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De juf die beschuldigd wordt van seksueel ontucht met leerlingen. Veel rumoer op en 
rondom de school, kinderen die verhalen vertellen, een leerkracht die zich inderdaad altijd 
afwijkend gedroeg, net na een andere geruchtmakende, vergelijkbare zaak.   
 
Het is een van de zaken die uitgebreid belicht wordt in het zeer leesbare ’Intuïtie maakt meer 
kapot dan je lief is’ van hoogleraar Harald Merckelbach. Dertig leidinggevenden spreken 10 
april jl. tijdens de bijeenkomst ‘Nieuwlichterij’ met Merckelbach over het nauw luisterende 
onderscheid tussen intuïtie, ervaringskennis en ratio. Mensen beoordelen situaties en andere 
mensen voortdurend, onbewust, in een split second. Onvermijdelijk, onderstreept 
Merckelbach. Maar professionaliteit kenmerkt zich onder meer door het besef van dat 
razendsnelle oordeel en het oog voor datgeen wat niet gelijk voorstelbaar wordt geacht. Ook 
als er sprake is van groepsdruk, van een te volle werkagenda, van een verdachte die op 
basis van ervaring een logische verdachte is. Die ervaringskennis is, zo blijkt in het gesprek, 
een verraderlijke bron van professioneel handelen. Enerzijds kwalitatief beduidend beter, 
betrouwbaarder dan intuitie, anderzijds niet het excuus om niet bij iedere zaak, iedere 
beoordeling weer opnieuw na te denken, te reflecteren.  
 
De deelnemers constateerden dat in de huidige politieorganisatie een gezonde 
feedbackcultuur waarin collega’s elkaar bevragen op hun oordelen nog te vaak ontbreekt. 
Tijdsdruk werd als factor genoemd, maar ook cultuur. Te veel familie, te veel afrekenen, te 
weinig gericht op ontwikkelen, elkaar laten groeien. Merckelbach voegt eraan toe dat die 
feedbackcultuur verder mag gaan dan alleen het eigen team. Teamchefs bijvoorbeeld 
hebben ook hun sectorhoofden en eenheidsleiding te helpen. Zelfs het OM, immers de 
belangrijkste partner, mag aangesproken worden. Zeker, zo benadrukt Merckelbach, in een 
samenleving waarin snelheid, intuitief reageren de overhand heeft, bijvoorbeeld door de 
mogelijkheden die sociale media bieden.  
 
De juffrouw op de basisschool werd er het slachtoffer van. Ze overwoog enkele malen 
zelfmoord en worstelt jaren later nog steeds met de gevolgen van de werkwijze van de 
betrokken professionals. De betrokken politiecollega’s gingen, beschrijft Merckelbach, te lang 
mee in de morele intuïtie van de publieke opinie. Haar afwijkende gedrag, ze ging altijd heel 
dicht bij kinderen staan, werd veroorzaakt door een gehoorprobleem. De Officier van Justitie 
bracht haar na vrijlating een bloemetje.  
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