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SamenvattingInhoudsopgave

Blauw Vakmanschap is een ontwikkel-
strategie met als doel het politiewerk 
te verbeteren door het reflecteren op- 
en leren van de eigen uitvoeringsprak-
tijk. We hebben een gespreksmethode 
geoperationaliseerd, die gebaseerd is 
op “belangstellend ontwikkelen” en op 
de overtuiging dat de praktijk als bron 
van ontwikkeling wordt gezien  (Jan 
Nap, 2012). 
De gespreksmethode wordt in hoofd-
stuk 3 toegelicht en is visueel gemaakt 
op de pagina’s 18 en 19. 

Het hanteren van deze gespreks-
methode ondersteunt de Nationale 
Politie in het behalen van de volgende 
doelen: 
 - Bevordering van de legitimiteit van 

de politie;
 - Verhoging van het vertrouwen van 

burgers in de politie;
 - Verbeteren van de prestaties van 

de politie;
 - Verhoging van het inzicht in onder-

steunende en belemmerende facto-
ren van de wijze van organiseren 
en dus van de kans om de wijze van 
organiseren te verbeteren;

 - Bevorderen van de gewenste cul-
tuuromslag binnen de politie, voor-
al op het gebied van leren, reflecte-
ren en vergroting van professionele 
ruimte en onderling vertrouwen;

 - Bevorderen van fysieke, mentale en 
morele weerbaarheid;

 - School maken in de praktijk.

De ambitie is dat over een aantal jaren 
het politiewerk daadwerkelijk continue 
verbetert door het hanteren van de 
gespreksmethode als gemeengoed.
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Inleiding

Blauw Vakmanschap is een ontwikkel-
strategie met als doel het politiewerk 
te verbeteren door het reflecteren 
op- en leren van de eigen uitvoering-
spraktijk. Dit boekje geeft inzicht in 
de visie en in de methode van Blauw 
Vakmanschap.

Ook gaan we in op de samenhang van 
Blauw Vakmanschap met de verander-
opgave van de nationale politie en een 
aantal Landelijke Programma’s.  
Hoofdstuk 2 gaat in op de aanleiding, 
de aard, de positionering, het doel en 
de inbedding van de ontwikkelstrategie. 

Hoofdstuk 3 gaat in op de ontwikkelde 
methode van gespreksvoering, het 
belang-stellend ontwikkelen van Jan 
Nap het door hem geïntroduceerde 
meervoudig appèl van het vak, de an-
der en de professional zelf binnen het 
beroepsdomein. 

Daarna gaat hoofdstuk 4 in op twee 
andere domeinen die het beroeps- 
domein beïnvloeden, het organisatie-
domein en het persoonlijk domein van 
de professional. 

Ook uit deze domeinen vindt een 
meervoudig appèl plaats, dat onder-
steunend maar ook belemmerend kan 
werken op de ontwikkeling van het 
vak. 

Hoofdstuk 5 gaat in op de samenhang 
met het Realisatieplan en met andere 
landelijke Programma’s van de Natio-
nale politie.



10 11

2
Aanleiding,  
aard, positionering, 
doel en inbedding



12 13

Dit hoofdstuk gaat achtereenvolgens in op de aanleiding, de aard,  
de positionering, het doel en de inbedding van de ontwikkelstrategie.

Aanleiding
Al langere tijd is het besef gegroeid 
dat de grote aandacht van de afgelo-
pen twee decennia voor het  
New Public Management, het  
sturen op cijfers en de beheersmatige 
aandacht voor de politie ten koste is 
gegaan van de aandacht voor het vak 
en van de professionele ruimte van  
de uitvoerend medewerkers.  
De Nationale Politie wil dat verbeteren 
en heeft doelstellingen daarover opge-
nomen in het Realisatieplan (2012).

Aard en positionering
Om de transitie van de Nationale 
Politie te volbrengen is gekozen voor 
een combinatie van verschillende 
veranderstrategieën (Nationale Politie, 
2012, p. 40) te weten de ontwerpstra-
tegie en de ontwikkelstrategie. Blauw 
Vakmanschap is van de laatste soort. 
Het is een bottom-up ontwikkeling, die 
start op de werkvloer. 

De ontwikkelmethode van Blauw Vak-
manschap is gericht op bijdragen aan 
de drie strategische doelen te weten: 
1. Betere prestaties: door te reflecte-

ren en te leren van de eigen praktijk 
komen de medewerkers tot een 
zinvollere, effectievere en betere 
uitvoeringspraktijk; 

2. Meer legitimiteit van en groter 
vertrouwen in de politie: door in 
de gesprekken steeds “het doen 
wat nodig is” in de context van de 
casus zelf centraal te stellen en in 
diezelfde context het meervoudig 
appèl van het vak, de ander (waar-
onder de burger) en de professional 
zelf de revue te laten passeren. Het 
hanteren van het perspectief van 
de burger zal leiden tot een grotere 
tevredenheid, meer vertrouwen en 
een betere samenwerking;

3. Functioneren als één korps, waar 
het gaat om de cultuur: door de 
gespreksmethode van Blauw Vak-
manschap als een olievlek te laten 
uitdijen over het land, waardoor 
over een aantal jaren dit gemeen-
goed is binnen de cultuur van de 
Nationale Politie.

Het Realisatieplan Nationale Politie 
(2012, p. 20-21) heeft als hoofddoel 
naast het veiliger maken van Neder-
land het “bieden van meer ruimte voor 
de professionaliteit van de politie”. 
Het realisatieplan koppelt vervolgens 
aan het strategische doel “betere 
prestaties”, het tactische doel “meer 
professionele ruimte voor de me-
dewerkers”. Aan dat tactische doel 
koppelt het Realisatieplan het opera-
tionele doel: Meer vakmanschap van 
de medewerkers - Medewerkers zijn in 
staat en bereid hun vak stelselmatig te 
ontwikkelen door scholing en prak-
tijkervaring. Hier ligt de basis voor de 
ontwikkelstrategie van Blauw Vakman-
schap. De gespreksmethode vergroot 
namelijk de professionele ruimte door 
het aanbieden van meerdere perspec-
tieven op het werk. Hierdoor ontstaan 
er in concrete gevallen meer keuze-
mogelijkheden voor de professional en 
daarmee rijkere afwegingen ter plekke. 
Zijn handelingsrepertoire wordt letter-
lijk groter. 

Het doel
Het doel is het ontwikkelen van het 
vak. Daartoe begeleiden facilitators 
van Blauw Vakmanschap teamleden  
en hun leidinggevenden in het reflec- 
teren op en leren van casuïstiek waarin 
zijzelf en/of hun teamleden een rol 
hebben gespeeld. Daardoor komen zij 
tot zinvoller, effectiever en beter han-
delen in de uitvoeringspraktijk. De les-
sons learned worden vervolgens door 
Blauw Vakmanschap vertaald naar de 
Politieacademie en voeden kennis-
ontwikkeling en onderwijs. Andersom 
biedt het onderwijs, naar aanleiding 
van de vragen uit de praktijk, kennis, 
inzicht en vaardigheden aan de profes-
sionals aan. 

Deze manier van praten over het werk 
is volgens het netwerk van verander-
kundigen van de politie een absolute 
voorwaarde voor het realiseren van de 
voorgenomen cultuuromslag. 

De opbrengst van de ontwikkel- 
strategie is dus vijfledig, te weten 
1. de gespreksmethode die leidt tot 

leren; 
2. lessons learned op het gebied van 

het vak; 
3. de gespreksmethode en genoemde 

lessons learned worden vertaald in 
onderwijs; 

4. de gespreksmethode leidt tot 
een behoefte aan nieuwe kennis, 
vaardigheden en inzichten die 
het onderwijs aan de professional 
aanbiedt (zwaluwstaarten praktijk 
en school); 

5. als deze wijze van dialoog voeren 
een kernvaardigheid van de politie 
wordt, leidt dit mede tot de ge-
wenste cultuuromslag.

Tijdens de gesprekken gaat het onver-
mijdelijk ook over de organisatie zelf 
(hoeveel ruimte en vertrouwen wordt 
er gegeven) en over de manier waarop 
er leiding aan gegeven wordt. 

Inbedding
Opdrachtgever voor Blauw Vakman-
schap is de plv. Korpschef van de Nati-
onale Politie. De directeur Onderzoek, 
Kennis en Ontwikkeling (OK&O) is de 
opdrachtnemer. Hij heeft daarvoor de 
programmamanager aangetrokken, 
die ressorteert onder “Ontwikkeling” 
van OK&O. Er is een klankbordgroep 
met daarin de plv. KC, de directeur 
OK&O, de Trajectleider Operationeel 
Leiderschap, de directeur Operatiën 
en de programmamanager.

We zijn begin 2013 klein gestart met 
een handvol teams. Nu, eind 2014, is 
het aantal facilitators uitgebreid naar 
vijftien en zijn we, of gaan we starten 
in teams in vrijwel alle eenheden, in to-
taal ongeveer 20 teams. Enkele teams 
experimenteren met het zoeken naar 
een manier hoe het leren van de prak-
tijk vorm gegeven kan worden in de 
dagelijkse routine. We zijn in gesprek 
met enkele eenheden om voor de een-
heid een groepje facilitators te maken, 
bestaande uit mensen van de Eenheid 
zelf en van Blauw Vakmanschap (o.a. 
Politieacademie). Blauw Vakmanschap 
kan daarmee het voertuig worden 
waarmee Praktijk en Politieacademie 
gezwaluwstaart worden. In Hoofdstuk 
3 komen we daar op terug.

Aanleiding,  
aard, positionering,  
doel en inbedding

Het is een bottom-up  
ontwikkeling, die start  
op de werkvloer.
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Het is volstrekt helder dat R zich in zijn 
afwegingen heeft laten leiden door 
het belang van de veiligheid van de 
collega’s. Dat siert hem, dat verdient 
respect en de collega’s begrijpen dat 
ook. 

Wat valt er te leren uit de casus? 
Bezien vanuit het vak is de vraag aan R 
of hij ook nog heeft overwogen dat  
politiemensen de rol hebben van ge-
zagsdrager? Zij zijn er om de recht-
staat te handhaven, “beschermen, 
begrenzen, bekrachtigen”? R heeft 
dat op geen enkele wijze in overwe-
ging genomen. Het ging hem om de 
veiligheid van de collega’s. Voor de 
woonwagenbewoners met hun manier 
van doen naar elkaar, over en weer 
dreigen en geweld, is het hand- 
haven van het recht in zijn ogen 
minder relevant. En bezien vanuit de 
politiek? De burgemeester die aange-
sproken wordt door gemeenteraad en 
collega’s? Bezien vanuit de fatsoen- 
lijke burger? Door het niet ingrijpen 
van de politie wordt het beeld opge-
roepen van een “vrijstaat woonwagen-
kamp”. Daar wil R zich niet op laten 
aanspreken. Hij heeft daar ook geen 
moment bij stil gestaan. De teamchef 
zegt dat omwonenden van het woon-
wagenkamp hem hebben gevraagd 
hoe zij hun bescherming moeten 
regelen nu de politie bang is voor de 
woonwagenbewoners en bang is om 
in te grijpen bij geweld. Dat komt wel 
binnen bij R. Dat doet zeer. Dat is een 
effect dat hij zeker niet wil. 

Hoe zou je het volgende keer doen? 
Nu R dit beseft zou je het de volgende 
keer weer zo aanpakken of anders?  
R denkt even na en komt tot de conclu-
sie dat hij toch weer het belang van de 
veiligheid van de collega’s de doorslag 
zou laten geven. De suggestie wordt 
gedaan een volgende keer te over-
wegen om de verdachten meteen de 
volgende ochtend van hun bed te laten 
lichten en aan te houden. 
Dan staat er een ander verhaal in de 
krant en laat je toch nog het zwaard 
der gerechtigheid zien. Zo dien je 
beide belangen, geen escalatie op het 
moment zelf en toch het handhaven 
van de rechtsorde op een moment 
dat de kans op escalatie veel kleiner 
is. Er zitten collega’s aan tafel die er 
voor gekozen zouden hebben op het 
moment zelf wel door te pakken en de 
mannen aan te houden. 

Wat zou er dan gebeurd zijn? 
Zouden ze braaf in de bus gestapt zijn? 
Of was het werkelijk aangekomen op 
schieten?

Wie het weet mag het zeggen.  
Overigens werden twee weken na het 
incident alle verdachten van hun bed 
gelicht en aangehouden. De recherche 
chef had eerst nog aan de teamchef 
voorgesteld om de verdachten uit te 
nodigen aan het bureau. 
Ze allemaal tegelijk van hun bed lich-
ten en aanhouden zou in zijn ogen te 
veel capaciteit kosten. De teamchef 
vond het belangrijker om naar buiten 
toe het zwaard der gerechtigheid te 
laten zien. En aldus geschiedde.

Dit hoofdstuk start in 3.1 met een casus. De casus is daarmee de leidraad  
waarmee in de volgende paragrafen de gespreksmethode nader wordt  
toegelicht. Voor de gespreksmethode gebruiken we belang-stellend  
ontwikkelen van Jan Nap (2012) als basis.

