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1 INLEIDINg 

Op 16 november 2012 bespreken ruim 
honderd managers van uwV trotse verhalen 
met elkaar. Over een bedankbrief van een 
tevreden klant: ‘Hierbij wil ik jullie allemaal 
bedanken voor het feit dat iedere maand 
keurig op tijd mijn inkomen op mijn giro 
stond. Nooit één dag te laat’. Over een 
lastig maar succesvol samenwerkingsproject 
met de Belastingdienst. Over een klant die 
tijdens een telefoongesprek een aanval van 
hyperventilatie krijgt en door adequaat 
optreden van een uwV’er de gepaste hulp 
krijgt. Over fouten van uwV die door eigen 
initiatief van een uwV’er toch nog worden 
gerepareerd. Over luisteren en begrip hebben 
voor cliënten, maar ook voor elkaar. 

Het thema van de managementbijeenkomst 

is leiderschap, integriteit en beroepstrots. 
Ter voorbereiding op de bijeenkomst kreeg 
elke manager het verzoek om twee trotse 
verhalen op te halen bij medewerkers. Veel 
van deze verhalen hebben een herkenbaar 
plot. Een uwV’er loopt tegen een probleem 
op. Soms een klacht, soms een klant die een 
bijzondere aanpak vereist, soms een regel 
die het werk in de weg zit. De medewerker 
kan er voor kiezen om de gemakkelijke of 
veilige weg te volgen, maar besluit goed 
werk te willen leveren. Soms zorgt dit voor 
nieuwe problemen, soms gaat het gemakke-
lijker dan op voorhand gedacht. En dan lukt 
het om het echte probleem op te lossen! Er 
is goed werk geleverd, de medewerker mag 
trots zijn op zichzelf. En waarom is het goed 
werk? Omdat het past bij de basiswaarden 
van uwV: respect, openheid, eigen verant-
woordelijkheid en professionaliteit. Een 
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aantal van deze trotse verhalen zijn opgeschreven in 
het boekje 22 verhalen uit ’t hart van UWV. UWV’ers 
over trots, integriteit en hoe kleine dingen het verschil 
kunnen maken.

Samen met Frans van Oostrum, hoofd van het Bureau 
Integriteit van uwV, en zijn enthousiaste collega’s 
heb ik deze themabijeenkomst vorm mogen geven. 
Ik kijk er met gepaste trots op terug. Dit is het zeer 
geslaagde hoogtepunt in een zoektocht van zeven 
jaar om integriteit en beroepstrots met elkaar te ver-
binden. In dit hoofdstuk beschrijf ik mijn bevindin-
gen.[1] Ook kijk ik vooruit: wat is de uitdaging voor de 
komende zeven jaar? 

In paragraaf 2 bespreek ik de belangrijkste begrippen: 
integriteit en beroepstrots. In paragraaf 3 laat ik zien 
dat trotse verhalen een belangrijk voertuig zijn om 
de basiswaarden van een organisatie te concretiseren 
en medewerkers te inspireren. In paragraaf 4 kijk ik 
naar de kracht van verhalen. Ik besluit in paragraaf 5 
met enkele afrondende opmerkingen. Ik zal geregeld 
naar de managementbijeenkomst verwijzen, hoewel 
uwV’ers strikt genomen geen ambtenaren zijn.[2] Het 
karakter van de werkzaamheden en die van over-
heidsorganisaties is echter vergelijkbaar. Ik heb de 
afgelopen jaren met verschillende groepen over-
heidsmedewerkers oefeningen rondom beroepstrots 
gedaan en de resultaten zijn vergelijkbaar: het werkt 
en inspireert!

[1]  Voor dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van enkele 
teksten die Frans van Oostrum en ik hebben geschreven 
voor het uwV-boekje 22 verhalen uit ’t hart van UWV.

[2]  uwV is het uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen en verzorgt als een zelfstandig 
bestuursorgaan (ZBO) de landelijke uitvoering van de 
werknemersverzekeringen in opdracht van het ministerie 
van Sociale Zaken en werkgelegenheid.

