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Belang-stellend ontwikkelen  
van de alledaagse eigen praktijk

HOUDING

Discussie 
- oordelen
- aanvallen, verdedigen 
- gelijk willen krijgen 
- poneren, stelling nemen 
- antwoorden staan centraal 
- gericht op actie 
- vaart houden 
- zenden 
- beleren 

Dialoog
- opschorten van oordelen
- onderzoeken en toetsen
- waarheid willen vinden
- luisteren naar  jezelf en anderen
- vragen staan centraal
- gericht op inzicht
- tijd nemen / vertragen
- meedenken
- leren

Voorbeelden / hoe herken je het verschil

- ‘Ja, maar…’
- fixeert op oplossing

- geeft direct oordelen
- wil begrepen worden
(ik zal het je nog 1x uitleggen)

- gaat over goed en fout

- ‘Ja, en….’
- willen begrijpen
(onderliggende redenen)

- stelt eerst vragen
- wil (de ander) begrijpen

- voorbij goed en fout
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GESPREKSVERLOOP BLAUW VAKMANSCHAP

1. Feiten: - De film
- De feiten (wie, wat , waar, wanneer…)
- Wat zag je? Wat hoorde je? etc.

2. De beslismomenten: - Wat dacht je dat er aan de hand was?
- Wat wilde je bereiken?
- Wat dacht je dat er zou gebeuren?
- Waardoor liet je je leiden?
- Wat waren je beweegredenen?
- 

3. Meervoudig kijken
3. (perspectieven)

- Het vak
- De ander
- Jezelf

4. Wat leren we hiervan? - Wat zou je de volgende keer anders doen?
- Wat heb je daarvoor nodig?
- Van wie?

Bezien vanuit

Werkt het?
(Instrumenteel
Effect op probleem)

- het vak

- de ander

- jezelf

Doet het deugd
(Heb je er een goed gevoel bij)

(Moreel kompas)

Deugt het?
(Moreel en juridisch)

TOETSMODEL

Toetsing van het politiewerk, de fase van het waarderen
(welke keuzes zijn gemaakt, vanuit welk perspectief is een appèl gemaakt)