3.1 De casus 

Onderstaande casus is een voorbeeld 
van een lerend gesprek. De casus 
dient als leidraad voor het helder ma-
ken van de gespreksmethodiek in de 
paragrafen hierna.

Casus woonwagenkamp 
Collega R brengt de casus in. In de 
wandelgangen is zijn beslissing om bij 
een geweldsescalatie op een woon-
wagenkamp niet tot aanhouding over 
te gaan volop bediscussieerd. Velen 
vinden dat er opgetreden had moeten 
worden. R vindt dat hij en zijn mensen 
de juiste beslissing hebben genomen. 
Kunst bij het bespreken van deze 
casus was om de collega’s te bewegen 
hun oordelen op te schorten. 

De feiten 
Twee geüniformeerde politieambte- 
naren bevinden zich aan het begin van 
de nachtdienst op het woonwagen-
kamp. Zij komen poolshoogte nemen 
bij de woonwagen van Bo. Behalve een 
woonwagen heeft Bo ook een camper 
op het kamp staan. De politiemensen 
zien dat er zich twee mensen in deze 
camper bevinden. Zij gaan er van uit 
dat het Bo en zijn vriendin zijn.  
Er rijden twee auto’s het kamp op 
met in totaal zes woonwagenbewo-
ners, afkomstig van andere kampen. 
Deze zes springen de auto’s uit met 
honkbalknuppels. Zij lopen naar de 
achterste woonwagen (van Bo) en 

slaan de boel total loss. Bo zit volgens 
de collega’s in de camper en niet in de 
woonwagen. Even later komen de zes, 
met in hun kielzog Bo en zijn vriendin 
de woonwagen uit. 
Bo had ‘s middags gedreigd de zes 
dood te schieten. Iedereen is zwaar 
onder invloed van drank en cocaïne. 
Bo heeft een hoofdwond en zijn vrou-
welijke partner een gebroken hand. Na 
overleg met de OvD wordt besloten 
de namen en kentekens te noteren en 
verder niet in te grijpen. 

1e keuzemoment: de mannen komen 
de auto uit met honkbalknuppels. 
De collega’s ter plaatse schrik-
ken en vrezen dat de mannen met 
de knuppels op hen afkomen. Zij 
leggen de hand op hun vuurwapen. 
Moeten we schieten? 

2e keuzemoment: de mannen komen 
voor de woonwagen.  
De mannen kijken langs de colle-
ga’s heen en lopen op de achterste 
woonwagen af. De afwegingen van 
de collega’s zijn als volgt. Volgens 
hen is er niemand in de woon-
wagen. Zij denken Bo gezien te 
hebben in de camper. Het geweld 
van de mannen zal alleen materiële 
schade opleveren. Een poging de 
mannen daarvan te weerhouden en 
om hen aan te houden zal naar hun 
verwachting zeker leiden tot esca-

latie van het geweld en mogelijk 
vuurwapengebruik van de politie. 
Zij komen tot het oordeel dat het 
middel (ingrijpen) erger is dan de 
kwaal (openlijk geweld met alleen 
materiele schade). Zij besluiten de 
ogen goed de kost te geven, kente-
kens noteren, enzovoorts. 

3e keuzemoment: er bleken wel men-
sen in de woonwagen te zitten en 
ze hadden letsel.  
Bo was op het hoofd geslagen 
en zijn partner had een gebroken 
hand. De collega’s horen de ver-
halen aan. Maar niemand wil ook 
maar iets. Ze zijn allemaal zwaar 
onder invloed van drank en coca-
ine. Het argument van geweldse-
scalatie bij ingrijpen van de politie 
geldt nog steeds. 

4e keuzemoment: we laten het zo.  
Belangrijkste drijfveer voor R is dat 
hij zich verantwoordelijk voelt voor 
de collega’s. Hij wil dat de collega’s 
zonder letsel, ongeschonden, het 
terrein kunnen verlaten. De woon-
wagenbewoners hebben bovendien 
zo hun eigen normen en waarden. 
De bedreigingen en de geweldple-
gingen vinden steeds over en weer 
plaats. 

Wie het weet  
mag het zeggen.

De methode  
van gespreksvoering
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3.2 De randvoorwaarden voor de start van het gesprek 

We zien in de casus dat de beslis-
sing van de CvD in de wandelgangen 
volop is bediscussieerd. Er is ook al 
geoordeeld. In deze casus was het 
niet eenvoudig om de deelnemers aan 
het gesprek zo ver te krijgen dat zij 
hun oordeel opschortten. Dat is een 
voorwaarde om met elkaar te kunnen 
reflecteren. Onderstaand communica-
tiemodel, gebaseerd op het werk van 
Isaacs, gaat daar op in (Kessels, Boers 
en Mostert, 2002, p. 30 ev).  
Het gaat om de overgang van fase 2 
naar fase 3. De casus werd bespro-
ken door teamleden, die elkaar goed 
kennen en geregeld dienst doen met 
elkaar. De teamchef zat de bespre-
king voor. Een jaar ervaring met deze 
gesprekken levert het volgende inzicht 
op voor de randvoorwaarden voor de 
start van het gesprek. Zonder reali-
satie van deze voorwaarden zal de 
methode slechts een beperkt effect 
hebben. 

1. Ten eerste is er sprake van een 
veilige context waarin men de 
“organisatorische stilte” met elkaar 
durft te doorbreken. De “organisa-
torische stilte”, een term van Bob 

Hoogenboom, houdt in dat wij ons 
niet uitspreken, dat wij elkaar niet 
aanspreken en dat wij elkaar niet 
tegenspreken. Voor die manier van 
met elkaar spreken is een zodanige 
teamontwikkeling nodig dat ver-
binding ontstaat. De stap van fase 
2 naar fase 3 in onderstaand model 
van Isaacs is in feite dan ook een 
volgende stap in teamontwikkeling. 
Een veilige leeromgeving bieden 
aan het team en het door de team-
leden beschikken over samenwer-
kingsvaardigheden helpen daarbij 
enorm. Het is voor deze stap in 
de teamontwikkeling nodig dat de 
teamleden individueel verantwoor-
delijkheid nemen voor het behalen 
van prestaties, maar ook voor de 
onderlinge relatie. De facilitator 
krijgt al snel beelden bij waar het 
team staat in dit opzicht en als dat 
nodig is wordt dat door hem ook 
aan de orde gesteld. Een veilige 
context bereik je alleen binnen een 
team. Het is nodig teams te hebben 
met een menselijke maat (zie ook 
Nationale Politie, 2014, p. 14). Waar 
het om gaat is dat de collega’s een 
samenwerkingsverband ervaren 
met een aantal vaste collega’s. Dat 
schept een band van vertrouwen 
en het creëert voorspelbaarheid. Je 
weet van je maatjes wat je aan hen 
hebt op straat. Dat is erg belangrijk 
in verband met de aard van het po-

litiewerk. Je leven kan er van afhan-
gen. En je weet dat het de moeite 
loont om op elkaar te investeren. 
Dat heeft zin als je vaak dienst doet 
met elkaar. 

2. Ten tweede is er in de uitvoerings-
cultuur sprake van een reden om te 
leren als die gevonden wordt in de 
praktijkervaring. Vooral ervaringen 
die ons dwars zitten, of waar we 
zeer trots op zijn, zijn een kansrijke 
aanleiding om samen te leren. Er is 
dan sprake van “geraakt zijn”. Om 
dat te bereiken is het nodig dat de 
medewerkers een gezamenlijke 
gedeelde verantwoordelijkheid 
voelen voor het teamresultaat. In 
de volgende gevallen zijn er kansen 
om samen te leren. 

 We noemen die gevallen gemaks-
halve de 3 T’s: 

- Top. Collega’s hebben voortreffelijk 
werk geleverd. Ze zijn daar trots op. 
Wat waren precies de interventies 
die maakten dat het voortreffelijk 
werk werd?

- Tegenstelling. Er is verschil van 
mening over de aanpak. Sommige 
collega’s zouden het heel anders 
gedaan hebben. Er is frictie. (zie de 
casus van het woonwagenkamp)

- Twijfel. Er is twijfel over de aanpak. 
Achteraf hebben we er toch niet 
zo’n goed gevoel over. Weten we 
wel zeker dat …? Het zit ons dwars.

3. Ten derde is het nodig dat de 
medewerkers en hun leidinggeven-
de echt stil kunnen staan bij het 
werk. Men stapt uit de maalstroom 
van alledag en neemt met elkaar 
werkelijk de rust en de tijd om te 
reflecteren en te leren. Dan kan de 
methode echt worden gevolgd en 
worden uitgelegd. Dan gaan men-
sen begrijpen hoe deze werkt en 
kunnen ze op enig moment er zelf 
mee aan de slag gaan. Tot nu toe 
is in de praktijk de debriefing niet 
erg geschikt gebleken om dit te 
bereiken. Het werkoverleg juist wel. 
Wanneer de methode ‘eigen’ ge-
worden is kan ze overigens uitste-
kend in versnelde vorm gehanteerd 
worden in alle gesprekken over het 
werk, dus zeker ook bij debriefings.

Toelichting 
In fase 1 houdt iedereen zich aan de 
bestaande conventies. Het bewaren 

van “de lieve vrede” is belangrijk. 
“Ik vind er wel iets van, maar zeg het 
niet. Vanavond heb ik hem misschien 
weer nodig bij een caféruzie.” 

De veiligheid binnen de groep is be-
langrijk. De gespreksvorm is conver-
satie. Als een collega zijn hoofd boven 
het maaiveld steekt dan is daar moed 
voor nodig. Hij verlaat de veiligheid 
van de saamhorigheid van de groep en 
stelt zich op een standpunt. Dat levert 
frictie op (fase 2). Er zijn meerdere 
standpunten. Op zijn best worden de 
argumenten gedeeld in een discussie 
en probeert men tot een gezamenlijk 
standpunt te komen. Op zijn slechtst 
ontaardt het debat in een uitwisseling 
van standpunten, elkaar aftroeven met 
slimmigheden en uiteindelijk een “win-
ner” en een “loser”. Om tot een lerend 
gesprek te komen is het nodig om 
werkelijke verbinding aan te gaan, je 
eigen oordeel op te schorten en samen 

te gaan reflecteren. Ga eens verken-
nen, onderzoeken wat de standpunten 
opleveren in de buitenwereld. 

Wat is het effect van het één en het 
ander? En wanneer treden die effecten 
op? Weten we er eigenlijk wel genoeg 
van? Is er ergens anders al ervaring 
mee op gedaan? Is er kennis voor han-
den waar we ons voordeel mee kunnen 
doen? We belanden in fase 3.  
Het reflecteren en leren is begonnen. 
Na het leren komen de vragen: 
“Hoe zullen we het nu volgende keer 
gaan doen? Wat hebben we daarvoor 
van wie nodig?” Daarmee beland je als 
groep in fase 4, Creativiteit en flow.
Het lerende gesprek brengt medewer-
kers via fase 2 naar fase 3 en fase 4. In 
de laatste twee fasen zijn ze echt bezig 
met het ontwikkelen van het vak.

Reflectief

Samen
Wij

Alleen
ik

Reactief

4. “Flow”

Creativiteit

Moed

Verbinding
Opschorten oordeel

Ruimte
Vrij denken

1. Conventie

Conversatie, de lieve vrede

2. Frictie

Discussie, debat 

3. Onderzoek

Dialoog 

Communicatiemodel op basis van Isaacs

Dat is interessant  
wat je daar zegt!

3.3 Het lerende gesprek, belang-stellend ontwikkelen 

Deze paragraaf gaat in op de methode 
van belang-stellend ontwikkelen van 
Jan Nap (2012) en het meervoudig 
appèl dat hij daarin beschrijft. Belang-
rijk is dat het team en de leidinggeven-
den zelf eigenaar zijn van het proces. 
De leidinggevende is dan ook zelf de 
gespreksleider en stelt zo veel moge-
lijk zelf de vragen. Hier raakt Blauw 
Vakmanschap het Traject Operationeel 
Leiderschap.

De feiten
In de eerste fase van het gesprek 
staan de feiten centraal.  
Probeer zo veel mogelijk helderheid 
te krijgen over wat er feitelijk gebeurd 
is en wat de medewerkers hebben 
gedaan.

Keuzemomenten
De tweede fase is die van de reflectie. 
Je vraagt naar de keuze-momenten 

in de casus. En je vraagt naar de 
beweegredenen die hebben geleid tot 
de beslissingen. Belangrijk hierbij is 
het opschorten van je eigen oordeel, 
zoveel mogelijk oordeel-loos vragen 
en helder krijgen wat de overwegingen 
waren. In de casus zien we meerdere 
keuzemomenten voorbij komen.  
En ook de overwegingen van de colle-
ga’s worden gedeeld. 
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Meervoudig kijken: wat valt er te 
leren? Verkennen en onderzoeken, 
was dit goed politiewerk?
De derde fase is de fase van het waar-
deren, het verkennen en onderzoeken 
van het optreden van de collega’s. 
Dat gebeurt door meervoudig te 
kijken. Dat wil zeggen vanuit ver-
schillende perspectieven (het vak, de 
ander, jezelf) het optreden waarderend 
onderzoeken.
Was dit goed politiewerk? Het gaat er 
niet om een oordeel te krijgen over de 
vraag wat goed en fout is. Het gaat er 
om helder te krijgen wat het effect is 
van de keuze voor het één en van de 
keuze voor het andere. Politiewerk is 
vaak ambigue. 