2 BEROEPSTROTS EN 
INTEgRITEIT 

‘Door ambtenaar te worden, ben je ingetreden in 
de grote gemeenschap van de burgerlijke over-
heidsdienst, de gemeenschap van hen die geroepen 
zijn met inzet van al hun krachten en gaven het 
algemeen belang te dienen; binnen de sfeer van 
recht en wet hun medeburgers te helpen; mede te 
werken aan een maatschappelijke organisatie, waar 
binnen groter menselijk geluk, groter algemeen 
welzijn mogelijk zal zijn dan in de tegenwoordige.’ 

Aldus Van Poelje in 1959 in zijn Vademecum voor de 
jonge ambtenaar. De ambtenaar als geroepene. Een 
roeping gaat veel verder dan als goed werknemer je 
taken adequaat vervullen. Een roeping verwijst naar 
een manier van werken waar de ambtenaar voor wil 
gaan staan, die zijn werk zin en betekenis geven. Een 
manier van werken waar ambtenaren beroepstrots aan 
kunnen ontlenen.

In 2007 organiseerden het CAOP en de Ien Dales 
Leerstoel een studiemiddag over beroepstrots en inte-
griteit. Ik mocht de openingslezing houden en begon 
met bovenstaand citaat van Van Poelje.[3] 
Het thema hield mij toen al een tijdje bezig. Ik was 
ermee in aanraking gekomen doordat ik werd gevraagd 
een bijdrage te leveren aan het boek Beroepszeer. 
Dat boek heeft veel energie losgemaakt bij een grote 
groep mensen. Vervolgens is de stichting Beroepseer 
opgericht (www.beroepseer.nl) als initiatiefnemer van 
allerlei activiteiten en publicaties rondom beroeps(z)
eer en beroepstrots. uitgangspunt is de constate-
ring dat in veel beroepsgroepen werknemers worden 
gefrustreerd in hun goede werk doordat ze steeds 
meer te maken krijgen met regels, voorschriften, 

[3]  Zie Niessen en Karssing (2008) voor deze lezing en 
andere bijdragen aan dit onderwerp.
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Integriteit als moreel minimum is het tegenoverge-
stelde van corruptie, fraude, onverenigbare functies, 
misbruik en manipulatie van informatie, misbruik 
van bevoegdheden en misdragingen in de vrije tijd. 
Integriteit als ideaal betekent dat je de goede dingen 
doet op de goede manier: het verwijst naar goed 
ambtenaarschap. Met basiswaarden wordt aangegeven 
hoe dat eruit ziet, wat goed werk betekent. Als we nu 
kijken naar de basiswaarden van uwV – respect, open-
heid, eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit 
– dan zien we dat al de zojuist genoemde schendingen 
zijn te herleiden tot het loslaten van ten minste een 
van die vier basiswaarden. Maar de basiswaarden doen 
veel meer. werken volgens de basiswaarden is niet 
hetzelfde als je aan alle regeltjes houden. Iemand die 
geen verkeersregels overtreedt, rijdt daarom nog niet 
de goede route. Oftewel, een ambtenaar die niet frau-
deert, discrimineert, pest of sjoemelt met declaraties 
is nog niet een ambtenaar die zijn functie adequaat 
uitoefent. Integriteit is meer dan ‘je mag niet …’ De 
basiswaarden van goed ambtenaarschap verwoorden 
op een positieve wijze wat het betekent om je als een 
goed ambtenaar te gedragen (wat dus meer is dan je 
niet als een slecht ambtenaar te gedragen). 

Beroepstrots
wanneer ben je trots op je werk? wanneer is er sprake 
van beroepstrots? Mensen zijn trots wanneer ze hun 
werk op een goede en fatsoenlijke wijze kunnen doen. 
Beroepstrots ontstaat doordat iemand kwaliteit levert 
en daarin ook door anderen wordt erkend. Beroeps-
trots gaat veel verder dan werknemerstevredenheid. 
Je kunt al tevreden zijn als je leuke collega’s, een 
begripvolle manager, een fatsoenlijk inkomen en ge-
noeg vrije dagen hebt. Tevredenheid is gebaseerd op 
subjectieve gevoelens, de standaarden voor deze ge-
voelens bepaal je helemaal zelf. wat je werk inhoudt, 
wanneer en waarom dit goed werk is, wat kwaliteit 
is, bepaalt een ambtenaar echter niet zelf. Deze 
standaarden voor beroepstrots verwijzen naar het 
werk zelf. ‘wie beroepstrots heeft, is terecht tevreden 

