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Leidt professionalisering 
nog tot een professionele(re) 
politie?

Ira Helsloot, 
Piet van Reenen.

Er wordt door de politie al jaren veel tijd en middelen gestoken in 

‘professionalisering’. Maar wat is dat nu eigenlijk en hoe kun je 

vaststellen of medewerkers ‘voldoende professioneel’ zijn? Wanneer is 

met andere woorden ‘goed’ goed genoeg? Ira Helsloot en Piet van 

Reenen laten zien dat het antwoord op de vraag wat nodig is voor een 

adequate beroepsuitoefening, afhankelijk is van de gekozen ‘logica’. Zij 

pleiten daarbij voor meer dominantie van het utilistische perspectief.

Professionalisering, professionaliteit, professioneel 
en professional zijn begrippen die bijna iedereen 
positief beschouwt. Ze worden door velen gezien 
als synoniem voor kwaliteit(sverbetering). Ook bin-

nen de Nederlandse politie was het streven naar meer pro-
fessionaliteit een algemeen aanvaard beleidsmatig uit-
gangspunt. De ‘profess…’-woorden werden dan ook 
veelvuldig gebruikt in beleid en onderzoek. De laatste twee 
jaren is dat overigens opeens veel minder het geval binnen 
de politie, maar waar het gebruikt wordt, is het nog steeds 
per definitie positief.

Een vraag die deze per-definitie-positiviteit opriep bij de 
auteurs van dit artikel, is of er geen grenzen zijn aan de 
mate van professionaliteit die past bij een bepaalde taakuit-
oefening. Het bereiken van (meer) professionaliteit kost 
immers inspanningen die tenminste niet direct aan de 
primaire taakuitvoering kan worden besteed. Het pro-
gramma Politie en Wetenschap heeft een verkennend 
onderzoek gefinancierd naar welke visies op de ‘profess…’-
begrippen er binnen en buiten de politie bestaan. 

De ‘profess…’begrippen in de sociaalweten-
schappelijke literatuur
Een snelle literatuurstudie maakt meteen duidelijk dat er in 
de sociaalwetenschappelijke literatuur nog een intensieve 
discussie bestaat over de definities van de begrippen ‘pro-
fessie’, ‘professional’, ‘professionalisering’ en ‘professiona-

liteit’. Deze begrippen hebben in de sociologie een vaak 
veel specifiekere betekenis dan in het dagelijks taalgebruik. 

Wij hebben daarom de volgende werkbare definities van 
de begrippen professie, professionals, professionaliteit en 
professionalisering gekozen voor ons onderzoek:
•  Een professie is een beroep dat beoefend wordt door 

professionals.
•  Een professional is een uitvoerder die handelt met vol-

doende professionaliteit.
•  Professionaliteit is een bij de omstandigheden passende 

adequate taakuitvoering.
•  Professionalisering is het bereiken van en blijven op een 

voldoende niveau van professionaliteit. 

De kern is dus weten wat een ‘voldoende’ taakuitoefening 
is. Dan kun je als professional zorgen dat je dat ‘vol-
doende’ goed doet door je op de juiste wijze te professio-
naliseren.

Het voornaamste verschil tussen de wetenschappelijke 
literatuur en onze definities van professionalisering is dat 
wij a priori geen uitspraken doen over wat een in omstandig-
heden ‘passende’ en ‘adequate’ taakuitvoering is. Ook niet 
hoe die bereikt kan worden en wat hiervoor nodig is. Deze 
invulling is namelijk subjectief: de gekozen invalshoek of 
ratio bepaalt het antwoord op de vraag wat ‘passend’ en 
‘adequaat’ is. Wij veronderstellen bovendien dat deze 
invulling tijds- en cultuurafhankelijk is. 