Dan bestaat er niet zoiets als “one 
best way”. De verschillende perspec-
tieven brengen de collega’s tot moge-

lijke lessen. We komen in fase 3 van 
het communicatiemodel van Isaacs.  
Het verkennen en onderzoeken ge-
beurt aan de hand van het toetsmodel 
dat wij samen met Jan Nap hebben 
opgesteld en dat hieronder in schema 
is weergegeven. De casus laat zien 
dat er een meervoudig appèl op de 
collega’s gedaan wordt, dat leidt tot 
een innerlijk conflict. Het appèl van de 
collega’s betekent dat R zich er verant-
woordelijk voor voelt dat zijn collega’s 
weer heelhuids thuis komen na de 
dienst. Het appèl van het vak vraagt 
om in de rol te stappen van gezagsdra-
ger. Maar als je dat ter plekke doet en 
je besluit tot aanhouding over te gaan 
conflicteert dat met het appèl van het 
heelhuids houden van je collega’s. 
Het appèl van het gezag komt voorbij. 
De burgemeester krijgt vragen van 
de gemeenteraad. Het appèl van de 

fatsoenlijke burgers in de omgeving 
is wat uiteindelijk aan R de les brengt. 
Dat raakt zijn persoonlijke drijfveren 
(appèl van jezelf). 
Hij was bij de politie gegaan door zijn 
groot gevoel voor rechtvaardigheid. 
Hij wil bijdragen aan een rechtvaar-
dige wereld, waarin het loont om een 
fatsoenlijke burger te zijn. En juist die 
fatsoenlijke burgers voelden zich door 
zijn beslissing in de steek gelaten. Dat 
deed zeer. Op dit aspect raakt Blauw 
Vakmanschap aan Professionele 
Weerbaarheid. Ook daar wordt deze 
gespreksmethodiek gebruikt en focust 
het gesprek zich op de professional 
zelf, op zijn drijfveren en emoties. Bij 
Blauw Vakmanschap kan het voorko-
men dat de dilemma’s die optreden 
hiermee te maken hebben. Al met al 
komt in bovenstaande casus het appèl 
voorbij van het vak, de ander en van de 

professional zelf. Het schema van het 
meervoudig appèl in het beroepsdo-
mein van de professional ziet u hierbo-
ven. We gaan in paragraaf 3.4 nader in 
op het beroeps-domein.

Toelichting
Er zijn drie kernvragen die we stellen 
aan de hand van het meervoudig ap-
pèl. De drie vragen zijn: Werkt het?  
Deugt het? Heb je er achteraf een 
goed gevoel over? (Doet het deugd?). 
Het gaat om het  appèl van:
- het vak;
- de ander: burger (in de rollen van 

slachtoffer, verdachte, toeschou-
wer/beoordelaar, YouTube), colle-
ga, veiligheidspartner en gezag/
politiek en van

- de politieambtenaar zelf.

Hoe zou je het volgende keer doen? 
We zijn aanbeland bij het moment 
waarop we de collega’s kunnen 
vragen, nu ze geleerd hebben, hoe 
ze het de volgende keer zouden doen 
en wat ze daarvoor nodig hebben. In 
de casus werd een voor de collega’s 
nieuw inzicht aangedragen, namelijk 
dat zij ook achteraf zelf actie hadden 
kunnen ondernemen om alsnog hun 
rol van gezagsdrager waar te maken. 
De volgende ochtend hadden alle ver-
dachten van hun bed gelicht kunnen 
worden. Ze hebben er eenvoudigweg 
niet aan gedacht.

In andersoortige casussen is dit ook 
het moment om de collega’s te vragen 
of ze wellicht kennis van elders nodig 
hebben om tot een betere aanpak te 
komen. 

We zien in het schema op pagina 20 
waar in het gesprek het moment daar 
is van het leren vanuit de context van 
de eigen uitvoeringspraktijk. En dat 
is het moment waarop collega’s open 
kunnen staan voor kennis van buiten 
die hen kan helpen in hun uitvoe-
ringscontext. Feitelijk zijn we hier be-
zig met “school maken in de praktijk”. 
Jan Nap (2012) heeft een variant van 
de leercirkel van Kolb, die wij hebben 
omgezet in een U-vorm (in navolging 
van Scharmer in: Eva Berends, 2013) 
en waar wij elementen aan hebben 
toegevoegd.

Van belang is te onderkennen dat de 
timing van het aanreiken van nieuwe 
kennis cruciaal is. De beschreven 
casus laat zien dat de CvD van begin 
af aan zijn keuze aan het verdedigen 
was. Hij had de stellige overtuiging dat 
hij goed had gehandeld en wilde van 
geen kritiek weten. Als op dat moment 
hem was verteld hoe het ook allemaal 
anders had gekund, dan had hij daar-
voor niet open gestaan. Pas toen hij 
een nieuwe overtuiging kreeg, vanuit 
het perspectief van de fatsoenlijke 
burgers, die zich in de steek gelaten 
voelden, kwam er een opening. 

Het is van belang dit goed te begrij-
pen. Leidinggevenden hebben vaak de 
neiging om, vanuit hun gevoel dat zij 
het wel weten, de collega meteen uit 
te leggen hoe het beter kan: “Ga zit-
ten, dan leg ik het je nog één keer uit.” 

Scharmer noemt dat een “Quick Fix”. 
Een snelle reparatie die het leren 
juist verhindert. In het schema is dat 
bovenaan weergegeven. Een Quick 
Fix blijft letterlijk aan de oppervlakte 
en bereikt niet de diepere waarden 
en overtuigingen van de betreffende 
collega. 

Als we het communicatieschema van 
Isaacs (pagina 19) erbij pakken stuurt 
een Quick Fix de collega weer terug 
naar fase 1. Voor leidinggevenden is 
het van belang te beseffen dat elke 
keer als een collega de moed heeft zijn 
hoofd boven het maaiveld uit te steken 
(“ik ben het er niet mee eens”) dat een 
kans is om met elkaar te reflecteren en 
te leren. 

Een alternatief voor “Ga zitten, ik leg 
het je nog één keer uit” zou kunnen 
zijn “Dat is interessant wat je daar 
zegt. Laten we eens verkennen wat dat 
zou kunnen betekenen.” Het complete 
schema van het leergesprek treft u 
hiernaast aan.

Stilststaan bij de 

feitelijke situatie

Wat heb ik feitelijk 

gedaan?

Opschorten van het oordeel

oprechte belangstelling

Wat waren de overwegingen.

En de effecten?

Wat maakte dat ik juist

zo handelde?

* gewoonte/implus/beleid

* welke overtuiging stuurde?

* welk gevoel speelde mee?

Had het ook effectiever, zinvoller gekund?

Had ik het ook anders, effectiever gekund?

Bezien vanuit de verschillende appèls?

School in de praktijk, op de werkplek
Tijdens momenten waarop collega’s zich openstellen 

voor nieuwe kennis omdat zij nu beseffen dat de 

context van hun uitvoeringspraktijk dat urgent maakt.

Kennis van buiten, zoals

collega’s van elders, Politieacademie

(Professionele Weerbaarheid, Diversiteit)

Wetenschap, burgers, partners, gezag.

Welke lessen kan ik/kunnen we hiervan leren?

Stilte, het even niet weten.

X
Quick FixGebeurtenis

Uitproberen

Hoe ga ik het de volgende keer

proberen te doen? Wat is daar

ook van anderen voor nodig?

Leren, uitkristalliseren nieuwe

inzichten, alternatieven.

Ontwikkeling van het vak

Zinvoller, effectiever, beter

Creativiteit, flow, nieuwe kennis

Het lerende gesprek in schema en school maken in de praktijk

Werkt het? Deugt het?

Bezien vanuit

(Instrumenteel effect op het  probleem) (moreel en juridisch)

het vak

de ander

jezelf

Heb je er achteraf een goed gevoel over?
(Doet het deugd?)
(Moreel kompas) Toetsmodel volgens Jan Nap
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De kunst van het vragen stellen,  
Bateson en Dilts als onderlegger 
De vragen die in de leerlus voorbij ko-
men en die in de gespreksleidraad van 
Jan Nap uitgebreid zijn opgenomen 
kunnen we koppelen met het werk 
van Bateson en Dilts over de logische 
niveaus (Kessels en Smit, 2001). 
We kennen deze niveaus ook uit de 
coaching literatuur en dan wordt ge-
sproken over de “ijsberg”. Omgeving, 
gedrag en wellicht ook enige kennis 
en vaardigheden kunnen we zien. De 
andere niveaus zitten onder water en 
kunnen we alleen waarnemen door be-
langstellend - en met opschorten van 
ons oordeel - oprecht door te vragen. 
We leggen de leerlus langs de niveaus 
van Robert Dilts. 

We starten het gesprek met vragen 
over de feiten. Linksboven in de drie-
hoek. Wat was de context (omgeving)? 
Wat gebeurde er precies? Wie deed 
wat (gedrag)? Wat deed je zelf? Wat 
waren de effecten? 

Wat wilde je bereiken? Wist je vol-
doende van de achtergronden van de 
situatie? (Kennis) De volgende fase 
in het gesprek gaat over de keuze-
momenten en de beweegredenen van 
de professional (overtuigingen). Het 
verkennen, het onderzoeken en het 
toetsen aan het meervoudig appèl ge-
beurt aan de hand van overtuigingen 
(wat vond die burger er van?) en wordt 
afgezet tegen de achterliggende waar-
den en de verschillende rollen, zoals 
gezagsdrager en collega (identiteit). 
Werkt het? Deugt het? De vraag “hoe 
stond ik er zelf in (ook emotioneel)” 
wordt gesteld. Had ik er een goed 
gevoel over, deed het deugd? Alle 
antwoorden worden afgezet tegen de 
zin ervan in het licht van de bedoeling 
van de organisatie (zingeving). 

Door het onderzoeken en toetsen te 
doen vanuit het meervoudig appèl ko-
men er verschillende overtuigingen en 
achterliggende waarden langs. Deze 
kunnen conflicteren met elkaar en de 

professional in een dilemma brengen 
bij de beantwoording van de vraag 
“Wat is hier en nu goed politiewerk?” 
Deze exercitie levert lessen op.
 
“Als ik hier aan gedacht had, had ik 
het misschien anders gedaan. En hoe 
dan wel?” De lessen leiden tot andere, 
nieuwe overtuigingen over de mogelij-
ke aanpak. Dat is het moment waarop 
gezocht gaat worden naar nieuwe 
kennis en vaardigheden en een aanpak 
(gedrag) waarvan verwacht wordt dat 
het effect in de omgeving zinvoller, ef-
fectiever en beter wordt. De driehoek 
lopen we weer terug naar de basis. Zo 
wordt het vak verder ontwikkeld. 

3.4 Het beroepsdomein, de bedoeling van de organisatie; 
legitimiteit als bovenliggende waarde 

Als we echt willen komen tot verdere 
ontwikkeling van het vak dan is het 
belangrijk dat we het effect in de bui-
tenwereld centraal te stellen. 
Dit wordt onder meer bevestigd door 
de vastgestelde visie op het operatio-
nele sturingsconcept (Project Scherp 
Sturingsconcept, 2013). We hebben 
het dan over de echte realiteit in de 
wereld van mensen van vlees en bloed. 
Wouter Hart (2013) heeft het over 
leven en werken vanuit de bedoeling. 
Dat is je wezenlijke taakopdracht ofwel 
datgene waarvoor je aangesteld bent 
en waar je bezieling zit. In de leefwe-
reld van het feitelijke handelen in de 
dagelijkse praktijk komt die bedoeling 
tot uiting. Die zet hij naast de formele 
wereld van structuren, protocollen 
en beleid, die hij de systeemwereld 
noemt. In navolging van vele schrijvers 
over de ontaarding van het Angelsak-
sische management, levert hij kritiek 

op de dominantie van de systeemwe-
reld die de leefwereld koloniseert en 
de bedoeling/bezieling vertrapt.  
Blauw Vakmanschap baseert zich on-
der meer op de benadering van Hart; 
echt professionaliseren en realiseren 
van de cultuur-omslag kan alleen als 
we redeneren vanuit wat de bedoeling 
is. De formele organisatie kan alleen 
maar de neerslag zijn van zo’n rede-
nering en niet andersom. Ook pro-
gramma’s als Administratieve Lasten 
Verlichting zitten op deze lijn.

