennetts The Craftsman (2008) een herkenbare beschrijving. Hij be-
nadrukt dat vakmanschap een kwaliteit is die sterk in de persoon zelf 
verankerd zit. We herkenden dat. De vernieuwende vakmensen met wie 
we in dit onderzoek werkten, kwamen allemaal op ons over als sterk 
gedreven mensen. Mensen die werkelijk een diepe ‘drive’ of zelfs passie 
hebben om het werk steeds beter te doen. Deze vakmensen, zo betoogt 
Sennett, ontwikkelen ook eigen waarden en overtuigingen die voor hen 
fungeren als een kompas waarop ze kunnen vertrouwen. Kunnen wer-
ken aan vakmanschap geeft deze mensen de mogelijkheid om een zin-
volle bijdrage te leveren aan hun eigen leven en de wereld om hen heen.

Dit uitstapje naar The Craftsman roept snel de associatie op met de 
huidige discussies binnen en rond de Nederlandse politie over morele 
professionaliteit en gezag (Struijs & Hanrath, 2011). Zijn de politiemen-
sen van dit moment nog wel gezagsvol? Wij merkten in dit onderzoek 
dat het antwoord volmondig ja kan zijn als we het hebben over de ver-
nieuwende vakmensen met wie wij gewerkt hebben. We worden daarin 
gevoed door de collega’s van deze vakmensen, die hen aanwijzen als 
hun inspiratiebron en voorbeeld. Als het gaat over de vraag of er wel 
voldoende van deze vakmensen zijn, is het antwoord minder snel te 
vinden in ons onderzoek. We zijn echter geneigd om te zeggen dat er 
een behoorlijke potentie aan vakmanschap is die verder tot ontwikke-
ling zou kunnen komen als de politieorganisatie meer werk zou maken 
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van het versterken van vakmanschap in de werksituatie zelf. Dat kan 
door de bouwstenen die in dit onderzoek naar voren zijn gekomen meer 
centraal te stellen.

Meer vakmanschap in de werksituatie zelf vereist echter ook dat er 
minder specialisten en ondersteuners komen die het denken van de 
vakmensen overnemen, en dat leidinggevenden meer dan nu het geval 
is vakmensen stimuleren initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. 
Wij nemen waar dat veel krachtige vakmensen binnen de politie uit de 
uitvoerende praktijk zijn verdwenen doordat zij in leidinggevende func-
ties terecht zijn gekomen of als specialist zijn gaan werken bij onder-
steunende diensten. Dit is bijvoorbeeld al heel sterk merkbaar in een 
onmiskenbare kerntaak van de politie: de noodhulp. Er lijkt altijd een 
onderbezetting in de noodhulp te zijn en (te) veel van de agenten die in 
de noodhulp werken zijn nog in opleiding. Wij veronderstellen dat er 
een verband is met het feit dat veel juist goede politiële vakmensen het 
gevoel hebben dat zij in de politieorganisatie hun ‘professionele ei’ niet 
kwijt kunnen. Ze vinden het werk in de uitvoerende praktijk minder 
interessant omdat ze moeten handelen volgens standaardprotocollen en 
niet meer de ruimte hebben om te doen wat zij vinden dat er eigenlijk 
zou moeten gebeuren. Ze kunnen op die manier niet naar hun ver-
mogen werken, in de meest letterlijke zin van het woord, maar ze vin-
den ook niet meer de zingeving die voor hen in het werk zo van belang 
is, aldus Sennett.

Verschuiving in de onderlinge verhoudingen

Het opbouwen van de politie als organisatie waar meer plaats is voor 
vakmanschap vraagt volgens onze ervaringen en reflecties op dit onder-
zoek ook om een andere verhouding tussen mensen in de operationele 
praktijk en in ondersteunende diensten. Er is meer behoefte aan ho-
rizontale samenwerking, waarbij de vraagstukken uit de werkpraktijk 
centraal staan. We merkten bovendien dat veel mensen die nu in onder-
steunende functies werken sterk gemotiveerd zijn om de praktijk meer 
op te zoeken en in of voor de praktijk ook hun handen uit de mouwen 
te steken. Dat zien wij als een hoopvolle ontwikkeling. Ook mensen in 
ondersteunende functies zijn ‘vakmensen’ die hun motivatie voor het 
werk vooral halen uit het verbeteren van politiewerk. Net als de agenten 
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willen zij zo meewerken aan het realiseren van een veiligere wereld voor 
burgers. In heel wat ondersteunend werk is de afstand tot het politie-
werk zo groot geworden dat deze zingeving voor ondersteuners niet 
meer voor de hand ligt.

Professionalisering van vakmensen, zoals wij in dit onderzoek naar 
slim vakmanschap hebben ervaren, vereist ook dat strategisch en tac-
tisch leidinggevenden zich duidelijk bewust zijn van hun rol. Een direc-
teur, districtschef of lid van de korpsleiding kan voor vakmensen heel 
veel betekenen door regelmatig op de werkvloer te verschijnen en daar 
te luisteren naar wat er speelt. Verhalen opvragen en horen, doorvragen 
naar lastige kwesties en deze kwesties ook meenemen naar de direc-
tiekamer. Het gaat er niet om dat deze leidinggevenden zelf ‘de vak-
man uithangen’ door te vertellen hoe het volgens hen moet. Ze kunnen 
vooral een bijdrage leveren door vakmensen vertrouwen te geven (Van 
Hoorn, 2010). Het zijn de vakmensen zelf die het werk kunnen blijven 
verbeteren en vernieuwen. Het helpt als leidinggevenden nieuwsgierig 
zijn naar en meedenken over dergelijke vernieuwingen. De vakmensen 
merken dit doordat er in allerlei communicatieve uitingen, zoals web-
sites en korpskranten, maar ook in de verhalen die rondgaan in het in-
formele circuit, aandacht en waardering is voor het vakmanschap dat zij 
tonen. Deze aandacht geeft hun het gevoel dat het er ook echt toe doet 
wat zij doen en leidt tot het delen van kennis die bovendien anderen de 
kans geeft en uitnodigt om nieuwe aanpakken zelf ook uit te proberen.