De invulling van de ‘profess…’-begrippen 
binnen de politie(wetenschappen)
Wanneer we specifiek naar de invulling van de ‘profess…’-
begrippen binnen de politie(wetenschappen) kijken dan 
wordt duidelijk:
•  dat de politie zichzelf beschouwt als een professionele 

organisatie, maar ook stelt dat (verdergaande) professio-
nalisering nodig is en blijft om ook in een complexer 
wordende toekomst effectief te kunnen zijn en het ver-
trouwen van burgers te kunnen behouden;

•  dat het politiebeleid voorheen vooral aandacht had voor 
organisatorische professionalisering, of te wel het verbe-
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teren van de samenwerking en structuren tussen politie-
mensen, standaardiseren van werkprocessen en het 
implementeren van kwaliteit- en sturingssystemen. In de 
laatste jaren is er in het beleid meer aandacht voor 
professionalisering van ‘het vak’;

•  dat wetenschappers weinig overtuigend bewijs hebben 
kunnen vinden voor de door de politieorganisatie en 
politieopleiders geclaimde relatie tussen al die inzet 
gedurende jaren op professionalisering en de resulte-
rende/huidige professionaliteit;

•  dat in aanvulling op het vorige punt wetenschappelijk 
onderzoek naar de relatie tussen meer en ‘kwalitatief 
hoogwaardiger’ politieonderwijs en professionaliteit een 
verwarrend beeld laat zien. Er lijkt evenveel onderzoek te 
zijn dat stelt dat ‘betere’ opleiding tot ‘betere’ politiemen-
sen leidt, als dat juist claimt dat dat effect niet zichtbaar 
is. Hierbij moet aangetekend worden dat het hier met 
name gaat om buitenlands onderzoek;

•  dat ervaring volgens veel wetenschappelijk onderzoek 
een betere voorspeller van professionaliteit lijkt te zijn 
dan scholing. 

Onze tentatieve analyse is dat de Nederlandse politie de 
afgelopen decennia in redelijke mate geprofessionaliseerd 
is, in de zin dat het politievak is gepositioneerd als een 
eigen professie. Denk hierbij aan de institutionalisering van 
het politieonderwijs, de accreditatie van opleidingen, de 
aansluiting met hogescholen en universiteiten, en het 
behoud van de discretionaire bevoegdheid van politiemen-
sen in de praktijk. 

Recentelijk is er vooral aandacht voor professionalise-
ring van het ‘vak’. Kerngedachte daarbij is dat de complexer 
wordende samenleving ‘meer en nieuws’ van de politie 
vereist. Deze kerngedachte is echter discutabel en weten-
schappelijk bewijs hiervoor ontbreekt. Bovendien ontbreekt 
in de discussie de vraag of de kosten van professionalisering 
(nog) opwegen tegen de maatschappelijke opbrengsten. Of 
anders geformuleerd: wanneer is ‘goed’ goed genoeg? Een 
antwoord daarop staat in geen enkel beleidsstuk.

Deze tentatieve analyse is overigens niet uniek voor de 

politie. Iets vergelijkbaars lijkt zichtbaar in de domeinen 
als onderwijs en verpleegkunde. 

Maar wat kenmerkt nu adequate beroepsuitoe-
fening? Zeven ratio’s voor een antwoord 
daarop.
De vraag wat nodig is voor een adequate beroepsuitoefening 
– onze definitie van professionaliteit – kan in de context van 
de Nederlandse politie, maar ook daarbuiten, op verschil-
lende manieren beantwoord worden. Er blijken in de dis-
cussies verschillende redeneerlijnen te zijn. Die lijnen 
hebben we in ons onderzoek logica’s of ‘rationaliteiten’ 
genoemd. We onderscheiden vier ‘interne’ logica’s (een 
ervaringslogica, een onderwijskundige logica, een instituti-
onele logica en een professionele logica) en drie externe 
logica’s (de economische logica, de risico-regelreflexlogica 
en de inspectie- en onderzoeklogica). De verschillende 
logica’s hebben hun eigen uitgangspunten en rechtvaardi-
ging. Op de vraag wat een adequate beroepsuitoefening is, 
zal dan ook vanuit de verschillende logica’s een verschil-
lend antwoord gegeven kunnen worden. 

In een ideale wereld zijn de verschillende logica’s op 
elkaar afgestemd of lopen ze parallel. In de werkelijkheid, 
zo zullen we in het voorbeeld van recherchekundigen laten 
zien, bestaat er spanning of zelfs conflict tussen de verschil-
lende logica’s. Vanuit het perspectief van de ene logica is 
het gebruik van een andere logica een ‘valkuil’. 