protocollen en vergaande verantwoordingsmecha-
nismen. Managers worden steeds belangrijker en die 
willen vooral beheersen en controleren. Echter, de 
meeste mensen willen in hun werk als persoon serieus 
worden genomen, ze willen erkenning voor hun kennis 
en kunde, ze willen betrokken zijn bij de invulling 
van hun werk, ze willen een betekenisvolle bijdrage 
leveren en waardering krijgen voor de goede dingen 
die ze doen. De overmatige regulering staat dit in de 
weg. De uitdaging is om weer de trots op het werk en 
daarmee de kwaliteit in het werk terug te krijgen. 

Hoewel de publieke discussie over beroepstrots verder 
gaat dan integriteitsbeleid, zie je dat veel kritiek op 
integriteitsbeleid grote overeenkomsten heeft met 
deze discussie. Het integriteitsbeleid zou zich te veel 
richten op het beperken van de bewegingsruimte 
van ambtenaren, op het formuleren van regels en 
‘wilskrachtondersteunende maatregelen’, op het ‘in 
control’ zijn van de organisatie. 
In mijn lezing probeerde ik te laten zien hoe een 
appèl op beroepstrots een bijdrage kan leveren aan de 
integriteit van de overheid. Vanuit de gedachte dat 
er een grote verwantschap bestaat tussen integriteit 
en beroepstrots, die echter niet vanzelfsprekend 
zichtbaar is. Ik bespreek eerst kort integriteit en 
beroepstrots los van elkaar en leg dan de link tussen 
de twee begrippen. 

Integriteit
Integriteit wordt vaak neergezet als een ‘moreel 
minimum’ dat van bovenaf wordt opgelegd, met 
nadruk op regels en voorschriften die onverantwoord 
gedrag moeten voorkomen. Een dergelijke opgelegde 
en negatieve oriëntatie is niet noodzakelijk. Naast 
een morele plicht kan integriteit ook een ideaal zijn. 
Zoals Van Poelje het zo mooi zei: als ambtenaar lever 
je een bijdrage aan een maatschappij waarin groter 
menselijk geluk, groter algemeen welzijn mogelijk zal 
zijn dan in de tegenwoordige. Daarmee doe je dus iets 
heel moois.
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Hier is sprake van een verschuiving, van een nega-
tieve naar een positieve benadering. Niet de vraag 
‘welke handeling is in mijn ambt ontoelaatbaar?’ staat 
dan voorop, maar de vraag ‘welke handeling is pas-
send bij mijn ambt?’. Ofwel, de cruciale vragen in een 
integriteitsdiscussie zouden moeten zijn: hoe doe ik 
mijn werk goed? Hoe ben ik een goed ambtenaar? En 
niet: hoe voorkom ik dat ik de regels overtreed? Het 
voorkomen van fraude en corruptie zijn dan niet meer, 
maar ook niet minder, dan de minimale voorwaarden 
voor integere beroepsuitoefening.

Psychologisch realisme
wat me bijzonder aanspreekt in de koppeling van 
beroepstrots aan integriteit is het psychologisch 
realisme ervan. Beroepstrots is een vorm van applaus 
voor jezelf. Een tegenwerping zou kunnen zijn dat ap-
plaus voor jezelf als motief, minder zuiver en moreel 
hoogstaand klinkt dan belangeloze dienstbaarheid. 
Inderdaad, maar het is wel realistischer. 
Pels (2007) stelt voor het menselijk streven naar er-
kenning, eer en zelfrespect niet te verketteren, maar 
juist voor het karretje van het goede te spannen. Hij 
probeert daarmee een psychologisch realistisch beeld 
van de mens neer te zetten dat ik beter herken, ook 
bij mezelf, dan de nadruk op belangeloze dienstbaar-
heid aan de medemens als het ultieme motief voor 
goede ambtenaren. Hij geeft aan dat mensen ‘ge-
mengde motieven’ hebben, ze hebben meer en minder 
eerbare motieven als zucht naar avontuur, vernieu-
wingsdrang, de wil tot macht, eerzucht en geldzucht. 
Het probleem is niet dat we die motieven hebben, het 
probleem is dat we zo vaak geneigd zijn om eerzucht 
te vertalen naar materiële eigendom en rijkdom, naar 
subjectieve maatstaven van tevredenheid en minder 
naar de meer beroepsgerelateerde standaarden die 
bijvoorbeeld aangeven wat goed ambtenaarschap 
inhoudt. De kunst is applaus niet gelijk te stellen aan 
geld, maar aan sociale erkenning. En ervoor op te 
passen dat we niet doorschieten en het applaus voor 
jezelf goed ambtenaarschap in de weg gaat staan.