In het actieonderzoek werd steeds duidelijker dat vakmanschap niet al-
leen gaat over de individuele kwaliteiten van (goede) vakmensen, maar 
ook over de collectieve ambitie van de groep als geheel. We merkten dat 
vakmensen elkaar inspireren door van en over elkaar te horen en elkaar 
te ontmoeten. De vakmensen en direct betrokkenen uit de drie korpsen 
stelden het zeer op prijs om regelmatig contact te hebben met de col-
lega’s van de andere twee korpsen. We hebben daar kennis uitgewis-
seld over verschillende thema’s. Gaandeweg zijn deze bijeenkomsten 
ook meer ‘gevuld’ met gasten van buiten onze onderzoeksgroep die zelf 
aan vernieuwingen binnen of buiten de politieorganisatie werken, zo-
als FOBO (Front Office – Back Office) en sociale media. Vakmanschap 
versterken heeft dus zeker een inhoudelijke component, maar laat zich 
ook vooral voeden door bij de beweging aan te sluiten en samen mee 
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te denken over nieuwe aanpakken van het politiewerk en daarbij de 
 onderliggende waarden en normen te delen. Hoe een dergelijke bewe-
ging zou kunnen groeien bespreken we in de laatste paragraaf.

Ontwikkelbenadering als manier om veranderingsprocessen aan te 
pakken verder uitkristalliseren

In dit actieonderzoek zijn we niet alleen op zoek geweest naar de ont-
wikkelbenadering, maar hebben we deze zelf ook toegepast. We hadden 
als onderzoekers geen volledig uitgekristalliseerd plan hoe het actie-
onderzoek zou moeten verlopen. We hadden wel een heel duidelijke 
ambitie en focus. Dat was om in de werkpraktijk, samen met vakmen-
sen, te ontdekken en uit te proberen of en hoe vakmensen zelf meer aan 
het roer van het werk kunnen. We wilden ons daarbij niet alleen richten 
op de vakmensen in de operationele praktijk, maar juist ook de leiding-
gevenden en ondersteuners meenemen in dit proces.

Onze visie is dat de ontwikkelbenadering niet betekent dat de leiding-
gevenden aan de kant gaan staan en dat de medewerkers het voor het 
zeggen krijgen, zodat de organisatie ‘bottom-up’ kan veranderen. Om 
het naar ons onderzoek te vertalen: wij wilden als onderzoeker niet aan 
de kant gaan staan en zien wat er in de praktijk valt waar te nemen aan 
ontwikkelingen rond vakmanschap. We wilden juist de beweging naar 
slim vakmanschap samen met de partnerkorpsen stimuleren door er 
ruimte voor te maken, en door aan te geven waartoe de beweging kan 
leiden. Wij merkten dat een ontwikkelbenadering ook veel leiderschap 
vraagt. Niet om te zeggen hoe het moet, maar wel om aan te geven 
wat het punt aan de horizon is waarnaar we op weg zijn. We hebben 
dat gedaan door zelf een artikel te schrijven over slim vakmanschap 
waarin verkenningen en aandachtspunten staan. Deze visie hebben we 
op meerdere momenten gedeeld en mensen uit de onderzoeksgroep 
hebben we uitgenodigd om met en vanuit deze visie te werken.

Kernpunten in deze visie waren dat de vakmensen zelf meer ini-
tiatiefnemer konden worden wanneer leidinggevenden ‘plaats’ maakten 
voor hen door meer naar de ondersteunende rol te stappen. De leiding-
gevende blijft echter wel in zijn rol als het gaat om het aangeven van de 
prioritaire ontwikkelingsrichting van politiewerk gebaseerd op de ge-
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wenste toegevoegde waarde in de buitenwereld. Een andere belangrijke 
bijdrage van leidinggevenden blijft om in samenspraak aan te geven 
welk resultaat of effect dat vakmanschap moet oproepen bij burgers en 
ketenpartners. Vakmanschap dat helpt om burgers zich veiliger te laten 
voelen, vakmanschap dat de verantwoordelijkheid voor die veiligheid 
niet van de burgers overneemt, maar hen wel sterkt door aanwezig te 
zijn en waar nodig op te treden. Leidinggevenden, zo merkten wij, spe-
len een heel belangrijke rol in de selectie van ideeën voor slim vakman-
schap die passen in deze visie en dus de moeite waard zijn om meer 
aandacht te krijgen.

