
gelijke aansturing gaat volgens
vele beroeps trotse professionals
ten koste van de kwaliteit van hun
werk en demotiveert hen.
Het streven naar erkenningvoor

beroepstrots past in een bredere
trend. Ook als politiek sentiment
is trots vanaf zooz aan een stevige
opmars bezig in de Nederlandse
samenleving, met name als 'natio
nale trots'. Politici van de linker
tot de rechterflank van het politie
ke spectrum spelen daar nadruk
kelijk op in.
Die nationale trots lijkt te ont

springen aan te lang miskende ei-'
genwaarde en toont zich vervol
gens in het zelfbewust opeisen van
respect voor wat 'eigen' is, een na
tionale identiteit. Alspolitiek sen
tlment steeg trots met stip door de
opkomst van Fortuyn. Hij combi
neerde' 'gay pride' en nationale
trots. Tegenwoordig lijkt vooral
GeertWilders munt te slaan uit het
blijkbaar breed levende sentiment
van nationale trots. Decombinatie
van zelfVerzekerdheid en moed
die uit zijn optreden spreken, trekt
velen aan.
Bijeen vergelijking van nationa

Ie trots en beroepstrots valt op dat
de Haagsepolitiek alles uit de kast
haalt om in te spelen op nationale
trots maar dat ze lauw, inconse
quent en averechts reageert op de
groeiende beroepstrots. Dat zou
anders moeten. De publieke rele
vantie van beroepstrots verdient
veel meer aandacht. Er zou daar
toe een maatschappelijk debat ge
voerd moeten worden over de

beeld. Maar ook het verzet van in
dividuele beroepsbeoefenaars
(klokkenluiders) tegen misstan
den op hun werk iseen signaal van
opkomende beroeps trots.
Vooralde ontwikkelingen in het

onderwijs, de zorg.en bij politie en
justitie vallen op bij deze groei val)
beroepstrots. Professionals in deze
sectoren eisen dat hun managers
en bestuurders verstand 0hebben
van wat er op hun werkvloer ge
beurt en de complexiteit van hun
dagelijkse werk begrijpen. Zij zijn
het zat om 'aangestuurd' te wor
den door leidinggevenden diemet
missiven van elders komen en hun
dagelijkse beroepspraktijk redu
ceren tot het eenvoudigweg toe
passen van formats, regeltjes en
richtlijnen, protocollen en' Dia
gnose Behandelcombinaties. Der-

......................................

Managers reduceren
beroepspraktijk tot
toepassen van regeltjes

voldoende opkwamen voor de
kwaliteit en erkenning van het
werk in de verpleging. Meerrecent
ontstond de vereniging Beter On
derwijs Nederland, die op de bres
staal voor een beter middelbaar
onderwijs. .
3. Er is toenemend verzet onder

professionals. De opvallend hard
nekkige stakingen van politieper
soneel in de eerste helft van 2009
waren daarvan een pregnant voor-

aat de kracht van
beroepstrots spreken
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T ijdens de hardnekl~~e sta
kingen van de politie be
gin van dit jaar.liet Guusje
ter Horst, minister van
Binnenlandse Zaken, zich

bij Pauw&Wittemanontvallen dat
het werk van de politie te vergelij
ken is met dat van mensen op de
tram en bus. 'Dat Is namelijk ook
zwaarwerk' In een open brief aan
de minister reageerde Thijs Vul
lings, brigadier van politie als
volgt:'Ik stoor me er mateloos aan
dat mijn hoogste baas er keer op .
keer blijk van geeft niets van mijn
werk te ·snappen. Met uw opmer
kingen schoffeert u de hele be
roepsgroep van de politie. Voertu
.de discussie alstublieft met eigen
lijkeargumenten. Datzouwell~cht
een eerste stap in- de goede nch-
ting betekenen: .
Vullingskwam hiermee op voor

zijn beroepstrots. Trots is immers
het zelfbewust uitkomen voor een
prestatie of eigenschap van-jezelf
ofvan iets of iemand die je tot 'je
zelf rekent, omdat deze aan hoge
maatstaven voldoet en brede er
kenning verdient. Jewilt dat ande
ren je positieve waardering van'
dat 'eigene' op zijn minst respecte
ren, of - nog liever - delen. De te
genhanger van trots is het verne
derende gevoel je te moeten scha
men voor een ondermaatse presta
tie of eigenschap die je (direct of
indirect) tot de jouwe rekent.
Depolitiestaking en Vullingsre

actie gingen over magere salaris
sen maar waren ook een protest
teg~n het gebrek aan maatschap
pelijke erkenning. Met name het
laatste past in een steeds sterker
wordende golfvan beroepstrots in
de semipublieke sector. Enkelesig-
nalen van die golf: _
1.Vroegerwerden alleen notaris