Jan Nap heeft het in dit kader over het 
beroepsdomein (Nap, 2012). Het gaat 
hier om de “betekenisvolle ontmoeting 
van een politiemens met een burger.“ 
(Nap, 2012, p. 210). Feitelijk gaat 
het hier om het handelingsperspec-
tief. We kijken door de “bril” van het 
feitelijk handelen naar de realiteit. De 
bedoeling van de politieorganisatie in 

die echte realiteit vinden we terug in 
artikel 3 Politiewet. De politie heeft tot 
taak in ondergeschiktheid aan het be-
voegd gezag en in overeenstemming 
met de geldende rechtsregels te zor-
gen voor de daadwerkelijke handha-
ving van de rechtsorde en het verlenen 
van hulp aan hen die deze behoeven. 
Dat houdt in dat politieambtenaren op 
straat de rol vervullen van gezagsdra-
gers en/of hulpverleners.

Omgeving

Gedrag

Vermogens:

Kennis en vaardigheden

Overtuiging

Identiteit:

Waarden en drijfveren

Spiritualiteit:

Zingeving

Logische niveaus van Robert Dilts

Gezagsdrager en  
hulpverlener: feitelijk  
handelen naar de  
bedoeling van het vak.
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Legitimiteit 
De Nationale Politie heeft als missie 
“waakzaam en dienstbaar staan wij 
voor de waarden van de rechtstaat.” 
En benoemt de waarden “moedig, 
betrouwbaar, integer en verbindend”. 
Zij wil “beschermen, begrenzen en 
bekrachtigen”. De Commissie “Uitdra-
gen kernwaarden van de rechtsstaat” 
(2008, p. 5) noemt als kernwaarden 
van de rechtstaat vrijheid, gelijk-
waardigheid en solidariteit. Aan die 
waarden is de politie dus waakzaam en 
dienstbaar! 

Ondersteunend aan deze kernwaar-
den zijn de waarden die onder de 
taakstelling van artikel 3 Politiewet 
liggen zoals rechtvaardigheid, hulp en 
rechtmatigheid. Het zijn waarden die 
verbonden zijn met het vak, uitge-
oefend in de echte realiteit, met de 
bedoeling van de politieorganisatie in 
de leefwereld.  
In navolging van Van der Vijver kunnen 
we stellen dat de politie er is om 
burgers het gevoel te blijven geven dat 
zij leven in een rechtvaardige wereld, 
waarin het loont om een fatsoenlijk 

burger te zijn (Just World, Lerner in 
Van der Vijver, 1993). Het komt er dus 
op aan dat politieambtenaren in hun 
handelen op straat burgers met een 
goed gevoel over dat handelen achter 
laten. Dat wil niet zeggen dat poli-
tiemensen maar klakkeloos moeten 
uitvoeren wat burgers vragen. Maar 
zij doen er wel goed aan hun hande-
lingen acceptabel te maken voor die 
burger, het kunnen uitleggen (raakvlak 
Programma Dienstverlening). 

Binnen de politie denken wij maar al te vaak vanuit onze 
eigen perceptie van de werkelijkheid. De Just World 
Theory van Lerner schetst hoe de doorsnee fatsoenlijke 
burger vanuit zijn perceptie omgaat met bedreigingen 
van zijn veiligheid. Burgers willen leven in een veilige we-
reld. De wereld is veilig als zij voorspelbaar en beheers-
baar is. De werkelijkheid is echter een andere. Om toch 
het gevoel van beheersbaarheid en voorspelbaarheid 
van zijn omgeving op te roepen vindt er vaak op onbe-
wust niveau bij de mens een herdefinitie van de werke-
lijkheid plaats. Daardoor kan een mens blijven geloven 
dat hem geen onrecht kan (en mag!) overkomen, zolang 
hij zich maar gedraagt als fatsoenlijk burger. Daartoe 
verdeelt hij de mensheid (in dat psychisch construct) in  
drie categorieën: 
1. de fatsoenlijke burger, 
2. de crimineel en 
3. het slachtoffer.

In dit beeld zijn criminelen de mensen, die zich het recht 
hebben toegeëigend anderen onrecht aan te doen. En in 
dit beeld zijn slachtoffers mensen, het kan eigenlijk niet 
anders of ze hebben het er zelf een beetje naar gemaakt 
(blaming the victim). Dus zolang je het er zelf niet naar 
gemaakt hebt, kan jou niets overkomen. 
Als een fatsoenlijk burger toch slachtoffer wordt, dan 
komt dit beeld van een rechtvaardige wereld op zijn kop 
te staan (voorbeelden: Meindert Tjoelker, Milly Boele). 
Wat leert dit inzicht ons over de rol van de politie? 
Stel u voor dat een fatsoenlijk burger slachtoffer wordt 
van een woninginbraak. Hij gaat zichzelf afvragen of hij 
het er misschien toch zelf een beetje naar gemaakt heeft. 
Had ik de deuren wel goed afgesloten? Zijn de sloten 
deugdelijk? 

Had ik dan toch niet een alarm moeten laten installeren? 
Enzovoorts. De politie komt ter plaatse. Het slachtoffer 
wordt gerustgesteld, (u kon er echt niets aan doen; be-
krachtigen en beschermen) en de politie gaat zich in-
zetten om het recht te herstellen, (wij gaan ons uiterste 
best doen om de dader te pakken; begrenzen). Gerech-
tigheid zal geschieden! Als de politie zich zo gedraagt is 
het effect bij de burger; “Er kan mij misschien dan wel 
iets overkomen, onverdiend, maar ik kan rekenen en 
vertrouwen op de politie!” Volgens Van der Vijver is het 
nog belangrijker dat de politie haar best doet, dan dat zij 
daadwerkelijk de dader pakt. 

Ook in ander gedrag van de politie, zoals toezicht en 
(orde)handhaving werkt het beeld van een rechtvaardige 
wereld door. Als een burger, die zich wel aan de regels 
houdt, ziet dat anderen, die de regels aan de laars lap-
pen, bekeurd worden door de politie of anderszins wor-
den aangepakt, krijgt hij de bevestiging dat het loont om 
een fatsoenlijke burger te zijn (begrenzen en bekrachti-
gen). Ook bij toezicht en (orde)handhaving geschiedt 
gerechtigheid. 

Zelfs de hulp aan hen die dat behoeven kunnen we in dit 
beeld een plek geven. De politie heeft een soort “EH-
BO-functie” in het kader van de hulpverlening. Een bur-
ger komt in het nauw, kan de situatie zelf niet aan en er 
is op dat moment geen voorziening voor handen. Dan is 
daar toch altijd nog de politie die de helpende hand biedt 
(beschermen). Daar kan een fatsoenlijk burger op ver-
trouwen. We leven dus toch in een rechtvaardige wereld. 
Voor de legitimiteit van de politie loont het de moeite om 
ook vanuit dit perspectief van de burger te reflecteren op 
de uitvoeringspraktijk.

Dat wekt vertrouwen bij burgers en 
het versterkt de legitimiteit van de 
politie. Dat is niet alleen een recht-
statelijk belang, het is ook gewoon 
nuttig: vertrouwen en legitimiteit van 
burgers stelt ons ook in staat om ons 
werk beter te doen. Nap (2012, p. 198) 
verwijst naar Boutelier, Zwart en Van 
Hoorn als hij schrijft: “De kern van het 
politiewerk is niet het garanderen van 
veiligheid maar het – in het perspectief 
van het waarborgen van de rechtstaat 
en het streven naar een “Just World” – 

begrenzend en beschermend inzetten 
van de sterke arm bij ervaren of voor-
spelbare verstoringen, zodanig dat de 
kans op (voortgezet of meer) geweld 
afneemt en het samenleven weer  
zonder politie/ingrijpen verder kan.” 
En Nap (2012, p. 200) schrijft verder: 

“Zij (de Ithakagroep) stellen dat es-
senties en bezieling te vinden zijn in de 
concrete ontmoeting van politiemen-
sen en burgers. Daar “wordt de legiti-
miteit van het politiewerk gecreëerd of 

verspeeld” (Van Hoorn & Nap, 2006, 
p.21)” Het gaat er dus om dat de politie 
vanuit dit gezichtspunt in elke situatie 
weer “doet wat nodig is”.
Hier raakt Blauw Vakmanschap het 
gedachtegoed van Context-gedre-
ven Werken. Doen wat nodig is in de 
context van de burger verschaft de or-
ganisatie legitimiteit. Zeg maar gerust 
dat het bestaansrecht van je organisa-
tie daarvan afhangt. Daarvoor hebben 
professionals beoordelingsruimte 
nodig. Professionele ruimte. 

Just World Theory van Lerner (Van der Vijver, 1993) in relatie tot de rol van de politie



26 27

4
Andere domeinen,  
ondersteunend of  
belemmerend?
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Auto-inbraken

Het voorbeeld spreekt voor zich. Ook 
al is het zo dat de minister de Tweede 
Kamer heeft beloofd dat het aantal 
woninginbraken met 30% zal vermin-
deren, hij is ook politicus. En politici 
willen dat burgers tevreden zijn over 
het beleid, niet alleen om ideolo- 
gische redenen, maar ook omdat 
diezelfde burgers eens in de vier jaar 
in het stemhokje staan. 

De frictie in het voorbeeld is overi-
gens prima. De kunst is om niet in de 
standpunten te verharden (geen Quick 
Fix!) maar ook op dat niveau in de 
organisatie over te gaan tot een lerend 
gesprek. Waarbij altijd het effect in de 
buitenwereld centraal staat. Legiti-
miteit en betere politieprestaties zijn 
tenslotte twee van de drie strategische 
doelen van de Nationale Politie. 

Van Planning & Control naar Ver-
wachting & Evaluatie? 

Dit inzicht geeft een handvat voor de 
Planning en Control Cyclus. We ken-
nen het systeem van rode en groene 
balkjes. Targets wel of niet gehaald. 
En bewust of onbewust voorzien we 
dit systeem van een shame and blame 
cultuur. Geen enkele leidinggevende 
wil een rood balkje achter een cijfer-
matige doelstelling. Hij loopt de kans 
geafficheerd te worden als iemand 
“die het niet in de hand heeft”. En 
hij loopt de kans op een “Quick Fix” 
gesprek (“ik leg het je nog één keer 
uit”) van zijn hogere leidinggevende. 
Daar wordt niemand vrolijk van. Een 
goed alternatief is het lerend gesprek 
ook op dat niveau. Planning & Con-
trol worden daarmee aangevuld door 
Evaluating & Support. Van Dinten en 
Schouten (2011, p. 194 - 195) spreken 
in dit verband zelfs over het vervangen 
van Planning & Control door Verwach-
ting & Evaluatie. 
We hebben overigens met de instru-
mentele cijfersturing een factor van 
formaat te pakken die belemmerend 
kan werken op het doen wat nodig is.

Nog een voorbeeld.

Alcoholcontrole
Tijdens de leergesprekken het afgelo-
pen jaar in het land hebben we ontdekt 
dat er ook vanuit andere domeinen 
dan het beroepsdomein een appèl 
gedaan wordt op de politieambtenaar. 
Nap (2012) schrijft hierover als hij het 
heeft over “de systeemwereld” en 
over “de cultuur”. Achtereenvolgens 
gaan we in op het appèl dat vanuit het 

organisatiedomein gedaan wordt (4.1) 
(het organisatieperspectief) en daarna 
op het appèl  vanuit het persoonlijk 
domein van de politieambtenaar (4.2) 
(het persoonlijk perspectief). Het 
meervoudig appèl uit deze domeinen 
leidt tot andere dilemma’s en kan de 
professional ondersteunen maar ook 
belemmeren in het doen wat nodig is 

in de leefwereld in zijn mens tot mens 
ontmoetingen met burgers. 
Tot slot gaan we in 4.3 in op wat deze 
inzichten betekenen voor leiding-
gevenden, die zich bevinden in het 
interferentiegebied tussen de drie 
domeinen. 

4.1 Het organisatiedomein; loyaliteit als bovenliggende waarde 

De organisatie is bedoeld om de professional in het uitoefenen van zijn vak te 
ondersteunen. We onderscheiden twee vormen van appèl. Die van het systeem 
en die van de uitvoeringscultuur. 

Hiermee volgen wij het onderscheid 
binnen een organisatie zoals Ofman 
en Verpalen (2008) dat maken, te 
weten HET (systeem), WIJ (cultuur) en 
IK (individu/professional). Ofman en 
Verpalen beschouwen het “HET”, het 
“WIJ”, en het “IK” als lenzen waardoor 
je naar de werkelijkheid kijkt. Het gaat 
dus om perspectieven op de realiteit. 
Het appèl vanuit de persoon van  
de professional zelf laten we terug- 
komen in 4.2, het persoonlijk domein. 