Selecteren is daarbij niet alleen positief waarderen, al hebben we wel 
gemerkt dat het uitspreken van waardering een enorm belangrijke 
houding en vaardigheid is om het leren in de praktijk te versterken. 
 Selecteren is ook aangeven dat er geen ruimte of tijd is voor een nieuw 
idee of andere aanpak, met verwijzing naar de visie welke focus wel en 
welke geen aandacht mag krijgen. In ons onderzoek hebben we zelf ook 
gemerkt hoe belangrijk deze scherpte is. In een van de korpsen lukte 
het niet om de gekozen casus verder tot ontwikkeling te laten komen 
en merkten wij ook als onderzoekers dat de vakman die daaraan werkte 
zich er niet gelukkig bij voelde. Toen we ingrepen en voorstelden om de 
vakman niet langer verder te laten werken aan deze casus merkten we 
bij iedereen opluchting. Deze sturing was nodig om weer nieuwe im-
pulsen mogelijk te maken. Ook in een andere casus merkten we dat er 
weliswaar een mooi experiment gaande was, maar dat de betrokkenen 
niet werkelijk zelf de verantwoordelijkheid namen om te gaan werken 
op de manier die hun vakmatig goed leek. Men, inclusief de leiding-
gevenden, had de overtuiging dat er al heel wat bereikt was doordat er 
een proeftuin was ‘opgetuigd’. Wel hadden ze het gevoel dat er nog niet 
helemaal uit werd gehaald wat er aan vernieuwingsmogelijkheden in 
zat. Wij, leidinggevenden en onderzoekers, hebben toen voorgesteld 
om de proeftuin met de betrokkenen te evalueren om op die manier de 
scherpte en het leervermogen terug te brengen. De evaluatie bleek de 
direct betrokkenen te helpen om uit te spreken wat ze tot dat moment 
impliciet hadden gelaten en om op die manier weer andere aanpakken 
uit te proberen.
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Op deze manier hebben we ervaren dat actieonderzoek, dat we in dit 
verband misschien beter ‘action-reflection learning’ kunnen noemen, 
een belangrijke methode is om ontwikkelingsgericht te werken. Bij 
de aanvang helpen gesprekken, interviews en dialogen om de focus 
aan te brengen die de ontwikkeling nodig heeft. Een focus die vooral 
belangrijk is voor alle direct betrokkenen, in dit geval de vakmensen, 
 leidinggevenden en ondersteuners, om zelf te gaan uitproberen en ex-
perimenteren. Vervolgens helpt actieonderzoek om waar te nemen en 
zo bij te houden welke initiatieven er genomen worden en hoe die uit-
pakken. Doordat wij als onderzoekers deze acties hebben beschreven 
kregen de direct betrokken vakmensen zelf meer inzicht in wat ze ach-
tereenvolgens gedaan hebben. Zo ontstaat al meteen een vorm van re-
flectie. In directe zin door waarnemingen en verslagen terug te lezen, in 
indirecte zin door opnieuw na te denken of deze aanpak ook werkelijk 
bijdraagt aan de focus die vooraf met elkaar geformuleerd is.

Ontwikkeling van de landelijke politie

Onder druk van het ministerie van Veiligheid en Justitie is de vorming 
van de landelijke politie op het moment van het schrijven van dit boek 
in volle gang. Regio’s zullen opnieuw worden ingericht en samenge-
voegd tot één nationaal korps. De Kwartiermakersorganisatie Nationale 
Politie (KNP) is druk bezig met het formuleren van een inrichtings- en 
realisatieplan. Het versterken van vakmanschap en ‘het aanvalsplan te-
gen de bureaucratie’ zijn belangrijke speerpunten in deze plannen. In 
de korpsen ‘op de werkvloer’ zien wij op het moment echter een afwach-
tende houding groeien en merken we zelfs een verminderde behoefte 
aan en inzet voor nieuwe experimenten.

Versterken van vakmanschap komt zo weer onder druk te staan, terwijl 
paradoxaal genoeg het streven juist is verdere professionalisering te sti-
muleren. Managers en experts die reorganisaties vormgeven zoals die 
van de nationale politie hebben (te) veel vertrouwen in de maakbaarheid 
van organisaties door middel van plannen. Wij merkten in het actie-
onderzoek Slim Vakmanschap juist dat het goed werkt om vakmensen 
het vertrouwen te geven zélf veranderingen verder vorm te geven. Het 
werkt zeker goed om hun de richting van deze veranderingen aan te 
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wijzen door aan te geven welke thema’s van belang zijn op basis van vi-
sie en evidence based practices. Tegelijkertijd hebben de vakmensen juist 
ruimte nodig om in de praktijk te werken, leren en experimenteren om 
zich op die manier stapsgewijs te blijven ontwikkelen.

Wij zien het als een spannende uitdaging voor de politieorganisa-
tie om deze ruimte voor professionele ontwikkeling in de praktijk te 
stimuleren, juist nu men op weg is naar de vorming van één nationale 
organisatie. Het gaat erom een juiste balans te vinden tussen ontwer-
pen en ontwikkelen, zodanig dat de inrichting eenduidig vorm krijgt en 
vakmanschap meer ruimte.

Vakmanschap versterken vanuit een beweging

In de loop van het onderzoek zijn wij het proces rond het versterken 
van slim vakmanschap gaan zien en herkennen als een beweging; een 
beweging van mensen die op zoek zijn naar een balans tussen wat moet 
van het systeem en wat de professional zelf goed vindt in een specifieke 
situatie. Tussen protocollen en vakmanschap. Tussen efficiëntie en kwa-
liteitsstandaarden aan de ene kant en flexibiliteit en innovatie aan de 
andere kant. Toen we ons daarvan eenmaal bewust waren, zagen we 
diezelfde beweging ook op allerlei andere plekken in de samenleving.

