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WERKEN MET PASSIEWERKEN MET PASSIE

BeroepseerBeroepseer
TrotsTrots

PlezierPlezier



persoonpersoon--organisatieorganisatie
professionele autonomieprofessionele autonomie

wie beslist waaroverwie beslist waarover

Conclusie:Conclusie:
De organisatie is de professionele mens De organisatie is de professionele mens 

de baas gewordende baas geworden

VERVREEMDINGVERVREEMDING



eigen geschiedeniseigen geschiedenis

-- Paplepel Paplepel ––> iets willen = iets doen> iets willen = iets doen
-- Model ProfessionaliteitModel Professionaliteit
-- Model soort journalistiek Model soort journalistiek 
-- waarnemen / proeven / kijken / er zijnwaarnemen / proeven / kijken / er zijn
-- institutionele institutionele introvertieintrovertie
-- ook: de ook: de VolkskrantVolkskrant
-- zzpzzp’er’er



FRONTPROFESSIONALITEITFRONTPROFESSIONALITEIT

 Hoe komt het dat we dat niet van nature Hoe komt het dat we dat niet van nature 
doen?doen?

 Hoe komt het dat professionele publieke Hoe komt het dat professionele publieke 
organisaties de neiging hebben om in organisaties de neiging hebben om in 
zichzelf te keren?zichzelf te keren?

NEDERLANDSE CULTUURNEDERLANDSE CULTUUR
TYPISCHE VORM VAN MODERNISERINGTYPISCHE VORM VAN MODERNISERING





professionele mentaliteitenprofessionele mentaliteiten

 tot 1960/65tot 1960/65 ER BOVEN OPER BOVEN OP

 tot 1980/85tot 1980/85 ER NAASTER NAAST

 tot 2005tot 2005 ER VANDAANER VANDAAN

 na 2005na 2005 ……….……….



1945 1945 –– 19651965 ER BOVENOPER BOVENOP

MAATSCHAPPELIJK DECORUMMAATSCHAPPELIJK DECORUM

 BESCHAVINGSOFFENSIEF / VERSTEDELIJKINGBESCHAVINGSOFFENSIEF / VERSTEDELIJKING
 ONMAATSCHAPPELIJKHEIDSBESTRIJDINGONMAATSCHAPPELIJKHEIDSBESTRIJDING
 VERZUILINGVERZUILING
 WEDEROPBOUWWEDEROPBOUW
 ONTLUIKENDE VERZORGINGSSTAATONTLUIKENDE VERZORGINGSSTAAT

PROFESSIONELE STIJLKENMERKENPROFESSIONELE STIJLKENMERKEN

-- REGENTESK / HIERARCHISCHREGENTESK / HIERARCHISCH
-- PATERNALISTISCHPATERNALISTISCH
-- OP ZOEK NAAR METHODIEKENOP ZOEK NAAR METHODIEKEN



Jaren 60: de wereld op zijn kopJaren 60: de wereld op zijn kop
WELVAARTSEXPLOSIEWELVAARTSEXPLOSIE
DOORBRAAK NIEUWE GENERATIEDOORBRAAK NIEUWE GENERATIE
GRENSVERLEGGENDGRENSVERLEGGEND
GEESTVERRUIMENDGEESTVERRUIMEND

Lof der onaangepastheidLof der onaangepastheid (1961 + 1967)(1961 + 1967)
Normalisering van het abnormaleNormalisering van het abnormale
Romantisering van de afwijkingRomantisering van de afwijking





Bond van Bond van WetsOvertredersWetsOvertreders ((BWOBWO))
afdeling Nijmegenafdeling Nijmegen



1965 1965 –– 19851985 ER NAASTER NAAST

PROFESSIONELE STIJLKENMERKENPROFESSIONELE STIJLKENMERKEN

-- Horizontaal / gelijkheid / gelijkwaardigheid Horizontaal / gelijkheid / gelijkwaardigheid 
(je/(je/jijjij--enen))

-- AntiAnti--autoritairautoritair / / antianti--paternalistischpaternalistisch
-- Solidariserend Solidariserend 
-- Vermaatschappelijking / normaliseringVermaatschappelijking / normalisering



De markt van welzijn en geluk De markt van welzijn en geluk 
(1980)(1980)

 Aanbod bepaalt vraagAanbod bepaalt vraag

 Professionals scheppen hun Professionals scheppen hun 
eigen werkeigen werk

 Gevolg: Gevolg: paternalismepaternalisme--
syndroomsyndroom en het en het geitengeiten--wollenwollen--
sokkensokken--syndroomsyndroom



Moderne professionalsModerne professionals
 Van bemoeizuchtig naar afwachtendVan bemoeizuchtig naar afwachtend
 Van Van aanbodgestuurdaanbodgestuurd naar naar vraaggestuurdvraaggestuurd
 Van dwingend naar Van dwingend naar privacyprivacy--respecterendrespecterend
 Van Van outreachendoutreachend naar naar officebasedofficebased
 Van Van leefwereldleefwereld--georienteerdgeorienteerd naar naar 

systeemwereldsysteemwereld
 Van Van intuitiegestuurdintuitiegestuurd naar naar 

protocol/protocol/porductgestuurdporductgestuurd
 Van persoonlijke passie naar organisatorische Van persoonlijke passie naar organisatorische 

professionaliteitprofessionaliteit



BELEIDSWOORDENBELEIDSWOORDEN
overheidoverheid

 Decentralisatie Decentralisatie 
 Overheid op afstandOverheid op afstand
 Kerntaken Kerntaken –– uitbesteden uitbesteden -- marktwerkingmarktwerking
 Van aanbodsturing naar vraagsturingVan aanbodsturing naar vraagsturing
 Efficiency (opschaling) Efficiency (opschaling) --

