


Welke krachten werken er
in op de professionele
werkvloer?

(Waarom laten we ons zo makkelijk 
door de bureaucratie inpakken?)

Drieluik: deel II

De staat van professionals 
in de publieke sector



1. Moderne burgers

• Van onderdaan naar
zelfbeschikker

• Van statisch naar dynamisch
• Van voorgeprogrammeerd 

naar zelfontplooiing
• Van vertikaal naar horizontaal

DE PUBLIEKE SECTOR ALS DIENSTVERLENING
ZELFBEDIENINGSZAAK NEDERLAND



gevolgen professionele werkvloer

De professional is niet langer GOD

inspraakprocedures, cliëntenraden, 
burgerpanels, burgerinitiatieven, 

klachtenprocedures, ombudsmannen, 
vertrouwenspersonen, juridische stappen

Beschermingslaag: protocollen, richtlijnen, 
objectieve zekerheden introduceren, 

vermijdingsgedrag, rituele overlegvormen, 
schijninspraak, pseudotransparantie



2. Groei professionele organisaties

• Minder in aantal
• Groter in omvang
• Minder persoonlijke grillen
• Verwetenschappelijking
• Beroepsprofielen 
• & -opleidingen
• Systematisering
• Managementsturing
• Opkomst informatietechnologie



gevolgen professionele werkvloer

• Permanent object reorganisaties

• Autonome groei informatiebehoefte
• Krimpende discretionaire ruimte

• Groei administratieve redeneringen
• Professionele energie richt zich naar binnen

• Bureaucratisch correct gedrag
• De beste krachten gaan 

vergaderen



3. Professionals als werknemers

# Theo Thijssen bestaat niet meer
# Werk en privéleven scheiden
# Opkomst van deeltijdwerk

juist in deze sector / vrouwenwerk
# CAO-gericht: jaarlijkse periodiek
# Geen oriëntatie op het 

eigen professionele kapitaal
# beroepsorganisatiegraad is nihil



# slecht ontwikkelde beroepstrots
# belang bij bureaucratie / wel zo gemakkelijk
# vermijden van onzekerheden
# geen factor van betekenis
# geen georganiseerde macht

gevolgen professionele werkvloer



4. Economisering van het denken

# opkomst marktdenken
# denken in termen van producten en omzet
# afrekenen en doelmatigheid
# bedrijfseconomische modellen



# taylorisering
# kwantiteitsdenken / targets / tellen
# planning & control
# toenemende toekomstonzekerheid
# inwisselbaarheid
# snel scoren
# makkelijk werk eerst

gevolgen professionele werkvloer



5. Waar voor het geld

# zachte sector, hard afrekenen
# publiek geld, precies 

verantwoorden
# monitorcultuur (veiligheid, 

criminaliteit)
# zoektocht naar evidence

based practises
# verantwoordingsbureaucratie 

en transparantieterreur



gevolgen professionele werkvloer

# organisatiedoelen zijn leidend
# meer tijd achter beeldscherm, minder 

contacttijd, groei overhead
# politiek correct administreren
# op zoek naar snelle successen



6. Toename verwachtingen

Zie commissie-Dijsselbloem over de 
vernieuwingen in het onderwijs

Zie de rol van de woningcorporaties in de 
Vogelaarwijken

Zie de eindeloze stoet projecten die door de 
publieke sector heen trekt

Georganiseerde rusteloosheid



gevolgen professionele werkvloer

Projectencarrousel
Georganiseerde discontinuïteit
Vernieuwing is een kwestie van 

tijdelijke projectmedewerkers
Je kunt nooit aan de verwachtingen 

voldoen
Geen zicht op duurzaamheid



Werkvloer bezet door vreemde 
mogendheden

Geformatteerde professionaliteit
Vervreemding van het vak
Handelingsverlegenheid

De staat van professionals 
in de publieke sector





De staat van professionals 
in de publieke sector

maar ook:

is het een vorm van zelfgijzeling 
&

jagen wij zelf een bureaucratie aan met 
een hoge mate van 
systeemintelligentie 



Niet

# Minder regels
# Minder administratieve lasten
# Den Haag / politiek gaat aan knoppen 

draaien



1.
Oriëntatie op frontlinie

2.
Tegendruk => ONTREGELEN



Eerste tegenstrategie: 
Frontlinie-oriëntatie

- Andere taal / breekt met 
dienstverleningsjargon / spreekt een 
krachtige sector uit