Het onderwijs wordt met grote uitdagingen geconfronteerd. Leerlingen 
worden mondiger. Klassen zijn groot. Het primaire onderwijsproces 
lijkt voor de docenten steeds lastiger en veeleisender te worden. Waar 
overbelaste leerlingen uitvallen, zie je dit ook voor docenten gelden. 
Ze worden bedolven onder de onderwijsvernieuwingen, waarvoor zij 
steeds maar weer een praktische vertaling moeten zoeken om die in de 
klas te laten slagen. Docenten ervaren dat ze naast het primaire proces 
(lesgeven) veel tijd kwijt zijn aan administratieve taken.

Binnen de zorg is het vinden van goed en gemotiveerd personeel een 
groot probleem en de verwachting is dat dit de komende jaren alleen 
maar zal toenemen. De sterke regeldruk en hoge kwaliteitseisen die 
bijna afgedwongen worden, maken het werk daar lang niet altijd beter 
en slimmer, en zeker niet leuker. Zie box 3 voor een voorbeeld.
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Box 3: Brandon vastgeketend
Brandon is een jongen in de gehandicaptenzorginstelling ’s Heeren Loo, 
die zware problematiek en agressieve buien heeft. Om hem tegen zich-
zelf en anderen tegen hem te beschermen zat hij 24 uur per dag vastge-
bonden aan een muur met een touw van drie meter. De instelling had 
echter alle procedures netjes doorlopen. Toen dit uitkwam in de media 
reageerde de samenleving geschokt.

De casus van Brandon laat pijnlijk duidelijk zien waarmee professionals 
in de zorg te maken krijgen en dat het zonder bezwaar opvolgen van 
regels in de praktijk lang niet altijd tot slimme oplossingen leidt.

Het denken in een beweging helpt om haar te versnellen. Een beweging 
van mensen die elkaar opzoeken, inspireren en helpen om de context, 
de mensen voor wie zij werken centraal te laten staan, waar systemen 
en structuren eerder een ruggensteun zijn dan regels en wetten die vak-
mensen van hun verantwoordelijkheid ontslaan en hun daarmee ook 
een groot deel van hun regelruimte en werkplezier ontnemen. Steeds 
meer politieprofessionals voelen aan dat het anders kan en moet, en 
zijn bereid om naar zichzelf te kijken en binnen de eigen invloedssfeer 
te experimenteren met nieuwe vormen van werken en leren.

Elf toonaangevende Nederlandse trendwatchers hebben voor de tweede 
keer op een rij een trendrede (www.trendrede.nl) geschreven. Zij zien 
en beschrijven een beweging – vergelijkbaar met die welke wij binnen 
de politie hebben gezien – in de maatschappij van mensen die vinden 
dat de manier waarop we werken, leven, organiseren, samenwerken en 
leren niet aantrekkelijk meer is. Deze mensen stoppen hun energie niet 
meer in het omverwerpen van systemen, maar zetten er iets naast:

‘De komende jaren is het een onontkoombare trend: waar autoritei-
ten de weg kwijt zijn, neemt de burger van stavast het stuur in han-
den. Hij zoekt geen macht, voert geen actie en zit niet lijdzaam bij de 
pakken neer. Hij zet een zwijgende revolutie in gang, waarbij oude 
patronen langzamerhand opzij geschoven worden.’

Helpt u deze beweging verder te brengen?
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Op 15 april 2010 organiseerde het lectoraat Lerende Politieorganisatie 
een bijeenkomst waar de deelnemende korpsen en NS Opleidingen el-
kaar ontmoetten. NS Opleidingen wil naast formele opleidingen ook de 
ontwikkeling van vakmanschap op de werkvloer versterken. Soms als 
onderdeel van een opleiding, soms ook als beweging naast opleidingen. 
Uitwisseling biedt de mogelijkheid om in een andere keuken te kijken 
en te leren.

Gerrit den Uyl (politieregio Zuid-Holland-Zuid): ‘Ik ken een inspecteur 
met 50 diploma’s, veel daarvan gebruikt hij nooit. We zijn toegegroeid 
naar politieonderwijs waarin protocollering en certificering de overhand 
heeft gekregen. Helpt ons dat verder of juist niet? We zijn begonnen met 
het project “Kennis moet stromen” waarmee we vakmanschap willen 
versterken. We doen dat door mensen in de organisatie zelf goede ver-
halen te ontlokken en mensen van buitenaf met inspirerende  verhalen 
op bezoek te laten komen.’

Bert Westland (politieregio Noord- en Oost-Gelderland): ‘Vakmanschap 
is bij ons in een beweging. Hoe we werken bij de politie en waarom je 
het zo doet moet je op een verjaardag kunnen uitleggen!’

Eddy Lassche (politieregio Utrecht): ‘Dienders moeten te vaak achter pro-
cessen aanlopen die in feite zinloos zijn. Het is moeilijk om de goede toon 
te vinden om hier met elkaar over in gesprek te gaan. Ik vind dat ik soms 
teveel herrie heb gemaakt: praten over “slim” vakmanschap roept bijna 
verkeerde beelden op, alsof het tot nu toe niet slim was. Er zijn ideeën 
genoeg, er is ruimte nodig, waar en hoe krijg je de motor aan de gang?’

Mieke Verweij (directeur NS Opleidingen): ‘We zijn op zoek gegaan 
naar manieren waarmee je mensen met “vastgeroeste manieren” los 
kunt krijgen. Conducteurs hebben met elkaar een film in de trein 
gemaakt over hoe het goed en fout kan gaan in de praktijk van het 
 conducteurswerk. Op veel plaatsen hebben mensen de film bekeken en 
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zijn met elkaar in gesprek gekomen. Dat mede naar aanleiding van een 
klanttevredenheidsonderzoek.’