Ervaringslogica
De ervaringslogica is de logica van de werkelijkheid zoals 
die wordt aangetroffen in het politieveld. In het geval van de 
meeste politiemensen speelt deze werkelijkheid zich af op 
straat en in het geval van de recherche voornamelijk achter 
het bureau. Een adequate beroepsuitoefening betekent 
volgens deze logica functioneren op een wijze die past bij de 
praktijkervaring van de groep betrokken politiemensen. 

De ervaringslogica van de politie staat bekend als een 
dominante logica. Ze heeft de neiging om sturend te zijn 
voor onderzoekers bij de beantwoording van de vraag wat 
nodig is voor een adequate beroepsuitoefening. Dat past bij 
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de bevinding uit veel onderzoek dat ervaring een veel betere 
voorspeller is van (adequaat) gedrag op straat dan de geno-
ten opleiding. 

Ervaring is echter niet zaligmakend. Onderzoek naar 
besluitvorming door ervaren professionals laat zien dat 
praktijkervaring waardevol is in veelvoorkomende situaties. 
In uitzonderingssituaties kan praktijkervaring echter 
belemmerend werken, zeker wanneer er acuut gehandeld 
moet worden en er veel belangen op het spel staan. Profes-
sionals zullen in deze situaties geneigd zijn om dat te doen 
wat ze altijd doen en daarmee niet tot innovatieve oplossin-
gen komen. Helaas zijn professionals moeilijk op uitzonde-
ringen te trainen. 

Opleidings- en kwalificatielogica
De opleidings- en kwalificatielogica gaat over de logica 
vanuit het perspectief van het opleiden en kwalificeren van 
beroepsbeoefenaars. De opleidings- en kwalificatielogica 
gaat er vanuit dat ‘goed’ onderwijs leidt tot een adequatere 
taakuitvoering op straat. Vanuit deze logica worden investe-
ringen in meer en kwalitatief hoogwaardiger onderwijs 
gerechtvaardigd. Andersom wordt vanuit deze logica bere-
deneerd dat beroepsbeoefenaars hun taken alleen adequaat 
kunnen uitvoeren, wanneer ze kwalitatief hoogstaand onder-
wijs hebben genoten volgens de laatste pedagogische inzich-
ten en op aantoonbare wijze kunnen functioneren volgens 
een in een met het veld afgestemd kwalificatiedossier. 

De opleidings- en kwalificatielogica kent een eigen vast 
format en begrippenkader. De kwalificatie geeft aan welke 
kennis, vaardigheden en houdingsaspecten een politieamb-
tenaar vakbekwaam maken. In het zogenaamde kwalifica-
tiedossier worden het beroep en het beroepsprofiel beschre-
ven in termen van de Europese kwalificatiestandaarden 
voor onderwijs en onderwijsniveaus, voor Nederland NLQF 
(Netherlands Qualification Framework) geheten. Daarnaast 
bevat het dossier kwalificatieprofielen die aangeven wan-
neer iemand startbekwaam is. Ook worden de instromings-
vereisten erin beschreven. Ze zijn sinds kort in aansluiting 
gebracht op het Landelijke Functiegebouw Nederlandse 
Politie.

Institutionele of strategische logica
De institutionele logica kijkt vanuit het perspectief van het 
managementniveau naar het gewenste functioneren van 
politiefunctionarissen. Een adequate beroepsuitoefening 
betekent volgens deze logica dat de politieorganisatie als 
geheel voldoende functioneert. 

Aanhangers van de institutionele logica menen dat het 
politievak professionaliseert wanneer de kwaliteit van 
organisatieprocessen wordt verhoogd. Leidende gedachte 
hierbij is dat een verbetering van de input (in termen van 
capaciteit, scholing, middelen en systemen) en omvangrijke 
procedures de kwaliteit van organisatieprocessen verbete-
ren. 

Dergelijke verbeteringen zijn bovendien vaak makkelijk 
te expliciteren voor het politiemanagement en daarmee 
makkelijk te gebruiken bij het afleggen van verantwoording 
aan politiek en burgers. Dit biedt kansen om de tevreden-
heid van andere partijen in het institutionele veld – wetge-
ver, financiers, partners en andere stakeholders – en die van 
burgers positief te beïnvloeden. Volgens Abbott (1988) kan 
dit de maatschappelijke legitimiteit van de organisatie 
versterken. 