over zijn werk omdat het van belang en betekenis is, 
omdat het kwaliteit heeft, en deskundig en ‘naar eer 
en geweten’ is uitgevoerd [ …]. Het eigen gevoel over 
je werk wordt beantwoord door anderen met erken-
ning, ruimte en vertrouwen. Dit positieve antwoord 
motiveert enorm.’[4] Zoals ik in de inleiding aangaf, de 
uwV’ers konden terecht trots zijn op hun verhalen, 
omdat (!) ze passen bij de basiswaarden van uwV, de 
standaarden die aangeven wat goed werk voor een 
uwV’er betekent. 
Ambtenaren bedenken de basiswaarden dus niet zelf, 
maar ze kunnen zich deze basiswaarden wel toe-eige-
nen, door ze, bij wijze van spreken, met hun hand-
tekening te markeren. De persoonlijke toe-eigening 
van basiswaarden is dan een teken van professionele 
volwassenheid. Ze kunnen het antwoord op de vraag 
‘wie ben ik en waar sta ik voor?’ mede geven door te 
verwijzen naar het werk dat zij als ambtenaar doen. 
wanneer dat lukt, werken zij toegewijd omdat zij 
ervaren dat hun werk aansluit bij wat zij belangrijk 
vinden. De basiswaarden stellen dan niet zozeer 
grenzen aan hun handelen, maar verwoorden de zin 
en betekenis van goed ambtenaarschap. Beroeps-
trots slaat op die manier een brug tussen enerzijds 
zelfrespect en eigenwaarde en anderzijds beroepsgere-
lateerde standaarden. 

Beroepstrots en integriteit
Integriteit als moreel minimum heeft weinig met 
beroepstrots te maken. Echter, als de basiswaarden 
verwoorden wat op positieve wijze met integriteit 
wordt bedoeld, dan heeft trots alles met integriteit 
te maken. Met integriteit als ideaal staat de beroeps-
trots van de ambtenaar op het spel. Integriteit 
stelt dan niet zozeer grenzen aan het handelen van 
ambtenaren, maar verwoordt zin en betekenis van het 
ambtenaarschap. 
Integriteit en beroepstrots liggen dus dicht bij elkaar. 
Als je maar kijkt voorbij de regeltjes en procedures. 