Rob Zuijderhoudt (organisatieadviseur): ‘Wat veel gebeurt, is dat oplei-
dingen een machtsbasis creëren tussen leiding en personeel. “Je moet 
het doen zoals je in de cursus is verteld.” Op die manier stimuleer je 
volgzaamheid in plaats van zelfwerkzaamheid. We moeten toe naar 
guerrilla-achtige benaderingen van leren: kort cyclisch; de juiste men-
sen bij elkaar; mensen zelf leren een positie in te nemen ten opzichte 
van het werk. We zouden veel meer competitie en selectie in organisa-
ties moeten toelaten. Op die manier kunnen mensen zelf uitvissen wat 
wel en niet werkt en wat gewaardeerd wordt en krijgt zelforganisatie 
meer een kans.’

Nol Groot (voormalig directeur NS Reizigers en hoogleraar Manage-
ment in complexiteit): ‘De beste prestatie tot nu toe van de NS leverden 
we in 2009 tot 16 december. Toen veegden de sneeuw en de reactie van 
publiek, politiek en pers de reputatie in een keer van de kaart. Het is 
de taak van de leiding om tussen de buitenwereld en de vakmensen in 
te staan en hen te beschermen tegen dit soort invloeden. Organisaties 
zijn samenlevingen die van elkaar afhankelijk zijn. Managers zijn er om 
te initiëren en mensen te verleiden door heel goed in de buitenwereld 
te kijken hoe het gaat en dat te bespreken met vakmensen van binnen 
de organisatie. Managers praten vaak over een organisatie alsof je het 
systeem kunt besturen. Wat zou er gebeuren als je de gedachte los zou 
laten dat je het systeem kunt maken zoals je wilt? Je hebt de grip toch 
niet die je zou willen. Veel managers kijken naar het systeem alsof ze 
er zelf buiten staan. Dat kan niet, je bent er zelf onderdeel van en kunt 
er niet buiten gaan staan. Veranderingen vinden plaats in het lokale 
patroon waar mensen met elkaar overleggen. Daar moet het gebeuren.’

Joseph Kessels (partner Kessels & Smit en hoogleraar HRD): ‘Mensen 
gedijen in organisaties die hen niet belemmeren middels procedures en 
dergelijke. Het gaat vooral om plezier in het werk, dat is de kracht achter 
leren en veranderen. In de verhalen hoor je dat er barrières ontstaan 
die voor agenten onlogisch lijken. Ze geven het dan op. We kunnen 
wel denken dat zij het moeilijk hebben, maar zij hebben het al lang 
opgegeven en hebben medelijden met de managers, die er de hele dag 
middenin zitten.’
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Bijlage 2: Snowball sampling

De snowball sampling-methode: een praktische instructie om 
‘slimme’ vakmensen te vinden

Hoezo ‘ontsluiten’ van innovatieve praktijken?

We kennen veel verhalen over succesvol slim vakmanschap. Je zou kun-
nen zeggen: echt goede vakmensen met vernieuwende ideeën weten 
deze wel te realiseren. Wel of geen tegenwerking. Dat is precies wat 
we willen bij de politie. Maar er is meer mogelijk! Namelijk meer vak-
mensen met meer ideeën voor slim politiewerk. Om die reden willen 
we ideeën die nu niet ‘uit zichzelf’ doorbreken een grotere kans geven. 
Naar goede vakmensen met dergelijke ‘potentiële’ vernieuwende ideeën 
gaan we op zoek. Want ze zijn er wel, alleen weten we niet bij wie en 
waar. Vandaar: ontsluiten!

Wat is ‘snowball sampling’?

Dat is een methode die onderzoekers gebruiken wanneer ze een doel-
groep willen opsporen die zich niet makkelijk laat kennen, zoals heroï-
neverslaafden, belastingontduikers of homofiele Chinezen. Het werkt, 
zoals de naam al verraadt, als een sneeuwbal. De onderzoekers begin-
nen bij bekende mensen die behoren tot de omschreven doelgroep. Ze 
vragen deze mensen wie er volgens hen nog meer tot de doelgroep be-
hoort. Zo vermenigvuldigt zich de groep bij iedere stap. De theorie van 
‘six degrees of separation’ zegt dat uiteindelijk iedereen via zes ‘handen’ 
bereikbaar is. We gaan zo op zoek naar twintig à vijftig politiemensen 
binnen ieder korps.
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Welke vakmensen zoeken we?

Je kunt alleen vinden als je weet wat je zoekt. Wij zoeken goede, ervaren 
politiële vakmensen die een idee hebben om politiewerk effectiever en/
of efficiënter te maken. Ze hebben de eerste stappen gezet, bijvoorbeeld 
door hun ideeën te bespreken met collega’s of chefs, door die op kleine 
schaal in de praktijk uit te proberen, door nader onderzoek te doen of 
door erover te (laten) publiceren. Bovendien zijn het ideeën waarvan 
collega’s zeggen dat ze veelbelovend zijn. Met extra inspanning, zo 
schatten deze collega’s in, zou het een werkelijke verbetering voor de 
politie kunnen worden.

Wanneer is vakmanschap mogelijk slim?

We hebben slim vakmanschap omschreven als een collectieve aangele-
genheid. Dat is meer dan individueel vakmanschap. Er zijn altijd meer 
collega’s bij betrokken, maar vaak ook ketenpartners en vrijwel altijd 
burgers. Het gaat om vakwerk in de frontlinie, dat wil zeggen op de 
grens tussen de politie en de samenleving.

Hoe kun je als onderzoeker beginnen?