Professionele logica
De laatste interne logica die een rol speelt is die van de 
notie die een groep van functionarissen van de eigen ‘pro-
fessionaliteit’ zelf heeft. De zelfbenoemde professional heeft 
of creëert zijn eigen kwaliteitsstandaarden die aansluiten 
bij zijn beeld van het vak en de statuur die daarbij hoort. Dit 
beeld wordt sterk gekleurd door het eigenbelang van de 
professional. In tegenstelling tot de ervaringslogica gaat het 
bij de professionele logica niet om wat in het verleden heeft 
‘gewerkt’, maar om het beschermen en uitbouwen van de 
condities die maken dat het vak op een prettige manier 
beoefend kan worden. Binnen deze logica zijn termen zoals 
continue verbetering, ‘een leven lang leren’ en lerende 
organisatie dominant, al hangt sterk het van de beroepsbe-
oefenaar af hoe deze termen in de praktijk worden ingevuld.
Vanuit de professionele logica kunnen talloze opvattingen 
van beroepsbeoefenaars met betrekking tot professionaliteit 
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verklaard worden. Bijvoorbeeld opvattingen over de uitrus-
ting en systemen die aan politiemensen ter beschikking 
worden gesteld en die dikwijls als onveilig, ongeschikt of 
onvoldoende beoordeeld worden. Een adequate taakuitvoe-
ring is vanuit deze optiek alleen mogelijk wanneer politie-
mensen kunnen beschikken over ‘professionele’ uitrusting 
en systemen. Zelden kan echter hard gemaakt worden dat 
betere uitrusting en systemen daadwerkelijk zullen leiden 
tot een adequatere taakuitvoering. Wanneer vakbonden 
spreken over professionaliteit dan refereren ze aan deze 
logica.

Waar voor de eerdere logica’s geldt dat ze gehanteerd wor-
den door betrokkenen binnen de politie, zijn er ook ‘externe’ 
logica’s die er toe doen en die gebruikt kunnen worden om 
de vraag te beantwoorden wat een adequate taakuitvoering 
precies betekent. 

Utilistische of maatschappelijk-economische 
logica
Het antwoord op de vraag wat adequaat is, kan gegeven 
worden door te kijken naar de economische afweging van de 
kosten en baten die met de taakuitvoering samenhangen. De 
taakuitvoering is vanuit deze logica adequaat, wanneer de 
verhouding tussen kosten en baten binnen een vooraf 
gedefinieerde bandbreedte vallen. 

Deze logica is de normatieve logica waarmee externen 
zoals het openbaar bestuur (behalve bij incidenten, zie 
hierna) veelal naar taakuitoefening kijken. Deze logica is 
niet eenvoudig, omdat het niet eenvoudig is om vast te 
leggen hoeveel het ‘pakken van één extra boef’ of het ‘voor-
komen van één extra gerechtelijke dwaling’ mag kosten. 
Bovendien is het voor sommige aspecten lastig om de kosten 
en baten kwantitatief uit te drukken en te berekenen. 
Tenminste geldt dat de taakuitvoering niet adequaat is als 
het terugdraaien van een extra investering niet leidt tot 
significant kwaliteitsverlies. 

De logica van de risico-regelreflex
Een dominante logica in de politieke arena is de zoge-
naamde risico-regelreflex, dat wil zeggen de reflex om na 
incidenten direct met verbetermaatregelen te komen. 
Fouten zijn immers het bewijs dat de taakuitoefening niet 
adequaat was. Adequaat is dus nu simpelweg ‘een foutloze 

taakuitoefening’ op het aspect dat de media haalde. Deze 
logica is vaak dominant vlak na incidenten. 

De inspectie- en onderzoeklogica
De laatste externe logica is die van inspecties en onder-
zoekers. In de logica van inspectie en onderzoek betekent 
een adequate taakuitvoering dat ‘problemen’ die in de 
praktijk geconstateerd worden, een plaats krijgen in 
opleiding en training van beroepsbeoefenaars. Deze logica 
loopt vaak parallel met de risico-regelreflexlogica, vooral 
wanneer de evaluatie volgt op een specifiek incident.