prestatieafsprakenprestatieafspraken
 Burgers centraalBurgers centraal



1985 1985 –– 20052005 ER VANDAANER VANDAAN

PROFESSIONELE STIJLKENMERKENPROFESSIONELE STIJLKENMERKEN

 HET INITIATIEF LIGT BIJ DE (GEMOTIVEERDE) KLANTHET INITIATIEF LIGT BIJ DE (GEMOTIVEERDE) KLANT
 TERUGTREKKEN IN ORGANISATIESTERUGTREKKEN IN ORGANISATIES
 VERZAKELIJKING / MANAGEMENT / ORGANISATIESVERZAKELIJKING / MANAGEMENT / ORGANISATIES
 PROFESSIONELE ONDERSCHIKKINGPROFESSIONELE ONDERSCHIKKING
 BUREAUCRATISCHBUREAUCRATISCH--BEDRIJFSMATIGEBEDRIJFSMATIGE LOGICALOGICA
 GEMANKEERD PROFESSIONEEL ZELFBEWUSTZIJNGEMANKEERD PROFESSIONEEL ZELFBEWUSTZIJN

SYSTEEMWERELD GEORIENTEERDSYSTEEMWERELD GEORIENTEERD



FRONTVERWAARLOZINGFRONTVERWAARLOZING

 Blauw op straatBlauw op straat
 Huurophalen corporatiesHuurophalen corporaties
 Huisbezoek jeugdzorgHuisbezoek jeugdzorg
 Verpleegwerk / ThuiszorgVerpleegwerk / Thuiszorg
 Veldwerk / onderzoekswerkVeldwerk / onderzoekswerk
 Junioren / senioren systemenJunioren / senioren systemen
 Bewaken in de gevangenissenBewaken in de gevangenissen



SysteemwereldorientatieSysteemwereldorientatie



Nieuwe kenteringNieuwe kentering



Bewijzen van goede dienstverlening Bewijzen van goede dienstverlening 
(2005)(2005)

Kritiek op beheersingsdrangKritiek op beheersingsdrang
CijferfetichismeCijferfetichisme en en 

verantwoordingsoverdaadverantwoordingsoverdaad
Cultuur van het wantrouwenCultuur van het wantrouwen
Schaalvergroting en marktwerkingSchaalvergroting en marktwerking
Aandacht voor professionalsAandacht voor professionals
Pleidooi voor frontprofessionaliteitPleidooi voor frontprofessionaliteit



NIEUWE FASE: ER OP AF!NIEUWE FASE: ER OP AF!

 tot 1960/65tot 1960/65 ER BOVEN OPER BOVEN OP
vertrouwen verplichtvertrouwen verplicht

 tot 1980/85tot 1980/85 ER NAASTER NAAST
vertrouwen vanzelfsprekendvertrouwen vanzelfsprekend

 tot 2005tot 2005 ER VANDAANER VANDAAN
vertrouwen verondersteldvertrouwen verondersteld

 na 2005na 2005 ER OP AFER OP AF
vertrouwen verwerven / winnenvertrouwen verwerven / winnen



2005 2005 -- 2025    ER OP AF2025    ER OP AF
PROFESSIONELE STIJLKENMERKENPROFESSIONELE STIJLKENMERKEN
Nieuwe professionals zijn:Nieuwe professionals zijn:
 Trots op hun vak Trots op hun vak 
 BureaucratiebestendigBureaucratiebestendig
 LEEFWERELD GEORIENTEERDLEEFWERELD GEORIENTEERD
 Kunnen Kunnen differentierendifferentieren / improviseren/ improviseren

((oneone sizesize does does notnot fit fit allall))
 Vragen ruimte / zijn zelfbewustVragen ruimte / zijn zelfbewust
 Zoeken naar functionele en actieve Zoeken naar functionele en actieve 

verantwoordingverantwoording
 Vinden hun professie belangrijker dan hun CAOVinden hun professie belangrijker dan hun CAO





WoninkrijkWoninkrijk

 Statische kennisStatische kennis
 Administratieve uniformeringAdministratieve uniformering
 Formaliteiten eerst Formaliteiten eerst –– brieven in plaats van brieven in plaats van 

telefoontjetelefoontje
 Wachten op zelfredzaamheidWachten op zelfredzaamheid
 Geen plek voor kleine kennis Geen plek voor kleine kennis 

(onderhoudswerk/(onderhoudswerk/buurtconciergebuurtconcierge
uitbesteed, geen front) uitbesteed, geen front) 

 Vrees voor frontprofessionaliteitVrees voor frontprofessionaliteit



De andere kant op denkenDe andere kant op denken

 Van problemen naar potenties / Van problemen naar potenties / 
mogelijkhedenmogelijkheden

 Van groot(Van groot(schaligschalig) naar klein() naar klein(schaligschalig))
 Van uniforme onverschilligheid naar Van uniforme onverschilligheid naar 

betrokken wederkerigheidbetrokken wederkerigheid
 van administratieve (afstandelijke) naar van administratieve (afstandelijke) naar 

persoonlijke (directe) omgangsvormenpersoonlijke (directe) omgangsvormen
 Van statistisch kennismanagement naar Van statistisch kennismanagement naar 

levend kennismanagementlevend kennismanagement



Wat kun je als prof doen?Wat kun je als prof doen?

 ZzpZzp’er’er
 kDOEPSkDOEPS –– andere termen, andere andere termen, andere 

ordeningordening
 Functionele verantwoordingFunctionele verantwoording
 Aantrekkelijk enthousiasme Aantrekkelijk enthousiasme 
 Dubbel denken Dubbel denken persoonpersoon--organisatieorganisatie
 Initiatief nemen Initiatief nemen -- handelenhandelen



wwwwww..josvdlansjosvdlans..nlnl