Je kunt als eerste gaan naar de vakmensen die je al eerder op het spoor 
bent gekomen. Stel hun vragen als: welke goede vakmensen met ver-
nieuwende ideeën ken jij? Vraag hun e-mailadres en telefoonnummer. 
Bel of mail deze mensen en stel hun een paar korte vragen. Welk ver-
nieuwend idee heb je? Waarom is het voor jou en de politie belangrijk? 
Wat wil je ermee bereiken? Welke stappen heb je al gezet? Welke onder-
steuning heb je nodig? Ken je nog meer goede vakmensen met ideeën?

Hoe leg je gegevens vast?

Als je e-mailt, bewaar dan de e-mails van jezelf en de antwoorden. Als 
je belt, maak dan een korte notitie op een blad waar ook de vragen op 
staan. Houd ook de namen en adressen bij, zodat we ook met iedereen 
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contact kunnen leggen. We zijn van plan een groep te maken op inter-
net, zodat iedereen kan zien wie we gevonden hebben. We denken aan 
‘Politie 2.0’, de groep ‘Slim vakmanschap’.

Hoeveel slimme praktijken per korps?

Onze indruk is dat er vele honderden potentiële vernieuwende ideeën 
zijn. In het kader van het onderzoek Slim Vakmanschap willen we ons 
beperken tot vijf slimme praktijken per korps, al kan het ook zijn dat 
korpsen kiezen voor meer of minder.

Hoe maken we een selectie uit de steekproef van vakmensen die we ge-
vonden hebben?

Binnen ieder korps is er een werkgroep die werkt aan slim vakman-
schap. Deze groepen hebben in verschillende korpsen verschillende 
namen. Ze hebben ideeën ontwikkeld over vakmanschap en de wijze 
waarop ze die verder tot ontwikkeling willen brengen. Als onderzoeker 
kun je aan deze groep voorleggen hoe je vijf vakmensen met hun prak-
tijken kunt selecteren. De groep kan de selectie zelf doen of voorleggen 
aan anderen (bijv. platform van teamchefs).

Wat gaan we met die gevonden praktijken doen?

De bedoeling van ons actieonderzoek is om deze praktijken een extra 
ontwikkelimpuls te geven. We willen dat doen door als onderzoeker 
naar de locatie te gaan waar de vakman werkt. We weten uit ervaring 
dat je deze vakmensen op hun lokale situatie moet opzoeken. Daar gaan 
we het idee dat de vakman heeft ‘in kaart brengen’ en bespreken met de 
lokale coalitie die de vakman nodig heeft om verder te komen. We gaan 
hiervoor als hulpmiddel met design research tools aan de slag. Kort ge-
zegd: we gaan het visualiseren; uittekenen, opnemen, filmen, een flow 
chart of model maken, enzovoort.
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Wat is een lokale coalitie?

Dat zijn de direct betrokken mensen binnen en buiten de politie. Zij 
kunnen meewerken aan het vinden van een slimme oplossing voor het 
vraagstuk van de vakman. Dat kunnen collega’s zijn, specialisten uit 
de regio, leden van ketenpartners of burgers. De vakman geeft zelf aan 
wie voor hem of haar belangrijk kunnen zijn. De teamchef biedt indien 
mogelijk ondersteuning!

Hoe komt zo’n praktijk tot wasdom?

Bij vakmanschap gaat het om initiatief en ruimte. Dat wil in de politie-
praktijk zeggen: het initiatief tot wasdom laten komen door het expliciet 
te maken en te koesteren. Niet meteen bekritiseren, maar vooral onder-
zoeken. Ruimte krijgt een idee als het lukt om kansen te vergroten en 
belemmerende factoren weg te nemen, zoals gebrek aan geld of tijd, 
regels of protocollen die vakmanschap in de weg staan of betrokken 
mensen die er niet van weten of er niets in zien. We hebben in de eerste 
fase van slim vakmanschap gemerkt dat het van groot belang is de ver-
binding tussen betrokkenen te versterken. Dat legt een basis om samen 
naar oplossingen te zoeken. Oplossingen die rekening houden met ie-
ders belang! En leiden tot beter politiewerk!
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Gereedschap om slim vakmanschap mee op te sporen en te 
communiceren

Een belangrijk kenmerk van versterken van vakmanschap is het vermo-
gen om contacten te leggen met anderen en samen te werken. Design 
research helpt om dergelijke vormen van samenwerking te onderzoeken 
en te verbeteren.Om die reden is design research-bureau STBY bij het 
project betrokken. STBY gebruikt designtechnieken om onderzoek te 
doen naar en om te visualiseren hoe mensen leven en werken, voor 
bijvoorbeeld onderwijs, telecommunicatie en zorg.

Visuele verhalen

Een van de manieren die design research aanreikt is het visualiseren en 
verhalend maken van samenwerkingen. Dit heeft als doel het inzichte-
lijk maken van verbeterprocessen en het vindbaar en communiceerbaar 
maken van het verhaal van vakmanschap. Verhalen vertellen is vanouds 
een beproefde manier om over vakmanschap te communiceren en zo 
kennis over te dragen. Vaak gebeurt dat ook al: je hoort via via van iets 
nieuws dat een collega of groep collega’s heeft gedaan. Dergelijke ver-
halen worden mondeling verteld, worden zelden of nooit opgeschreven, 
en zijn afhankelijk van de (door)vertellers om verder te reizen door een 
organisatie. Verhalen zijn krachtig als ze memorabel zijn, maar ook 
zwak als ze niet op een aansprekende wijze vastgelegd zijn. Dat vastleg-
gen kan door een mooi verhaal te schrijven, maar ook door naar een 
krachtige verbeelding te zoeken. Dit laatste is vaak toegankelijker, om-
dat het niet vereist dat de toehoorder eerst uitgebreid gaat lezen.
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Netwerkkaart als gereedschap