Het systeem 
De missie, doelstellingen en de 
formele organisatiewaarden worden 
de professional vanuit de organisatie 
aangereikt. Kennis, protocollen, oplei-
dingen, geautomatiseerde systemen, 
verbindingen en andere materialen 
worden ter beschikking gesteld ter 
ondersteuning van het vak in de bui-
tenwereld. Maar de organisatie kent 
ook andere waarden dan die van het 
vak. Dat zijn organisatiewaarden zoals 
Efficiëntie, Gehoorzaamheid aan de 
leiding, Transparantie, Accountability. 
Het zijn waarden van het systeem. 
En die horen er ook te zijn. De politie 
besteedt geld van de belastingbetaler. 
Die mag verwachten dat daar efficiënt 
mee omgegaan wordt. 

Het systeem kent niet alleen de echte 
realiteit als arena. Hoe hoger je in het 
systeem komt des te meer hebben 
leidinggevenden te maken met de 
politiek/bestuurlijke arena en met de 
publieke arena (media). In die politiek/
bestuurlijke arena, vaak gevoed door 
de publieke arena (media, social 
media, hypes), worden prioriteiten 
gesteld voor de politie en vertaald in 
cijfers. Het is met name de aandacht 
voor die cijfers die in de uitvoering 
belemmerend kan werken in het doen 
wat nodig is, het uitvoeren van de 
bedoeling van de organisatie. Een 
voorbeeld. 

Andere domeinen,  
ondersteunend of  
belemmerend?

De teamchef wordt geconfron-
teerd met 80 auto-inbraken in 
zijn gemeente in twee dagen 
tijd. Hij krijgt vele verontruste 
telefoontjes van bewoners. Wat 
gaat de politie daar aan doen? 
Wat is er toch aan de hand? De 
burgemeester heeft hem gebeld. 
Wat ga je er aan doen? De team-
chef spoort zijn mensen aan al-
les op alles te zetten om meer 
auto-inbraken te voorkomen en 
de daders te pakken. Later op 
de dag wordt hij gebeld door 
zijn chef met de vraag waar hij in 
vredesnaam mee bezig is. “Met 
auto-inbraken”. “Auto-inbraken 
hebben geen prioriteit. Dat is 
geen HIC (High Impact Crime). 
Wij zetten alleen capaciteit in 
op HIC, zoals woninginbraken. 
Stoppen met die auto-inbra-
ken.” “O ja, kom jij het dan hier 
uitleggen aan al die bewoners en 
aan de burgemeester?”

De alcoholweek is vertaald in 
het houden van alcoholacties, 
’s ochtends van 07.00 – 08.30 
uur. Eén van de collega’s ver-
telt in de briefing dat de doel-
groep van de alcoholacties, de 
mensen die tussen 4 en 5 uur 
de kroeg uit rollen, dan al lang 
in bed ligt. De mensen die zij nu 
moeten controleren zijn foren-
zen, die op weg zijn naar hun 
werk, met een kopje thee of kof-
fie achter de kiezen. Er waren 
honderden blaastesten afgeno-
men in 3 dagen en slechts één 
had een score van net boven de 
beginners. Een leidinggevende 
had gezegd: “Ze beginnen het te 
leren”. Waarop de collega zich 
afvraagt: “Is hij nou gek of ben 
ik het?” In de spreadsheet zijn 
het aantal blaastesten gehaald. 
Maar hoe zinvol was dit? Wat 
zeg je tegen die forenzen die op 
weg naar hun werk een blaas-
test moeten doen? Zouden die 
ook denken: “Zijn zij gek of ben 
ik het?” Wat voor reacties zou je 
krijgen als je zo’n actie op You-
Tube zou zetten? 
De collega had voorgesteld om 
met zijn allen om 04.00 uur te 
beginnen. Maar dat was onmo-
gelijk. Dat was in strijd met de 
Arbeidstijdenwet en het paste 
niet in het capaciteitsmanage-
ment.
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Blauw Vakmanschap coacht in dit 
soort situaties de betrokken collega’s 
in het agenderen van zo’n onderwerp. 
De kunst voor de facilitators is om het 
vooral het leerproces van de betrok-
kenen te laten zijn en niet ook zelf in 
een “Quick Fix” te stappen. Als er iets 
apert fout aan de hand is in een team 
worden er vanuit Blauw Vakmanschap 
geen hiërarchische niveaus gepas-
seerd. Een dergelijke “opschaling” zou 
inbreuk maken op het leerproces van 
de groep zelf en op de vertrouwens-
positie van de facilitator. Ook kan dit 
negatief uitpakken voor de gepasseer-
de leidinggevende. Blauw Vakman-
schap gaat niet op de stoel zitten van 
het leiderschap. Wel is het denkbaar 
dat er op basis van de praktijkervarin-
gen in meerdere eenheden een trend 
gesignaleerd wordt.

Dit kan in de vorm van reflectie-
verslagen gedeeld worden met de 
opdrachtgever. Voorbeelden worden 
geanonimiseerd, tenzij er uitdrukkelijk 
toestemming is gevraagd en gekregen 
van de betrokkenen. 
Nap (2012, p.207) besteedt ook aan-
dacht aan de conditionerende werking 
van het systeem als belemmerende 
factor voor waardevolle praktijkont-
wikkelingen. Hij noemt onder andere 
de onbedoelde werking van cijferstu-
ring, het roulatiesysteem voor functies 
en de roostersystematiek. 

De uitvoeringscultuur 
Naar het morele kompas van de 
westerse (Nederland is niet bijzon-
der hierin) politieambtenaar wordt al 
jaren onderzoek gedaan (Reiner, 1992; 
Graef, 1990; Punch e.a., 2005; Boin 
e.a., 2003). Duidelijk is dat de uitvoe-
ringscultuur van de politie een zoge-
naamde “harde” cultuur is. Ze verzet 
zich namelijk sterk tegen verandering. 
Deze cultuur is ontstaan doordat men 
zonder leidinggevende in de frontlinie 
staat van de maatschappelijke strijd 
voor orde en veiligheid. De complexi-
teit is erg groot, standaard aanpakken 
werken vaak niet en men zal meestal 
moeten improviseren. Tegelijkertijd 

is er altijd de mogelijkheid van het 
moeten toepassen of ondergaan van 
geweld, men heeft daarmee weliswaar 
leren omgaan, maar de dreiging heeft 
psychologische effecten. Een daarvan 
is dat de cultuur zich sluit tegen bui-
tenstaanders en dat collegialiteit, die 
gezien wordt als voorwaarde voor de 
eigen veiligheid, boven alles gaat. 
Deze cultuur is dus nadrukkelijk ook 
functioneel en dus positief, daarom 
schreef Beal enkele jaren terug het 
artikel “Thank God for Police Culture”, 
maar deze cultuur kan natuurlijk ook te 
ver doorslaan en het leren belemme-
ren. Blauw Vakmanschap heeft hier-
mee een niet eenvoudige taak op zich 
genomen. Ook Jan Nap kwam deze 
stevige culturele belemmeringen te-
gen. Hier geldt dat echte verandering 
alleen denkbaar is als deze aanpak 
stevig en continue gepropageerd en 
gefaciliteerd wordt door de politietop. 

In de uitvoerderscultuur1 spelen de 
waarden van de rechtsstaat (indivi-
duele vrijheid en verdraagzaamheid), 
en die van de ‘community policing’, 
namelijk legitimiteit, externe verant-

1 Lees hiervoor onder andere Reinier, 1992, Braun,1999 

en Graef, 1990

woording en externe oriëntatie geen 
(dominante) rol. De kernwaarden van 
de uitvoerders binnen de Noord West 
Europese politiecultuur, (deze zijn ove-
rigens nogal constant en sommigen 
noemen ze zelfs ‘beleidsresistent’), 
zijn vooral de volgende: autoriteit, 
pragmatisme en improvisatie, (eerder 
dan planmatigheid), intuïtie en gezond 
verstand (eerder dan zoeken naar 
formele kennis), persoonlijke (eerder 
dan maatschappelijke) veiligheid, 
sterke onderlinge solidariteit, (more-
le) behoudendheid, legaliteit (eerder 
dan legitimiteit), geslotenheid en 
onverdraagzaamheid ten opzichte van 
buitenstaanders. Deze waardeoriënta-
tie levert een duidelijke voorkeur voor 
“hard” politiewerk op.

We hebben het bij de cultuur vooral 
over het 3de niveau van de cultuur, 
de laag van de onuitgesproken, vaak 
onbewuste aannames en gedragsco-
des. De cultuurmonitor (Hoogenboom, 
Huizing en Pragt, 2014, p. 13) verwijst 
naar Reiner (2010) en het onderscheid 
dat hij maakt tussen drie niveaus in 
de politieorganisatie: “de presenta-
tieregels (beleidsplannen, organo-
grammen, missie/visie documenten); 
disciplinerende regels (Wetboek 
van Strafvordering, protocollen) en 
werkregels (zoals het op de werkvloer 
echt gaat. …. Het is in deze “working 
rules” waar het culturele DNA van de 
politie zich bevindt.” 
Schein (2008, p. 157) schrijft hierover 
dat de beste manier om de gemeen-
schappelijke, impliciete veronderstel-
lingen te onderzoeken, is om “groepen 
bij elkaar te brengen om samen, op 
een gestructureerde manier - die hen 
bij de stilzwijgende veronderstellin-
gen brengt - over hun organisatie te 
praten.” Het leergesprek van Blauw 
Vakmanschap kan hiervoor gebruikt 
worden. De door de korpsleiding 
gewenste cultuuromslag kan beginnen 
bij dit soort gesprekken. Werken aan 
de cultuur start met het aangaan van 
de dialoog naar aanleiding van een 
gebeurtenis. 

Bij het verkennen van de waarden en 
de overtuigingen die geleid hebben 
tot het handelen van de politiemensen 
kunnen de “diepere routines en prak-
tijken” boven water komen.
In de leergesprekken van Blauw Vak-
manschap komen kenmerken van de 
uitvoeringscultuur voorbij. 

Ook diepere routines en praktijken  
komen boven water.

Voorbeeld psychoot

Als voorbeeld noemen we verder de 
shame and blame cultuur die voorbij 
kwam bij de structuur. Een ander appèl 
uit de cultuur is “samen weer heel-
huids beëindigen van de dienst”, zoals 
we in de casus van het woonwagen-
kamp tegen kwamen. Jan Nap (2012) 
beschrijft een belangrijk cultuurele-
ment dat het niet zo gewenst is om 
elkaar aan te spreken. Ieder mag het 
op zijn eigen manier doen. Het moet 
wel erg veel frictie opleveren om de 
geborgenheid van de groep op te ge-
ven, de lieve vrede te verstoren en een 
collega aan te spreken op zijn manier 
van werken. 
Zoals eerder gesteld is het daarom 
randvoorwaardelijk te werken in een 
team met een menselijke maat.

Hoewel het gesprek van Blauw Vak-
manschap zich concentreert op de 
bedoeling in de wereld van mensen 
van vlees en bloed komen het appèl 
van het systeem en van de cultuur wel 
in het gesprek voorbij. Het meervoudig 
appèl kan ondersteunend, versterkend 
werken op het werk van de professio-
nal en het kan conflicteren, dilemma’s 
veroorzaken, waardoor het doen wat 
nodig is in de leefwereld wordt belem-
merd. Het leergesprek aan de voet van 
je organisatie kan dienen  
als bron om in het systeem de juiste 
keuzes te maken en om de uitvoe-
ringscultuur positief te beïnvloeden. 

C is van de wijkpolitie en gaat naar een melding. Een moeder met drie kleine 
kinderen heeft om hulp gevraagd omdat haar oudste zoon van twintig bij haar 
is aan komen lopen en kennelijk psychotisch is. Zij is bang. C komt ter plekke 
en praat met de jongeman P. Zij vertrouwt het niet en laat via het bureau bel-
len met de crisisdienst. Die laat weten niet te komen, omdat zij een paar uur 
daarvoor P hebben gezien en beoordeeld. Hij is wel psychotisch, maar niet 
gevaarlijk genoeg voor een IBS. Collega’s van de noodhulp zouden op dat 
moment zijn weggegaan. Het is dan niet meer de verantwoordelijkheid van 
de politie. C bleef. Zij vertelde dat zij het gevoel had dat er doden zouden zijn 
gevallen als ze weggegaan was. Zij zag het probleem achter het incident en 
wilde daar een oplossing voor (cultuur van de wijkpolitie). Vier uur later, door 
tussenkomst van een huisarts werd P alsnog met een IBS opgenomen. Alle 
betrokkenen vonden het een goed optreden, met goede afwegingen. Colle-
ga’s van de noodhulp zouden toch vertrokken zijn en hadden misschien dat 
gevoel helemaal niet gehad. Behalve dat hier sprake was van persoonlijke 
gedrevenheid van C (zij laat een moeder met drie kinderen niet alleen met 
een psychoot; had ze ook niet gedaan als ze de buurvrouw was geweest) is 
er bezien vanuit de noodhulp ook een cultuuraspect aan de orde. De cultuur 
van de noodhulp is dat je snel weer inzetbaar wilt zijn voor de volgende klus. 
Want dat kan wel eens “de grote klapper” zijn, waarvoor je bij de noodhulp 
bent gegaan. In deze casus is een gepaste vraag aan de noodhulpers: “hoe 
ga je dan weg bij die moeder?” Het antwoord kan zijn dat ze tegen de moeder 
zeggen dat ze echt mag vertrouwen op het oordeel van de psychiater dat P 
niet gevaarlijk is en dat zij P mag vorderen de woning te verlaten. De politie-
mensen zien er op toe dat dat ook gebeurt. Mocht er later nog iets gebeuren, 
bel dan 112. Op deze alternatieve manier hadden de noodhulpers vanuit hun 
cultuur de situatie in de richting van de moeder netjes kunnen afhechten.
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Loyaliteit 
Zowel de organisatie (“het systeem”) 
als de uitvoeringscultuur vragen in 
hoge mate aan de professional om  
“in de pas te lopen”. Loyaliteit aan de 
organisatie wordt hogelijk gewaar-

deerd door de leidinggevenden en er 
is altijd de angst om “afgerekend” te 
worden bij een te lage loyaliteit. Het-
zelfde geldt mogelijk nog sterker voor 
de uitvoeringscultuur. Het groepsme-
chanisme, de veiligheid en geborgen-

heid van de groep waarin je werkt, is 
belangrijk voor het individu. Politie-
mensen kunnen dagelijks in levens-
bedreigende situaties terecht komen. 
Het belang van kunnen rekenen op je 
maatjes is evident.