sen, artsen en advoeäten-als pro
fessional beschouwd. Gat tegen
woordig ookverpleegsters, politi.e
agenten en andere werkenden In
de (semi)publieke sector zich pro
fessionalnoemen is een teken van
een groeiend' zelfbewustzijn en
van ambitie.
2.Eris steeds meer behoefte aan

otganisaties die niet alleen opko
men voor de materiële belangen
van professionals, maar ook.voor
de valdnhoudelljke kwaliteit van
hun werk, voor hun beroepsidea
len en hun beroepsethiek. Be
staande organisaties zoals bran
cheorganisaties, vakbonden of be
roepsorganisaties hebben daar
onvoldoende weerldank aan gege
ven. In alle (semi)publieke secto
ren zijn echter tegenbewegingen,
ontstaan. Zo werd een tijd terug
bijvoorbeeld NU'91 al opgericht
omdat de reguliere vakbonden on-

Beroepstrots moet
serieus genomen
worden. Dan is het
afgelopen met de
bangmakerij van
professionals op de
werkvloer, betogen
Thijs Jansen.
Gabriël van den
Brink en Jos Kole.



Jaco van Hoorn is districtschef
polltie.

'reanimatie, vaak een -
gevecht op leven en
dood. Dattellen we niet.
Andersom, de dingen
die zij thuis vertellen,
dat zijn de dingen die
wij niet tellen. Hier zit
dus een groot risico
voor leidinggevenden.
Als wij OI;S richten op
wat telbaar is, missen

Jaco van Hoorn we het belangrijkste ge-
Foto A. Gabrielli deelte van het werk van

de collega's. Hetzelfde
geldt ook voor het procesmanage
ment dat we' ingevoerd hebben om
betere resultaten te halen. Het is
niet het protocol dat bijdraagt aan
dat goede werk, maar het vakman
schap van de collega's. Op dat goe
de vakmanschap moetje als leiding
gevende je focus richten.'

'We zijn gaan tellen wat
we als politieorganisa
tie doen. Dan komje op
grootheden als het aan
tal processen-verbaal
en wat je naar de offi
cier van justitie stuurt,
het aantal bekeuringen
dat je opmaakt of de
doorlooptijd van zaken.
Hetis niet erg om datte
doen, maar als je daar
te veel nadruk op legt,
ga je als management of
als leidinggevende wellicht denken
dat het hier om draait. Maar dat is na
tuurlijk onjuist, want datgene datje
telt is maar een fragment van al het
politiewerk. Datgene dat je telt gaat
vaak voorbij aan-de betekenisvolle
dingen die op straatgebeuren. Ik-zeg
wel eens, wat wij als management'
tellen dat iijn die dingen die de colle
ga's thuis niet vertellen: wat ik nu
weer heb meegemaakt vandaag! Een

H,etvakmanschapdat telt
--------~----~----~----~~----~--------------.-----

Alex Brenninkmeijer is Nationale .
Ombudsman.

'Je moet als ornbuds
man de rug durven
recht te houden en dur
ven te staan voor je
oordeel. Dat is belang
rijk voor je gezag. Na
tuurlijk is de onafhanke
lijkheid van de Nationa
le Ombudsman gefun
deerd in zijn grondwet
telijke positie als Hoog
College van Staat en de
daarbij behorende be
voegdheden. Ik ben een
gelijkwaardige gesprekspartner voor
ministeries en bestuurders; en ik
heb onderzoeksbevoegdheden die
gelijk zijn aan die van een rechter.
Om die onafhankelijke positie waar
te maken is echter meer nodig. Mijn
feitelijke positie is ontleend aan het .
gezag dat ik opbouwen niet aan
macht die mij toegewezen is. Voor
oe opbouw van dat gezag is een ze
kere fierheid noodzakelijk. Ik hoor
vaak: die functie is je op het lijf ge
schreven. Endat voelt ook zo! Ik
voel mij prettig bij die onafhankelljke

opstelling die bij deze
functie hoort. Dat geldt
vaak ook voor diegenen
die hier komen werken:
zij zien iets in het be
lang van zo'n onafhan-
kelijk instituut. .
De ombudsman dient
een onafhankelijke hou
d ing aan te nemen ten
opzichte van drie ver-

Alex Brenninkmeijer schillende partijen: de
Foto ANP partijpolitiek, de be

stuurders en burgers.
Mijn gezag is afhankelijk van hoe ik
die evenwichtskunst in de praktijk .
breng. Daarnaast is het belangrijk
dat ik onze bevindingen op een mar
kante en respectvolle wijze onder de
aandacht breng. Ook hier gaat het
om evenwicht: als ik kritiek onvol
doende expliciet maakt, ben ik on
zichtbaar; en als ik de kritiek te zeer
expliciteer en te zwaar aanzet, ver
liest mijn gezag aan kracht.'

Ik heb fierheid nodig
Binjam-in Heyl is verpleegkundige.