De netwerkkaart helpt een politieman of -vrouw om zijn of haar socia-
le relaties in kaart te brengen. Door samen met de betrokken politie-
mensen een aantal van dat soort kaarten te maken krijgen we een dui-
delijk beeld van hoe zij samenwerken, met wie en met welke impact 
op hun werk, zowel qua effectiviteit als qua inspiratie. Door dit op aan-
sprekende wijze vast te leggen, bijvoorbeeld op individuele kaarten of 
film, kunnen die verhalen ook toegankelijk worden voor een bredere 
kring dan de directe omgeving van de oorspronkelijke vertellers en vak-
mensen. Het gaat niet om het uitschrijven van een handleiding, maar 
om het vast leggen van een aanstekelijk verhaal dat de luisteraar, kijker 
of lezer ertoe beweegt om zelf ook eens zoiets te proberen.

Slim vakmanschap.indd   90 21-11-2011   16:50:13



Bijlage 3: Design research    91

Slim vakmanschap.indd   91 21-11-2011   16:50:13



Slim vakmanschap.indd   92 21-11-2011   16:50:13



Bijlage 4: Weblog districtschef Bert Westland

25 juni 2010

Binnenkort naar de OR. Zij hebben ons uitgenodigd om iets te vertellen 
over vakmanschap en hoe het met de proef rond de infocel gaat. Deze 
proef houdt in dat er een taakaccenthouder informatie en informatie-
verwerker op het team werken. Ik ben benieuwd hoe collega’s op het 
team dit ervaren in een nieuwe vorm van samenwerken met onze col-
lega’s van I&I. Jullie horen...

2 juli 2010

Dinsdag mee geweest met Harry, Yvonne en Tim naar de OR. De leden 
van de OR hadden gevraagd of we wilden vertellen over de infocel. Ooit 
ontstaan, omdat Harry het lef had mij een brief te schrijven over wat hij 
vanuit zijn vak vond dat beter zou kunnen.

Ik mocht op de publieke tribune zitten en zag drie collega’s die ge-
dreven door hun vak vertelden waar ze mee bezig zijn. Ik hoop dat ze de 
OR-leden hebben weten te inspireren.

8 oktober 2010

Beziggeweest met de voorbereiding van het RMT op 20 oktober. Daar 
krijgen de RMT-leden informatie over hoe de infocel loopt in Berkel-
land/Bronkhorst. Ik ben zelf ook erg benieuwd. We gaan daar dingen 
uit leren, allemaal. Dienders, teamchefs, maar ook districtschefs én de 
korpschef. Misschien doet ’t wel even pijn hier en daar.
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22 oktober 2010

Nederlandse Spoorwegen. Ontmoeting met Nol Groot, was directeur 
Reizigers bij de NS. Voor de ouderen onder u: tijdens de periode van 
rondje om de kerk. Vertelde over hoe ze daar slim vakmanschap hebben 
vormgegeven. Dat conducteurs en machinisten als vakmensen goede 
ideeën hebben en hoe ze leidinggevenden daarbij betrekken. En dat de 
kracht van vakmensen tot mooie dingen voor het hele bedrijf kunnen 
worden. Mooi voorbeeld voor ons.

29 oktober 2010

Met het RMT gesproken over de leermomenten die we aan het opdoen 
zijn rondom de infocel in Bronkhorst/Berkelland. Tim (Bronkhorst) 
gaat met Caroline (I&I) om de tafel over hoe we verder gaan uitbou-
wen. We krijgen van de Politieacademie wel mee dat we moeite hebben 
met leren, en doorontwikkelen. Een beetje traag zijn we daarin, zowel 
medewerkers, chefs als de leden van het RMT. Wel even duidelijke feed-
back moet ik zeggen. Maar ja, da’s ook wel eens goed. Zo houden we 
een scherpe geest. Nu gaan we verder op pad, want het schijnt wel te 
werken.

12 november 2010

Met de criminaliteitsmedewerkers en de infocel om de tafel gezeten 
op de Vosselman. Goed gesproken. Over de aanpak van criminaliteit 
in Apeldoorn. Daar moeten onze boevenvangers de komende tijd goed 
over nadenken. Hoe dat het beste kan in de komende jaren. Met blauw 
samen!!! Ik werd geraakt door de power bij die gasten om juist die crimi-
naliteit op het dorp aan te pakken waar de burger zoveel last van heeft.
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18 februari 2011

Naar Borculo geweest. De infocel is verhuisd. Met Harry en Yvonne 
gesproken. Ik merk dat de mensen van het team en I&I in de infocel 
nu ook zover zijn dat ze de verbinding met het proces tactisch bestu-
ren (operationeel overleg) kunnen maken. Voorwaarde om ook op an-
dere plekken goede infocellen te bouwen. Er is sprake van een enorme 
olievlekwerking van de infocel, overal in de regio. Mooie initiatieven, 
er ontstaan verbindingen. Goed voor ons, niet voor de criminelen. De 
evaluatie van infocel Berkelland/Bronkhorst gaat ons voor in de andere 
teams goede tips geven. En richting voor onze operationeel experts die 
op de teams aan het verschijnen zijn. De evaluatie komt eraan…