4.2 Het persoonlijk domein;  
gezondheid, fysiek, mentaal en moreel, als bovenliggende waarde 

Het laatste domein waarmee wij 
afgelopen jaar werden geconfronteerd 
is het persoonlijk domein. Zoals Nap 
(2012) al schreef heeft elke politie-
ambtenaar zijn eigen levensverhaal, 
zijn persoonlijke waarden en overtui-
gingen, drijfveren waarom hij/zij bij de 
politie is gaan werken. 
Drijfveren die vaak overeen komen met 
de waarden van het beroepsdomein. 
Van den Brink (2012) schrijft over deze 
waarden en overtuigingen in zijn boek 
“De lage landen en het hogere”. Ook in 
dit domein gaat het om een perspec-
tief op de werkelijkheid; de bril of lens 
waardoor je kijkt is het persoonlijke 
perspectief. 

Politiemensen hebben een thuissitua-
tie. Een partner, familie, kinderen al of 
niet, vrienden en andere relaties. Het 
“thuisfront” verwacht dat de politie-
ambtenaar elke keer weer ongeschon-
den en gezond naar huis komt. Dat 
appèl kwamen we natuurlijk ook al 
tegen in de cultuur. Tijdens diensten 
die wij als facilitators meedraaien 
krijgen wij ook andere zaken te horen 
die de beslissing om het hoofd boven 
het maaiveld te steken tegen houden. 
Politiemensen willen graag verzekerd 
zijn van hun inkomen. Zij willen een 
mooie loopbaan, verticaal of horizon-
taal. Ze willen hun levensstijl kunnen 
voortzetten en kunnen voldoen aan de 
financiële verplichtingen van thuisfront 
en hypotheekverstrekker. Daarbij zijn 
zij afhankelijk van hun chefs. Ze waken 
er dus wel voor om die voor het hoofd 
te stoten. In de vertrouwelijkheid van 
het samen in een koppel de straat op 
gaan willen ze daar wel iets over kwijt, 

maar dat leent zich niet voor publica-
tie. Weet dat het wel kan spelen. 
Verder gaat het in dit domein over het 
evenwicht tussen privé en werk opdat 
de energiebalans niet in gevaar komt. 
Hier raakt Blauw Vakmanschap aan 
het Programma Professionele Weer-
baarheid. Het persoonlijk domein kan 
ook een negatief appèl doen op de 
professional. Een voorbeeld.

Young and in love

Gezondheid 
Het bovenliggende belang van de per-
soon van de professional is dat hij zich 
goed voelt en in meerdere opzichten 
gezond blijft. Het Programma Profes-
sionele Weerbaarheid (Smit, 2014) 
spreekt over één totaalbalans in de 
volgende drie opzichten: 
 - Fysiek  

(fysiologisch: kunnen  
functioneren); 

 - Mentaal 
(psychologisch: onder uitdagende 
omstandigheden functioneren); 

 - Moreel/zingeving 
(spiritologisch: succesvol  
functioneren). 

Het is belangrijk dat de professional in 
de uitoefening van zijn werk dicht bij 
zijn persoonlijke drijfveren en waarden 
kan blijven. Vervulling van persoonlijke 
waarden in de uitvoeringspraktijk geeft 
mensen het gevoel “waardevol” te zijn 
(zingeving).  
Mentale gezondheid is van belang om 
steeds maar weer (onder uitdagende 
omstandigheden) situaties goed te 
kunnen inschatten en de juiste be-
slissingen te kunnen nemen. Fysieke 
gezondheid spreekt voor zich. Fysieke, 
mentale en morele gezondheid werken 
bovendien op elkaar in. We verwijzen 
kortheidshalve naar het Programma 
Professionele Weerbaarheid. 
Het maakt duidelijk dat op de politie 
professional vanuit drie domeinen een 
appèl wordt gedaan. De gespreksme-
thode van Blauw Vakmanschap brengt 
dit meervoudig appèl aan het licht.  

4.3 De leidinggevende in het interferentiegebied van de domeinen

Nap (2012) schrijft over de rol van de 
leidinggevende. Hij ziet het gesprek 
over het vak met de medewerkers als 
een leiderschapsopgave. Waarbij hij 
de leidinggevende ziet opereren in het 
interferentiegebied tussen systeem- 
en leefwereld. Onze ervaring van het 
afgelopen jaar maakt dat interferen-
tiegebied groter. Hoewel ook Nap 
(2012) schrijft over cultuur aspecten 
en natuurlijk over het “levensverhaal” 
van de professional zelf (het appèl van 
jezelf) betrekt hij deze niet expliciet bij 
de leiderschapsopgave. 

Het Programma Professionele Weer-
baarheid doet dat uitdrukkelijk wel. 
Annika Smit schrijft dat bewustwor-
ding van de drie balansen (fysiek, 
mentaal moreel) en de implicaties 
daarvan, vanuit leiderschap bezien 
essentieel zijn (Smit, 2014). 

Als we de drie domeinen en het meer-
voudig appèl  van die domeinen in een 
schema weergeven ziet dat er als volgt 
uit.

Het interferentiegebied van de drie 
domeinen, dat is het gebied waar de 
opdracht ligt voor de leidinggevenden. 
Met alleen rigide het systeem toepas-
sen kom je er niet. We weten al langer 
dat het sociaal regelsysteem op vele 
fronten vast loopt. Het is niet voor 
niets dat politiemensen al lange tijd 
discretionaire bevoegdheid hebben en 
meer aan wetshantering doen dan aan 
rigide wetshandhaving. Zo ligt het ook 
voor de leiders in onze organisatie. De 
gespreksmethode van Blauw Vakman-
schap is een communicatief model. 
Met communicatie (Zie ook Cornelis, 
2007) is het vastlopen van het sys-
teem te hanteren. Cornelis beschrijft 
een hiërarchie van drie systemen.

Als basis het “natuurlijk systeem” 
(macht, recht van de sterkste, over-
leven, geborgenheid), daarboven 
het “sociaal regelsysteem” (regels, 
afspraken, kennis en wetenschap, 
rechtvaardigheid en vaardigheden) 
en daarboven het systeem van de 
“communicatieve zelfsturing” (com-
municeren, coachen, doen wat werkt 
en stoppen met wat niet werkt, zelfver-
werkelijking). Hij schrijft dat commu-
nicatieve zelfsturing eigenlijk niets 
anders is dan terugkoppelingslussen 
maken door het sociaal regelsysteem 
en het natuurlijk systeem; jezelf afvra-
gen wat wel en niet werkt en vervol-
gens te doen wat werkt. Ziehier in 
enkele regels welke opdracht leiding-
gevenden hebben in het interferentie-
gebied van de domeinen. Communice-
ren, vooral met je professionals, en of 
iets wel of niet werkt afmeten aan wat 
nodig is in de echte realiteit (legitimi-
teit). 

Een studente Politiekunde van 
19 jaar oud neemt tijdens haar 
stage een getuigenverklaring op 
van een charmante jongeman. 
Deze laat merken dat hij in haar 
geïnteresseerd is en staat haar 
aan het einde van de diensttijd 
buiten op te wachten. Hij be-
geleidt haar, flirtend, naar haar 
geparkeerde auto. Ze ontmoe-
ten elkaar vaker en een relatie 
ontstaat. Na enkele maanden 
vraagt hij haar gegevens uit de 
politiesystemen op te vragen 
voor hem en zijn vrienden. Zij 
doet dat ook. Dat gebeurt ge-
regeld. Het verhaal gaat nog 
verder. Uiteindelijk wordt de stu-
dente ontslagen.
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Loyaliteit

Politieke en publieke arena

Gezag en politiek

Efficiëntie

Gehoorzaamheid

Accountability

Gezondheid

Privéwereld, thuis, familie, relaties

Gezond en weerbaar in fysiek, mentaal en moreel opzicht

Balans

professional
zelf

Organisatie Domein
Het systeem

De cultuur

Beroeps Domein
Het vak

De ander

Persoonlijk
Domein

Drijfveren
Waarden

Het appèl van het vak, de ander en van de professional zelf.

Het appèl van het systeem en van de cultuur.

Het appèl van je persoonlijke drijfveren en waarden.
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Blauw Vakmanschap als bron voor 
systeem en cultuur 
Door op deze manier met je mensen 
te communiceren kunnen leidingge-
venden heel nuttige informatie opdoen 
voor aanpassingen aan “het systeem”. 
De organisatie is vooral bedoeld om 
de professionals in de uitoefening 
van hun beroep te ondersteunen. De 
gesprekken maken duidelijk waar dat 
goed lukt en ook waar aanpassingen 
aan de organisatie nodig zijn. 
Hetzelfde geldt voor de uitvoeringscul-
tuur. Daar waar de uitvoeringscultuur 
de beroepsuitoefening hindert kan het 
Blauw-Vakmanschap-gesprek dat aan 
het licht brengen. Als collega’s onder-
ling tot andere inzichten komen gaat 
dat effect hebben op hun impliciete 
onderlinge gedragsregels. 

Blauw vakmanschap als methode 
voor leiderschapsontwikkeling 
Blauw vakmanschap richt zich op het 
verbeteren van het vak. Zoals al even 
is aangestipt in 4.1 bij Planning en 
Control kan het lerende gesprek ook 
gevoerd worden op andere niveaus 
van de organisatie dan alleen het 
uitvoerende niveau. Het gesprek 
van leidinggevenden met elkaar kan 
gaan over de vraag “Was dit goed 
leiderschap“? Op deze manier geven 
leidinggevenden het goede voorbeeld, 
door zelf ook reflecterend en lerend in 
hun eigen praktijk te staan. 

Daarmee leggen we de verbinding 
tussen Blauw Vakmanschap en het 
Traject Operationeel Leiderschap. De 
Eindrapportage van dit Traject (2014) 
geeft aan dat er voor het leiderschaps-
onderwijs een paradigmashift gemaakt 
wordt en die is School maken in de 
Praktijk. 

De hiernaast vermelde algemene 
conclusies van de Eindrapportage 
spreken voor zich evenals de daaruit 
voortvloeiende link naar de gespreks-
methode Blauw Vakmanschap. 

Algemene conclusies Eindrapportage Traject Operationeel Leiderschap 

“De door de politie gewenste bewe-
ging naar operationeel leiderschap 
staat niet op zichzelf. Gegeven de 
maatschappelijke ontwikkelingen in 
de afgelopen twee decennia en de 
ontwikkeling van de politieorganisatie 
(zoals die naar voren komt uit het Ver-
kennend onderzoek en de Ontwikkel-
pleinen), staat de Nederlandse politie 
voor de opgave vijf transities door te 
maken, namelijk

1. Van beheersmatig management 
naar operationele betrokkenheid; 

 De bedrijfsmatige benadering van 
de politie heeft geleid tot veel aan-
dacht voor organisatie en manage-
ment ten koste van de resultaten 
buiten. De huidige tijd vraagt om 
hernieuwde aandacht voor het 
politievak en voor het bijdragen aan 
veiligheid. 

2. Van regelgestuurd naar waardege-
dreven; 

 De nadruk op regels en procedu-
res heeft geleid tot vervreemde 
medewerkers. Nadruk op zingeving 
en handelen vanuit (organisatie)
waarden maakt dat medewerkers 
(weer) verantwoordelijkheid nemen 
voor hun handelen en voor maat-
schappelijke uitkomsten. 

3. Van positiemacht naar doelgerichte 
interactie; 

 Hiërarchisch denken en een top-
down benadering miskennen de 
professionaliteit van dienders. 

 Een eenzijdige focus op leiders 
dient plaats te maken voor een fo-
cus op de interactie tussen leiders 
en dienders; leiders zijn gericht op 
het ontwikkelen van hun medewer-
kers in het licht van de doelen van 
de organisatie. 