Maar de inspectie- en onderzoeklogica is ook een 
autonome logica, aangezien ook zonder specifieke aanlei-
ding de Nederlandse politie mag rekenen op veel belang-
stelling van onderzoekers en inspectiediensten. Daarnaast 
wil deze logica nog wel eens botsen met de utilistische 
logica, aangezien inspecties en evaluatoren veelal alleen 
aanbevelingen doen om problemen op te lossen. De vra-
gen of een aangetroffen probleem (via veelal de organisa-
torische logica) ook werkelijk een probleem is (in de zin 
dat adequate taakuitoefening eronder lijdt) en hoeveel 
geld de oplossing mag kosten, worden daarbij zelden 
beantwoord. 

Gebruik van de zeven logica’s in de casus van 
recherchekundigen
We hebben als voorbeeld gekeken naar de casus ‘instelling 
en ontwikkeling van de functie van recherchekundige’. De 
zeven logica’s kunnen dan enerzijds gebruikt worden om het 
historische proces te verklaren en anderzijds om vooruitkij-
kend tentatief een beeld te schetsen van de ‘professionele’ 
recherchekundige.

Terugkijkend concluderen we dat de twee hoofdredenen 
om een recherchekundige functie en -opleiding te creëren 
op hbo-niveau betrekkelijk algemeen van karakter waren. 
De impliciete leidende uitgangspunten waren gebaseerd op 
een institutionele en een onderwijskundige logica:
•  De algemene notie dat er meer denkkracht in de politie-

uitvoering zou moeten komen en dus ook in het recher-
chewerk.

•  De visie vanuit de PA dat er op hbo-niveau een recher-
cheopleiding zou moeten komen. Immers de koppeling 
met het mbo-bachelor-masterschema van het reguliere 
onderwijs leidde er toe dat bij het idee van een zwaardere 
rechercheur ook een ‘zwaardere’ opleiding hoorde. Dit 
werd de masteropleiding tot wat een ‘recherchekundige’ 
zou gaan heten. 

De reku-functie en -opleiding was daarmee vooral een 
product van onderwijsvernieuwers, onderwijskundigen en 
een aantal hoge politiefunctionarissen, niet van een brede 
behoefte uit de politiepraktijk of van een gedeelde visie op 
recherchewerk. Zodra echter de recherchekundige-functie 
bestond, traden de andere logica’s voorspelbaar in werking. 
Op deze plaats noemen we slechts de professionele logica 
die ervoor zorgt dat de recherchekundigen als beroepsgroep 

    Professionals zijn 
moeilijk op uitzonderingen 
te trainen



30 het Tijdschrift voor de Politie – jg.77/nr.7/15Wanneer is ‘goed’ goed genoeg?

zichzelf emanciperen en zich organiseren, en als tweede 
logica de risico-regelreflex die in werking trad na de com-
motie rondom de Schiedammerparkzaak en die heeft 
gezorgd voor meer ‘verbeteringen’ gericht op de ‘professio-
naliteit’ van de recherchekundige.

Vooruitkijkend kunnen de logica’s gebruikt worden om 
een tentatief antwoord te geven op de vraag wat een profes-
sionele recherchekundige is. Deze vraag moet dus op 
verschillende manieren beantwoord worden, afhankelijk 
van de gekozen logica. Dit betekent dat we bij het beant-
woorden van de vraag wat een adequate taakuitvoering 
precies is, telkens duidelijk moeten maken vanuit welke 
logica er een uitspraak over professionaliteit wordt gedaan.

Utilistische logica leidend
De zeven logica’s passen niet alle zeven samen, een keuze 
moet daarom worden gemaakt welke logica dominant moet 
zijn. Als voorbeeld kiezen wij voor de utilistische logica als 
leidende logica, niet in de laatste plaats omdat de politie het 
maatschappelijk belang moet dienen. Volgens ons gebeurt 
dat het beste wanneer voor een utilistische logica gekozen 
wordt, aangezien de maatschappij dan de meeste ‘waar’ voor 
haar geld krijgt. Ook wordt dan zichtbaar hoeveel meer geld 
een professionaliseringsslag kost en wat het de samenleving 
oplevert, zodat hierover transparant besloten kan worden. 