14 juni 2011

Belangrijk werk hebben ze gedaan. Yvonne en Harry in eerste aanleg. 
Later velen met hen. De infocel in Berkelland/Bronkhorst. Ze zijn ko-
men vertellen in het RMT wat het heeft opgeleverd. Operationeel, en 
ook wat dit infowerk op het team opleverde voor het TOO. En hoe we 
langzaam maar zeker leerden om naar een andere werkwijze te groei-
en. Hoe andere teams in verschillende uithoeken van onze regio al een 
beetje begonnen zijn om die werkwijze over te nemen. Dat in sommige 
teams mensen zijn opgestaan om de informatie op het team te stroom-
lijnen. Naar de briefings, naar de noodhulpcollega’s, naar het TOO. Dat 
wijkagenten dit informatiewerk ook steeds meer oppakken. En dat we 
zien dat het tot successen leidt. Nieuwe dimensie aan ons vak. Goede 
verbinding met I&I. Dat leerde de infocel ons.

Nu ga ik nadenken hoe we de goede dingen vasthouden en hoe we 
de verbinding tussen het team en I&I structureel vorm gaan geven. Nu 
al. Heel belangrijk voor straks, als we opgaan in ‘Oost’. Om het vak In-
formatie dicht bij het team te houden.
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Bijlage 6: Easycratie: een ontmoeting met Martijn 
Aslander

‘Easycratie’: de politie kan toe met veel minder bureaucratie

Op 4 november 2010 is er een bijeenkomst geweest met de drie deel-
nemende korpsen waar de ervaringen over het project Slim Vakman-
schap met elkaar gedeeld worden. Martijn Aslander schuift ook aan en 
vertelt over ‘easycratie’. Martijn is actief als ‘resourcer’ en mobiliseert 
vooral mensen in netwerken. Hoe meer mensen je weet te verbinden, 
hoe meer je gedaan kunt krijgen. Er zijn heel veel sociale media die 
daarbij kunnen ondersteunen. Als je daarmee wilt leren werken, kun 
je een ‘slimmer werken’-coach nemen. Martijn: ‘Er zijn drie soorten 
mensen: motortjes (gaan iets doen), putjes (je vertelt iets en dan ver-
dwijnt het) en aanhangers (ze lopen graag mee, maar beginnen niks 
nieuws). Als je iets gedaan wilt krijgen, is het de kunst om twee of meer 
motortjes bij elkaar te krijgen, dan gaat de rest vanzelf lopen. Als je werk 
goed wilt doen, denk dan niet na over het werk, maar zoek de mensen 
die daar zelf over na gaan denken. Breng die mensen bij elkaar, bijvoor-
beeld door regelmatig een bijeenkomst te organiseren waar ze elkaar 
kunnen ontmoeten.’

Stand-up inspiration

Martijn vertelt over het voorbeeld van de stand-up inspiration-sessies. 
Bijna elke maand vinden deze sessies plaats, meestal in Amsterdam. 
Wie denkt dat hij een goed idee te melden heeft, kan dat met het grote 
publiek delen op het toneel. Staand met een microfoon is er een spreek-
tijd van maximaal tien minuten. Geen sheets of zo. Uiteenlopende 
mensen met uiteenlopende verhalen, die één ding gemeen hebben: 
hun  verhaal is inspirerend. Dat geeft veel energie, omdat de mensen die 
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komen spreken ook werkelijk ergens voor staan (een mening, een idee, 
een plan). Op die manier ontstaat er interactie in de zaal.

Martijn geeft aan hoe je dingen gedaan kunt krijgen: ‘Doe dingen zon-
der geld, buiten werktijd en met mensen van buiten de organisatie. Als 
je werkt zonder geld, heeft niemand er ook iets over te vertellen en kun 
je doen waar je zelf vertrouwen in hebt. Wil je iets oplossen, dan moet je 
de oplossing altijd van buiten het systeem halen. Je kunt een probleem 
niet oplossen binnen de grenzen waar het ontstaan is.’

Politie

Hoe zou je de politie anders kunnen organiseren? Martijn: ‘De politie 
zou een datavisualisatieruimte moeten hebben. Op die manier kun je 
zien wat er werkelijk aan de hand is. Bijvoorbeeld door netwerkanalyses 
te doen. Wie is erbij betrokken, wie heeft er belangen, wie klaagt er en 
wie profiteert er? En vooral met burgers gaan praten. Beschouw de bur-
ger als een onderdeel van de politie. Laat de burger meedoen. De burger 
heeft meestal slimmere oplossingen en technieken dan de politie. En 
wat te denken van studenten? Stel hun de vragen die je zelf niet langer 
kunt oplossen.’

Gezag

Hoe krijgt de politie het gezag terug? Martijn: ‘Het is een vraagstuk van 
geloofwaardigheid. Nu staat in ons denken de politie vaak tegenover de 
burgers. Dat is niet slim. We zijn eigenlijk met z’n allen de politie, als 
we minder politie hebben kost het ons als samenleving ook minder. 
Het gaat erom dat we met elkaar de vraagstukken van de samenleving 
voelen en oplossen. Het is niet handig om oplossingen uit te besteden 
aan de politie alleen, die er vervolgens niet uitkomt.’
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steuners en vooral vakmensen zelf ingrediënten aan om ook 
zelf de beweging naar sterker vakmanschap in te zetten. 
Doe je mee?

Slim
 vakm

an
sch

ap

Lectoraat Lerende Politieorganisatie

onderzoeksreeks Politieacademie

OM_Slim_vakmanschap_8.indd   1-3 24-11-2011   11:04:31