4. Van vrijblijvende reflectie naar 
bewust gedrag; 

 Projecten en opleidingen bij de 
politie hebben onmiskenbaar bij-
gedragen aan een groter vermogen 
tot reflectie op de omgeving, het 
vak en de persoon. Dat vertaalt zich 
tot nu toe onvoldoende in zichtbaar 
ander gedrag op werkvloer en in 
betere resultaten. 

5. Van (interne) organisatiedoelen 
naar maatschappelijke bijdrage;  
De politie handelt nog te veel als 
taakorganisatie, terwijl van haar 
een bijdrage aan veiligheid wordt 
verwacht. Dit laatste stelt hoge 
eisen aan de medewerkers en aan 
de leidinggevenden. Het veron-
derstelt bovendien dat de politie 
zelf nadenkt over haar vak en zich 
zelfbewust opstelt richting het be-
voegd gezag en de samenleving. 

Het leiderschapsonderwijs is een 
belangrijk – maar vanzelfsprekend 
niet het enige – instrument om de vijf 
hiervoor genoemde transities van de 
politieorganisatie te bevorderen. Daar-
bij dient het begrip onderwijs breed te 
worden opgevat. Het gaat in principe 
om alle denkbare vormen van leren en 
ontwikkelen, formele en informele, in 
de werkcontext of daarbuiten.“ 

Het Traject Operationeel Leiderschap 
beschrijft ook het leiderschapsmodel 
van de Verbindende leider, zoals vast-
gesteld in 2012 door de Nederlandse 
politie. 

Het model is gebaseerd op de vier 
kwadranten van het model van Quinn 
(competing values). Deze vier kwa-
dranten zijn: 
 - De mensgerichte leider (vergelijk 

het persoonlijke domein van Blauw 
Vakmanschap):

 - De omgevingsgerichte leider 
(vergelijk het beroepsdomein, maar 
ook de omgeving van het orga-
nisatiedomein: dat is een andere 
omgeving, namelijk de politiek-be-
stuurlijke en publieke arena, in 
tegenstelling tot de echte realiteit 
van het beroepsdomein); 

 - De organisatiegerichte leider (ver-
gelijk het organisatiedomein, het 
systeem èn de cultuur); 

 - De resultaatgerichte leider (ver-
gelijk beroepsdomein en organi-
satiedomein; twee verschillende 
omgevingen). 

Het interferentiegebied van de drie 
domeinen is daarmee een aanvulling 
op het leiderschapsmodel van de Ver-
bindende leider.

Was dit goed  
leiderschap?
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5
Samenhang met 
Realisatieplan en 
met andere landelijke 
programma’s
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Samenhang met  
Realisatieplan en met andere 
landelijke programma’s
In hoofdstuk 2 hebben we al beschre-
ven welke strategische doelstellin-
gen van de Nationale Politie gediend 
worden met de gespreksmethode van 
Blauw Vakmanschap. Samengevat 
gaat het om betere prestaties, meer 
legitimiteit en groter vertrouwen in 
de politie en het bereiken van een 
cultuuromslag. In de vorige hoofdstuk-
ken passeerden meerdere landelijke 
programma’s de revue. Ook werd 
samenhang beschreven met de inrich-
ting van de organisatie. We geven in 
dit hoofdstuk een kort overzicht. 

Inrichting van de basisteams 
Een veilige context is randvoorwaar-
delijk om collega’s vrijuit te laten 
spreken. Zo’n veilige context bereik je 
alleen binnen een team. Het is nodig 
teams te hebben met een menselij-
ke maat. Waar het om gaat is dat de 
collega’s een samenwerkingsverband 
ervaren met een aantal vaste colle-
ga’s. Dat schept een band van vertrou-
wen en het creëert voorspelbaarheid. 
Je weet van je maatjes wat je aan hen 
hebt op straat. Dat is erg belangrijk in 
verband met de aard van het politie-
werk. Je leven kan er van afhangen. En 
je weet dat het de moeite loont om op 
elkaar te investeren. Dat heeft zin als 
je vaak dienst doet met elkaar. Dit in-
zicht vinden we terug in de Actualisa-
tie van het Realisatieplan (2014, p. 14): 
“De sociale binding tussen medewer-
kers wordt hersteld door de menselijke 
maat als uitgangspunt te nemen bij de 
organisatie van het werk: het bouwen 
van overzichtelijke samenwerkingsver-
banden (teams, afdelingen) en ervoor 
zorg dragen dat medewerkers elkaar in 
die samenwerking goed leren kennen.”

Dezelfde tekst vinden we terug in het 
Vastgestelde Inrichtingsplan (2012, 
p. 36 en 46). Met Blauw Vakman-
schap hebben wij ervaren dat dit wijze 
teksten zijn. Met de plannenmakers 
stellen wij vast dat “de menselijke 
maat” in de wijze van organiseren echt 
noodzakelijk is. 

Briefen en debriefen 
Het lerende gesprek kan feitelijk op 
elk moment tijdens de dienst plaats 
vinden. Als een incident daartoe aan-
leiding geeft kunnen twee collega’s al 
in de auto met elkaar van gedachten 
wisselen over hun optreden. Of bij 
de koffieautomaat, waar het nu ook 
al plaats vindt, maar meestal niet 
volgens de methode Blauw Vakman-
schap. Als we organisatorisch er naar 
kijken is feitelijk de debriefing de 
plaats en de tijd waarop dit gesprek 
zou moeten plaats vinden. De de-
briefing is onder meer bedoeld als 
leer-moment. Onze ervaring is dat het 
in de praktijk vaak in eerste aanleg niet 
goed lukt om in de debriefing een leer-
gesprek te voeren. Dat komt omdat 
de mensen nog onvoldoende vaardig 
zijn in de gespreksmethode en er vaak 
tijdsdruk op de debriefing staat in ver-
band met de wisseling van de dienst 
en het afmaken van administratief 
werk. Het werkoverleg zou daarom in 
eerste aanleg gebruikt kunnen worden 
om in alle rust de vaardigheid van de 
gespreksmethode op te doen. 
Wanneer deze “eigen” geworden is 
kan ze uitstekend gehanteerd wor-
den bij debriefings en verder in alle 
gesprekken over het werk. We hebben 
daar al voorbeelden van gezien. 

Traject operationeel Leiderschap 
Belangrijk is dat het team en de lei-
dinggevenden zelf eigenaar zijn van 
het proces. De leidinggevende is dan 
ook zelf de gespreksleider en stelt 
zo veel mogelijk zelf de vragen. Hier 
raakt Blauw Vakmanschap het Traject 
Operationeel Leiderschap. 
Het interferentiegebied van de drie 
domeinen (Beroepsdomein, Organi-
satie domein en Persoonlijk domein), 
dat is het gebied waar de opdracht ligt 
voor de leidinggevenden. Communi-
ceren, vooral met je professionals, en 
of iets wel of niet werkt afmeten aan 
wat nodig is in de echte realiteit (de 
bedoeling van de organisatie). 

School maken in de praktijk 
Het leergesprek, zoals beschreven in 
hoofdstuk 3, creëert openingen bij de 
collega’s om kennis van elders toe te 
laten tot hun eigen uitvoeringspraktijk. 
Het schept de gelegenheid om school 
te maken in de praktijk. Hier liggen 
kansen om de gekoesterde wens de 
Politieacademie meer te verbinden 
met de uitvoeringspraktijk (en anders-
om), daadwerkelijk en concreet vorm 
te geven.

Professionele Weerbaarheid 
Het persoonlijke domein is één van 
de drie domeinen die een appèl doen 
op de professional in zijn beroepsuit-
oefening. Het Programma Professio-
nele weerbaarheid heeft zich volledig 
gericht op dit persoonlijke domein en 
op de aspecten van fysieke, mentale 
en morele gezondheid en balans. 

Project Scherp Sturingsconcept 
Blauw Vakmanschap stelt het effect 
in de buitenwereld centraal. Dat komt 
overeen met de vastgestelde visie op 
het operationele sturingsconcept (Pro-
ject Scherp Sturingsconcept, 2013). 
We hebben het over de echte realiteit 
in de wereld van mensen van vlees en 
bloed. Wouter Hart (2013) heeft het 
over leven en werken vanuit de bedoe-
ling. Dat is je wezenlijke taakopdracht, 
ofwel datgene waarvoor je aangesteld 
bent en waar je bezieling zit. In de 
leefwereld van het feitelijke handelen 
in de dagelijkse praktijk komt die be-
doeling tot uiting. Het sturingsconcept 
heeft het in dit kader over de kunst van 
het vragen stellen. Dat is waar het bij 
Blauw Vakmanschap om gaat. 

Programma Administratieve  
Lasten Verlichting 
Blauw Vakmanschap gaat er van uit 
dat echt professionaliseren  
en realiseren van de cultuuromslag 
alleen maar mogelijk is als we rede-
neren vanuit wat de bedoeling is. De 
formele organisatie kan slechts de 
neerslag zijn van zo’n redenering en 
niet andersom. Het programma Admi-
nistratieve Lasten Verlichting zit ook 
op deze lijn. 

Programma Dienstverlening 
Blauw Vakmanschap vertaalt de missie 
en de waarden van de Nationale Politie 
naar wat deze concreet betekenen 
voor de “ontmoeting van de politie-
mens met andere mensen op straat”. 
In navolging van Van der Vijver kunnen 
we stellen dat de politie er is om 
burgers het gevoel te blijven geven dat 
zij leven in een rechtvaardige wereld, 
waarin het loont om een fatsoenlijk 

burger te zijn (Just World, Lerner in 
Van der Vijver, 1993). Het komt er dus 
op aan dat politieambtenaren in hun 
handelen op straat burgers met een 
goed gevoel over dat handelen achter 
laten.  
Dat wil niet zeggen dat politiemensen 
maar klakkeloos moeten uitvoeren wat 
burgers vragen. Maar zij doen er wel 
goed aan hun handelingen acceptabel 
te maken voor die burger, het kunnen 
uitleggen. Dat is precies waar het bij 
het Programma Dienstverlening in de 
kern om gaat. Het wekken van vertrou-
wen bij burgers versterkt de legitimi-
teit van de politie. 

Context-gedreven werken 
Het gedachtegoed van context-ge-
dreven werken gaat uit van beteke-
nisgeving en de verschillende oriën-
taties die daaraan verbonden zijn. De 
gespreksmethode van Blauw Vak-
manschap maakt het mogelijk om met 
name in Gebiedsgebonden Politiewerk 
te zoeken naar oplossingen die voor 
de burger van betekenis zijn. 
Doen wat nodig is in de context van de 
burger verschaft de organisatie legiti-
miteit. Daarvoor hebben professionals 
beoordelingsruimte nodig. Professio-
nele ruimte. 

Planning en Control 
Een belangrijke belemmerende factor 
voor de uitvoeringspraktijk is de wijze 
waarop de organisatie omgaat met 
de cijfersturing. Dit inzicht geeft een 
handvat voor de Planning en Con-
trol cyclus. In plaats van elkaar af te 
rekenen met groene en rode balkjes 
en in plaats van Quick Fix gesprekken, 
doen leidinggevenden er goed aan 
zelf het voorbeeld te geven door van 
de verantwoordingsgesprekken in 
de Planning & Control cyclus lerende 
gesprekken te maken. Zo zou je Plan-
ning & Control kunnen aanvullen met 
Evaluating & Support. Van Dinten en 
Schouten (2011, p. 194 - 195) spreken 
in dit verband zelfs over het vervangen 
van Planning & Control door Verwach-
ting & Evaluatie.
 

De Hark Voorbij 
De kern van de beweging “De Hark 
voorbij” is het bevorderen van or-
ganiseren op basis van vertrouwen 
in de professional. Zij is gericht op 
het wegnemen van belemmerende 
structuren in de politieorganisatie. “De 
Hark Voorbij` is een leer- en ontwik-
kel-traject van de Centrale Onderne-
mingsraad. Zij bevordert het samen op 
zoek gaan naar energie en mogelijkhe-
den om de eigen professionele ruimte 
te vergroten. Zij hanteert daarbij het 
Rijnlandse sturingsmodel en wijst het 
Angelsaksische af. 
De Hark Voorbij is ook een zoektocht 
naar de betekenis van het begrip pro-
fessionele ruimte. Kernwoorden zijn: 
vakmanschap, professionele ruimte, 
Rijnlands denken. De opbrengsten van 
dit traject tot nu toe zijn (zoals zij die 
zelf benoemen): wezenlijk anders naar 
je werk kijken, besluiten niet meer je 
mond te houden, je eigen koers varen, 
je vakmanschap ontwikkelen en een 
netwerk van gelijkgezinden opbouwen. 

De beweging heeft de volgende raak-
vlakken met Blauw Vakmanschap: 
 - de aandacht voor het vak en voor 

de professional; 
 - het vergroten van de professionele 

ruimte; 
 - een reactie op het doorgeslagen 

New Public Management; 
 - wegnemen van organisatorische 

belemmeringen. 