'In de jaren tachtig hielp
ik met de acties van de
WIO - Verpleegkundi
gen en verzorgenden in
Opstand - voor een eis
van 5 procent loonsver
hoging. DeVVIOwas de
aanzet tot NU'91, een
beroepsorganisatie
voor de verpleging en
verzorging met 22 dui
zend leden. Bij die ac
ties heb ik indertijd ge
zegd: jongens, we moe
ten gaan staken. Niet vanwege die
5 procent.maar vanwege een con
crete invulling van ons beroep. Bij
voorbeeld dat patiënten elke dag een
uurtje naar buiten konden gaan, of
om de dag gedoucht kondenworden,
om maar een paar punten te nee- _
men. Ik zei toen ook dat het in de ge
zondheidszorg om macht gaat, maar
dat als je die macht niet gebruikt, je
het op de lange termijn aflegt.
Wij zijn de grootste groep in de ge
zondheidszorg. We zijn de machtig
ste, maar toch zijn we de zwakste.

Wij wêten niet hoe wij
onze eisen kunnen af
dwingen en hoe wij
onze krachten moeten
bundelen. Wij trekken
dus altijd aan het kort
ste eind, onder het
motto: wij laten de pa
tiënt niet in de steek.
Dat klinkt mooi, maar
op lange termijn verlie-

Binjamin Heyl zen wij. en dan wordt in
Foto A. Gabrielli feite de patiënt toch in

de steek gelaten.
Wat ik ook zei, het kwam niet binnen
bij de actievoerders. Ze vonden mijn
voorstel onmenselijk. Je kon het niet
maken en tegen je patiënten zeg-. .
gen: wij komen morgen niet bij u.
En toch zullen we die kant op moe
ten, want je kunt niets voor elkaar
krijgen zonder macht. Zo is het.of je
het daar mee eens bent of niet.

, Waarom niet nagaan welke strate
gieën we kunnen betlenken omdin
gen voor elkaar te krijgen?'

Het gaat niet zonaer macnt

Thijs Jansen. oprichter en
bestuurslid van de Stichting.
Beroepseer (www.beroepseer.nl).
Gabriël van den Brink, hoogleraar
Maatschappelijke Bestuurskunde
aan-deUniversiteit van Tilburg en
ros Kole, tot voor kort postdoctoraal
onderzoeker beroepsethiek aan de
VUte Amsterdam. Afgelopen
donderdag verscheen het door hen
geredigeerde boek eeroepstrots.
Eenongekendekracht (uitgeverij
Boom, Amsterdam). Het is de
opvolger van het in 2005 verschenen
boek Beroepszeer.Waarom
Nederland niet goed werkt.

werk in het geding is, zwijgen ze
niet, maar doen ze hun verhaal, in
dividueel en collectief.
De politieke kansen die de op~

komst van beroepstrots biedt,
worden tot op heden nog onvol
doende onderkend. In de landelij
ke politiek is men nog altijd gepre
occupeerd door het polderspel
met de oude vertrouwde maat
schappelijke organisaties. De
brancheorganisaties of vakbon
den zelf reduceren beroepszeer
echter nog te vaak tot een financi
eel probleem. Op de nieuwe agen
da van beroepstrots staan echter
juist kwalitatieve kwesties: de opti
malisering van de kwaliteit van
het dagelijks werk, moed, zelfver
trouwen, engagement en motiva
tie, professionele autonomie, ei
gen verantwoordelijkheid, be-

We moeten naar een
republikeinse visie op
de organisatie van werk

ven naar beneden plaats. Het is roepsethiek en werkzame Idealen.
dan afgelopen met bangmakerij Een gezonde visie op hoe in N~
van de professionals op de werk- derland werk georganiseerd zou
vloer, maar ook met hun mis- moeten worden om beroepszeer
plaatste nederigheid en de daar- .. tegen te gaan en beroepstrots
door ongekend blijvende beroeps- recht te doen, wortelt Ons inziens
trots. Zij accepteren het niet meer in een republikeinse filosofie. Het
dat zij worden gekleineerd tot lou- gaat in die denktraditie niet om
ter uitvoerder van beleid dat door eenzijdige belangenbehartiging
anderen bedacht is; zij eisen zeg- van burgers, politiek, bestuurders
genschap. Zij staan voor hun vak- of professionals. Het gaat uiteinde
manschap. Alsde kwaliteit van het lijk om de publieke zaak (respubli

ca) die, in al zijn pluriformiteit, ge
diend moet worden. Hoe dat het
beste kan.. daarçver moeten pro
fessionals, patiënten en cliënten,
bestuurders en politici met elkaar
in de slag, redelijk vreedzaam in
dialoog ofvol passie in debat. Maar
vast staat dat het daarbij van groot
belang is dat professionals zich,
veel meer dan nu het geval is, over
de kwaliteit van hun werk laten
horen. Laat de ongekende kracht
van beroepstrots spreken!