Vanuit de utilistische logica redenerend kan de recher-
chekundige niet als primaire taak hebben het voorkomen 
van opsporingsfouten, omdat er geen harde aanwijzingen 
zijn dat er vóór de introductie van de recherchekundige 
teveel opsporingsfouten werden gemaakt. Ook zijn er geen 
bewijzen dat de recherchekundige op zichzelf een effectief 
en efficiënt instrument zou zijn om opsporingsfouten te 
voorkomen. 

Verder redenerend volgens de utilistische logica vinden 
we dan dat, daar waar specifieke expertise decentraal nodig 
is voor specifieke vragen in opsporingsonderzoeken, deze 
het best direct kan worden ingehuurd vanuit een centrale 
pool. Deze vormgeving past bij de ervaringslogica die vooral 
vraagt om vakinhoudelijke specialisten ter ondersteuning 
wanneer er een vraag is. Deze centrale pool Reku’s zullen 
worden gewaardeerd door de collega’s om hun specialisti-
sche kennis, niet om hun overige (hoog) opleidingsniveau, 
al is het wel aannemelijk dat specialistische kennis beter 

toegepast kan worden door mensen met een hoog analytisch 
vermogen. 

Bij een dergelijke toepassing van de utilistische logica 
lijkt de noodzaak tot de opleiding van de recherchekundi-
gen deels te vervallen: ze worden immers aangenomen 
vanwege hun aantoonbare specialistische kennis. Er res-
teert dan wel de principiële vraag of ‘blauw verven’ nog 
nodig/mogelijk is. 

Deze toepassing van de utilistische logica conflicteert 
met de institutionele logica, die immers ten behoeve van de 
kwaliteit van de gehele organisatie een hogere instroom van 
hoger opgeleiden wil bereiken. De invulling van de Reku-
functie door (niet blauw geverfde) specialisten vanuit 
centrale pools zal evident weinig effect hebben op de perso-
nele kwaliteit van de gehele organisatie. Aanhangers van de 
institutionele logica beroepen zich soms op de utilistische 
logica als zij veronderstellen dat één recherchekundige in 
staat is om het werk van twee rechercheurs te verrichten, 
waardoor de recherchekundige de facto goedkoper is.

Slotsom
Onze verkenning naar professionaliteit binnen de politie 
levert als belangrijkste bevinding op dat er niet zoiets is als 
één breed gedragen professionaliteitsbegrip. Wie over 
professionaliteit spreekt, moet in tegendeel juist bedenken 
dat er tenminste vanuit de zeven ratio’s (logica’s) naar 
professionaliteit kan worden gekeken.

Een tweede bevinding is echter dat er wel een aantal 
‘wetmatigheden’ kunnen worden onderscheiden en 
benoemd die vanuit de onderscheiden ratio’s leiden tot 
voorspelbare ontwikkelingen ‘rondom’ functies bij de 
politie. 

Op basis van deze verkenning bevelen wij politiebeleids-
makers en politieonderzoekers aan om bij het gebruik van 
‘profess…’- woorden precies te formuleren vanuit welke 
ratio men redeneert. Wij pleiten daarbij voor meer domi-
nantie van het utilistische perspectief dat stelt dat verbete-
ringen ook aantoonbaar tot verbetering van de primaire 
politiefunctie moeten leiden. Wij veronderstellen dat wie 
een utilistische logica hanteert, zal vinden dat veel van de 
huidige ontwikkelingen binnen de politie niet erg functio-
neel zijn: de inspanningen en dus kosten die daarmee 
gemoeid zijn, leiden niet tot een aantoonbaar beter preste-
rende politie in termen van opsporing of handhaving van de 
openbare orde. Vanzelfsprekend dient deze veronderstelling 
nader onderzocht te worden. Het zou van wijsheid getuigen 
wanneer de uitvoerders van de herijkingsnota van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie en vooral degenen die 
het verbeterplan voor de opsporing gaan uitwerken, daar-
mee rekening houden. «
Dit artikel is gebaseerd op het onderzoek Leidt professiona-
lisering nog tot een professionele(re) politie? van Ira Hel-
sloot, Piet van Reenen en Jelle Groenendaal, dat in 2014 is 
verschenen als verkenning bij Politie en Wetenschap en via 
de website is te downloaden.
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