De methode is een andere. De Hark 
Voorbij probeert met impulsen een 
bottom-up beweging te realiseren. 
Blauw Vakmanschap is een geleidelij-
ke ontwikkelstrategie die met behulp 
van een gespreksmethode het vak wil 
verbeteren door middel van olievlek-
werking.
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Aan de slag met  
Blauw Vakmanschap

Wat is Blauw Vakmanschap? 
Blauw Vakmanschap biedt je een 
manier om met je collega’s te spreken 
over concrete casussen van je werk. 
Om met elkaar de dialoog daarover te 
voeren en te kijken of je van elkaars 
aanpak iets kunt leren. Dan kun je in 
de toekomst in soortgelijke situaties 
betere afwegingen maken en wellicht 
nog beter handelen dan je al deed. Het 
is een vorm van het omgaan met- en 
het invullen van je professionele ruim-
te. Samen met je collega’s ontwikkel je 
zo het vak zelf.

Hoe voer je zo’n gesprek? 
Allereerst brengt één van de teamle-
den of jij zelf een casus in. Het moet 
een incident zijn waarbij het teamlid 
zelf betrokken was. De groep met wie 
je de casus bespreekt bestaat uit men-
sen die meestal, of in ieder geval vaak 
dienst doen met elkaar. Op de casus is 
één van de drie T’s van toepassing: 
 - Top: Collega’s hebben voortreffelijk 

werk geleverd en zijn daar trots op.
 - Tegenstelling: Er is verschil van 

mening over de aanpak. Sommige 
collega’s zouden het heel anders 
hebben gedaan. Er is frictie. 

 - Twijfel: Er is twijfel over de aanpak. 
Achteraf hebben we er toch niet 
zo’n goed gevoel over. Weten we 
wel zeker dat …? Het zit ons dwars. 

Bij elk van de drie T’s is er een belang 
om het er over te hebben. We kunnen 
er iets van leren. 

1. De feiten 
De eerste stap is helder krijgen 
 - Wat de feiten precies waren? 
 - Wat is er gebeurd? 
 - Wie deed wat? En wanneer? 

Anderen stellen zo nodig vragen ter 
verheldering. Het gaat om het snap-
pen wat er is gebeurd / is gedaan en 
nog niet waarom het zo gegaan is. 

2. De keuzemomenten,  
beslismomenten 
 - Wat waren de keuzemomenten in 

de casus? 
 - Welke beslissingen nam je? 
 - Wat waren je beweegredenen 

om het zo te doen? Wat wilde je 
bereiken? 

Belangrijk is dat de groepsleden hun 
eigen oordeel opschorten, parke-
ren als het ware, en zo veel mogelijk 
oordeel-loos doorvragen om helder te 
krijgen wat precies de overwegingen 
waren om zo te handelen. 
 - Welke drijfveren zaten er achter? 

Waardoor liet je je sturen?
 - Wat waren de effecten? Bereikte je 

ook wat je wilde? 

3. Meervoudig kijken;  
wat valt er te leren? Verkennen en 
onderzoeken, werkt het, deugt het 
en doet het deugd? 
Nu ga je met elkaar kijken naar de be-
slissingen tijdens de keuzemomenten 
door verschillende brillen. Dat zijn de 
brillen van 
 - Het vak: gezagsdrager, hulpverle-

ner, rechtvaardige wereld; welke rol 
vervulde jij? 

 - De ander: wat zou de ander vinden 
van je beslissingen? De burger (in 
de rollen van slachtoffer, verdachte, 
toeschouwer/beoordelaar, You-
Tube), collega, veiligheidspartner 
en gezag/politiek; en wat (welke 
rol?) zou de ander van jou verwacht 
hebben? 

 - De politieambtenaar zelf. Hoe zit 
het met je persoonlijke drijfveren 
en emoties? 

Terwijl je door deze brillen kijkt naar de 
casus vraag je je af 
 - Of het werkt, 
 - Of het deugt en 
 - Of het deugd doet. Heb je er ach-

teraf nog een goed gevoel over? 

Welke andere overwegingen, drijfve-
ren en rollen passeren nu de revue? 
 - Had het effectiever, zinvoller ge-

kund? Had jij het effec- 
tiever, zinvoller kunnen doen? 

Als er nu verwarring ontstaat, sta daar 
dan bij stil. Neem de tijd. Ontstaan er 
nieuw inzichten? 

4. Hoe zou je het  
de volgende keer doen? 
 - Welke alternatieve aanpakken 

zouden mogelijk zijn? 
 - Wat heb je daarvoor van wie nodig? 
 - Kunnen we het gaan uitproberen? 
 - Wat zijn nu de belangrijkste les-

sen? 
 - Wat betekent dit voor ons als 

team en wat betekent het voor de 
leiding? 

Werkt het? Deugt het?

Bezien vanuit

(Instrumenteel effect op het  probleem) (moreel en juridisch)

het vak

de ander

jezelf

Heb je er achteraf een goed gevoel over?
(Doet het deugd?)
(Moreel kompas) Toetsmodel volgens Jan Nap

Tips bij het voeren van het gesprek 

• Log in (werkelijke verbinding) op de context van het  
team en de casus, oprechte belangstelling voor wat de ander beweegt/
heeft bewogen; 

• Blijf jezelf, authentiek; 
• Schort je oordeel op en stel zo mogelijk oordeel loos vragen; 
• Maak verbinding met jezelf en de ander; je bent open eerlijk en nieuws-

gierig (oen) 
• Hoor ook wat niet gezegd wordt en vraag er naar  

(het vak, de ander en jezelf); 
• Zo weinig mogelijk zenden en zo veel mogelijk vragen; 
• Vermijd het woord “waarom” (vraagt om verantwoording), maar gebruik 

taal als “Wat maakte dat …”, “Waardoor liet je je leiden?”, “Wat ging er 
door je heen? “, “Wat wilde je bereiken? “ 

• Hoor de boodschap tussen de regels en achter de emotie. 
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Als het gesprek  
niet op gang komt, 
doorbreek de organi-
satorische stilte.

Bijlage

2
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Als het gesprek niet  
op gang komt, doorbreek  
de organisatorische stilte.
Het gesprek komt niet op gang. Wat doe je? 

Het komt voor dat de collega’s zich 
niet (durven) uitspreken. Het is 
belangrijk om aan tafel een veilige 
context te bieden waarin men de orga-
nisatorische stilte met elkaar durft te 
doorbreken. De “organisatorische stil-
te”, een term van Bob Hoogenboom, 
houdt in dat wij ons niet uitspreken, 
dat wij elkaar niet aanspreken en dat 
wij elkaar niet tegenspreken. Voor die 
manier van met elkaar spreken is een 
zodanige teamontwikkeling nodig dat 
verbinding ontstaat. De stap van fase 2 
naar fase 3 in onderstaand model van 
Isaacs is in feite dan ook een volgende 
stap in teamontwikkeling. 

Een veilige leeromgeving bieden aan 
het team en het door de teamleden 
beschikken over samenwerkingsvaar-
digheden helpen daarbij enorm. 

Het is voor deze stap in de teamont-
wikkeling nodig dat de team- 
leden individueel verantwoordelijkheid 
nemen voor het behalen van pres-
taties, maar ook voor de onderlinge 
relatie. Een veilige context bereik je 
alleen binnen een team. Het is nodig 
teams te hebben met een menselijke 
maat (zie ook Actualisatie Realisatie-
plan Nationale Politie, 2014, p. 14). 

Waar het om gaat is dat de collega’s 
een samenwerkingsverband ervaren 
met een aantal vaste collega’s. Dat 
schept een band van vertrouwen en 
het creëert voorspelbaarheid. Je weet 
van je maatjes wat je aan hen hebt op 
straat. Dat is erg belangrijk in verband 
met de aard van het politiewerk. Je 
leven kan er van afhangen. En je weet 
dat het de moeite loont om op elkaar 
te investeren. Dat heeft zin als je vaak 
dienst doet met elkaar.

Toelichting 
In fase 1 houdt iedereen zich aan de 
bestaande conventies. Het bewaren 
van “de lieve vrede” is belangrijk. 
“Ik vind er wel iets van, maar zeg het 
niet. Vanavond heb ik hem misschien 
weer nodig bij een caféruzie.” De 
veiligheid binnen de groep is belang-
rijk. De gespreksvorm is conversatie. 
Als een collega zijn hoofd boven het 
maaiveld steekt dan is daar moed voor 
nodig. Hij verlaat de veiligheid van 
de saamhorigheid van de groep en 
stelt zich op een standpunt. Dat levert 
frictie op (fase 2). Er zijn meerdere 
standpunten. Op zijn best worden de 
argumenten gedeeld in een discussie 
en probeert men tot een gezamenlijk 

standpunt te komen. Op zijn slechtst 
ontaardt het debat in een uitwisseling 
van standpunten, elkaar aftroeven met 
slimmigheden en uiteindelijk een “win-
ner” en een “loser”. Om tot een lerend 
gesprek te komen is het nodig om 
werkelijke verbinding aan te gaan, je 
eigen oordeel op te schorten en samen 
te gaan reflecteren. Ga eens verken-
nen, onderzoeken wat de standpunten 
opleveren in de buitenwereld. Wat is 
het effect van het één en het ander? 
En wanneer treden die effecten op? 
Weten we er eigenlijk wel genoeg van? 
Is er ergens anders al ervaring mee  
op gedaan? Is er kennis voor handen 
waar we ons voordeel mee kunnen 
doen? We belanden in fase 3. 

Het reflecteren en leren is begonnen. 
Na het leren komen de vragen: “Hoe 
zullen we het nu volgende keer gaan 
doen? Wat hebben we daarvoor van 
wie nodig?” Daarmee beland je als 
groep in fase 4, Creativiteit en flow. 

Het lerende gesprek brengt medewer-
kers via fase 2 naar fase 3 en fase 4. 
In de laatste twee fasen zijn ze echt 
bezig met het ontwikkelen van het vak.

(Kessels, Jos, Erik Boers en Pieter 
Mostert (2002), Vrije ruimte, filoso-
feren in organisaties. Amsterdam: 
Boom)

Wat leert ons dit voor het Blauw Vakmanschap gesprek? 

Blauw Vakmanschap gebruikt de 
dialoog, dat is spreken vanuit een op 
samenwerking gerichte houding. Het 
is dus geen discussie. In groepen po-
litiemensen wordt vaak vooral de lieve 
vrede bewaard. Gedoe blijft onder 
tafel. Onenigheid vindt men onprettig. 
Het gesprek gaat over de feiten op 
zich en men houdt zijn mening voor 
zich. Er heerst organisatorische stilte; 
men spreekt elkaar niet aan, niet tegen 
en men spreekt zich niet uit. Zo’n 
groep leert niet en er is geen gedeeld 
beeld over goed politiewerk. 

Als zo’n groep wil professionaliseren 
is moed nodig om die organisatorische 
stilte te doorbreken, elkaar feedback 
te geven en het gedoe op tafel te 
leggen. Daarvoor moet in de groep 
voldoende veiligheid geboden (taak 
leiding) en gevoeld worden. 

In zo’n groep kan een discussie ge-
voerd worden waarin mensen hun visie 
op tafel leggen en de ander proberen 
te overtuigen van hun standpunt. Er is 
woordenstrijd, competitie. Hierdoor 
kan een bredere blik ontstaan op goed 
politiewerk en kan gekozen worden 
voor andere benaderingen. De profes-
sionele keuzeruimte wordt hierdoor 
letterlijk groter! Maar discussie kan 
ook ontaarden in een strijd voor het ei-
gen gelijk met een winner en een loser. 
Deze groep wordt vervolgens een echt 
team wanneer men zich individueel 
niet alleen verantwoordelijk voelt voor 
de prestaties van het gehele team, 
maar ook voor de manier waarop men 
met elkaar omgaat. Pas dan is een 
dialoog mogelijk en kun je van elkaar 
leren. 

In een dialoog; 
• schort je je oordeel op, 
• heb je oprechte belangstelling  

voor wat de ander beweegt/heeft 
bewogen, 

• maak je verbinding met jezelf  
(authentiek) en de ander;  
je bent open eerlijk en nieuwsgierig 
(oen), 

• sta je zo weinig mogelijk op zenden 
en zo veel mogelijk op vragen, 

• hoor je de echte boodschap tussen 
de regels en achter de emotie, 

• vermijd je het woord “waarom” 
(vraagt om verantwoording),  
maar gebruik je taal als;  
“Wat maakte dat …”,  
“Waardoor liet je je leiden?”,  
“Wat ging er door je heen? “,  
“Wat wilde je bereiken? “

Reflectief

Samen
Wij

Alleen
ik

Reactief

4. “Flow”

Creativiteit

Moed

Verbinding
Opschorten oordeel

Ruimte
Vrij denken

1. Conventie

Conversatie, de lieve vrede

2. Frictie

Discussie, debat 

3. Onderzoek

Dialoog 

Communicatiemodel op basis van Isaacs
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