- Van binnen naar buiten
- Van systeemwereld van professionals 

naar leefwereld van burgers
- Voedingsbodem voor het hernemen van 

de professionaliteit / frontliniewerker





Achter de voordeur – stadsmariniers –
huisbezoek – vroegtijdige interventie –
jeugdveldwachter – bewonersadviseurs 

straatcoaches –- thuismentoren – buddy’s 
– outreachende hulpverlening –

bemoeizorg – eigen kracht centrales
- wijkverpleging - buurtzorg 

leefwereld als spreekkamer



Vier fasen

• tot 1965 ER BOVEN OP         ▼

vertrouwen verplichten – gezag
• tot 1985 ER NAAST              ▄ ▄

vertrouwen veronderstellen - identificatie
• tot 2005 ER VANDAAN        ◄►

vertrouwen vragen - vraaggericht
• na 2005 ER OP AF               ►◄

vertrouwen verwerven - empowerment



ER OP AF  ►◄

Andere professionaliteit
(meer mandaat, sturender, dwingender, persoonlijker)

Andere organisaties
(het front is leidend, kantelen naar leefwereld)

Ander management
(informatie, verantwoording, beloning, maatschappelijk rendement) 

Andere kennisverzameling
(levende kennis, namen en rugnummers, actiegericht)

Andere bestuurlijke sturing
(frontliniesturing, duurzaam vertrouwen, profs als partners)

leefwereld als spreekkamer



tweede tegenstrategie



1. Maak verantwoording functioneel 
voor het professionele handelen

- Evenwicht tussen professioneel belang en 
organisatorisch belang

- Lerende organisatie – iets terug krijgen
- Functioneel in teams
- Ruimte om iets toe te voegen
- EBP of PBE 
- Ontsnappen aan controlezucht 



2. Laat professionals verhalen 
en het werk spreken

Menselijke tragedies / drama
Per definitie niet alleen cijfers
Laat professionals gaan verhalen
Niet een kadertje in een jaarverslag
Maar vertellen
Verhalendag
Werkbezoek / Open dag
10 mooiste verhalen



3. Een P-toets bij reorganisaties, 
fusies en aanbestedingen

k-DOEPS als referentiepunt / ijkpunt
Denken in termen van relaties
In plaats van produkten
# Minder bureaucratie / indirect werk
# Meer rechtstreeks contact
# Meer naar buiten
# Meer moeilijke doelgroepen



4. Zet de beste troepen 
aan het front / de poort

Herovering, frontlijn, 
stadsmariniers, frontliniewerkers
offensief besturen – oorlogstaal
Snelheid als succesfactor
Stepped care
Carrière is weg van het front



5. Geef professionals een gezicht, 
durf kleinschalig te denken

Bedrijfsleven kent persoonlijke 
accountmanagers

Publieke sector kent inwisselbare 
professionals

Kennen = gevaarlijk
Waarom geen contactambtenaar 

per postcode?



Stevige professionals 
ipv
vergaderafhankelijke
professionals

Mandaten overnemen  
van andere instanties

INSTITUTIONEEL  
VERTROUWEN

6. Geef frontprofessionals een echt 
mandaat en organiseer rugdekking



7. Wees niet bang voor willekeur, 
maak uitzonderlijk handelen mogelijk

Rechtmatigheidsziekte –
vriendjespolitieksyndroom 

Iedereen gelijk behandelen
Alle uitgaven volgens de regels

PAS TOE OF LEG UIT
uitzonderingen bevestigen de regels



8. Verbiedt administratieve uitsluiting

Meer complexiteit – meer formele eisen –
meer formulieren – meer administratieve 
selectie – Formulieren Iintelligentie Test

Geen huisuitzetting zonder 
menselijk contact

Drie keer niet het juiste 
formulier bij je –
huisbezoek



9. Verplicht professionals 
hun vak bij te houden

Salaris georiënteerde
beloningsstructuur

Scheiding vakbond en
beroepsorganisatie

Model 19e eeuw

PROFESSIE 
CENTRAAL



≠ consument
≠ klant

= relatie => k-DOEPS

Verwachtingen
Vertrouwen
Vermogen
Verschillen

10. Zie burgers/cliënten als partners



Wie?



www.josvdlans.nl