[4]  Jansen e.a. (2009): 13.
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meteen een risico met zich mee. Improviseren kan 
er immers gemakkelijk toe leiden dat zij doen wat 
henzelf goeddunkt. Dat zal heel vaak goed gaan, maar 
je wilt als organisatie niet dat iedere medewerker 
helemaal zelf gaat verzinnen wat goed werk inhoudt. 
De bekende reflex is om regels te gaan maken en heel 
veel procedures. Maar daarmee raak je iets belangrijks 
kwijt. Wat dan nog telt, is wat telbaar is. Niet de ver-
halen die we elkaar vertellen. ‘Het gevoel ontstaat dat 
wat hun leidinggevenden tellen, niet de zaken zijn 
waar agenten na hun werkdag thuis over vertellen, en 
dat de belevenissen waar ze thuis wel over vertellen, 
voor de leidinggevenden niet tellen’.[6] 
Van Hoorn stelt voor om minder aandacht te besteden 
aan systemen, procedures en kritieke prestatie-indi-
catoren (KPI’s) en om meer tijd te nemen om elkaar 
verhalen te vertellen als een manier om ervoor te 
zorgen dat medewerkers èn trots zijn op hun werk èn 
goed werk leveren. ‘Het effect van het vertellen van 
deze verhalen is ook dat elke politieagent weer weet 
waarom hij of zij bij de politie is gaan werken. Deze 
verhalen raken aan de bezieling waarmee politiemen-
sen hun werk willen doen. In die verhalen komt naar 
voren wat politiewerk goed politiewerk maakt’.[7] 
Door verhalen te vertellen kun je elkaar inspireren, 
in de verhalen wordt duidelijk wat belangrijk is, wat 
goed werk inhoudt; met de verhalen wordt het ook 
mogelijk om bij elkaar te toetsen of dit inderdaad een 
goede manier van werken is. Daardoor blijft er ruimte 
om te improviseren maar kun je elkaar toch bij de les 
houden en gezamenlijk goed werk leveren. 
waar moeten de verhalen over gaan? Van Hoorn 
spreekt over ‘betekenisvolle ontmoetingen’. Het zijn 
de ontmoetingen waarin het werk in essentie plaats-
vindt. Deze ontmoetingen zijn betekenisvol omdat 
daar iets gebeurt, omdat het iets doet met de ander. 
Vaak zullen het ontmoetingen met burgers zijn, maar 
het kunnen evengoed ontmoetingen met collega’s of 

[6]  Van Hoorn (2010: 29).
[7]  Van Hoorn (2010: 136).

Ik concludeer: beroepstrots kan bijdragen aan integri-
teit doordat de ambtenaar, via een applaus voor zich-
zelf, gemotiveerd is om te doen wat van hem wordt 
verwacht. Applaus voor jezelf is niet erg, zolang je 
maar niet vergeet dat je dit applaus wel moet verdie-
nen, dat applaus voor jezelf hand in hand moet gaan 
met applaus van de burger. Dan is beroepstrots niet 
alleen een belangrijke motivator, maar ook terecht. 

3 TROTSE VERHALEN

Beroepstrots is het smeermiddel van de goedwerkende 
bureaucratie, integriteitsbeleid kan door overnorme-
ring de beroepstrots van ambtenaren frustreren door-
dat het een wig drijft tussen persoonlijke betrokken-
heid en het werk. Mijn eerste les is daarom: pas op dat 
integriteitsmaatregelen niet als onbedoeld negatief 
neveneffect hebben dat ze de beroepstrots frustreren. 
Kunnen we echter ook beroepstrots op een positieve 
wijze benutten om de integriteit van de organisatie te 
bewaken, onderhouden en versterken? 

Ik moet bekennen dat ik jarenlang niet veel verder 
kwam dan enkele algemeenheden als ‘er is een cul-
tuur nodig waarin ambtenaren worden behandeld 
als volwassen mensen die op een volwassen manier 
in hun werk staan’ en ‘eigen verantwoordelijkheid is 
het uitgangspunt’. Dat bleef wat vaag. Totdat ik het 
boek Sturen op vertrouwen. Goed leiding geven aan 
goed politiewerk van Jaco van Hoorn las. Dat was een 
enorme eyeopener. Hij geeft aan dat beroepstrots 
ontstaat doordat een politieagent weet ‘dat hij in de 
dagelijkse gebeurtenissen met mensen bijzondere en 
belangrijke dingen doet’.[5] Hij benadrukt het belang 
van vakmanschap om goed werk te kunnen leveren: 
iedere situatie is weer anders. Heel belangrijk zijn 
daarom het inschattingsvermogen en het improvi-
satietalent van politieagenten. Maar dat brengt ook 

[5]  Van Hoorn (2010: 124).
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zijn de praktijkverhalen van medewerkers uitgewisseld 
en besproken. Tot slot is gekeken wat dat betekent 
voor hun leiderschap, met vragen als: 
 – wat helpt medewerkers om volgens deze basiswaar-
den te kunnen werken? 

 – Hoe kun je als manager – direct of indirect – hierop 
invloed uitoefenen?

Zoals gezegd, de voorbeelden hoeven niet groots en 
meeslepend te zijn. Het gaat erom het normale, het 
kleine, bijzonder te maken. Het allereerste voorbeeld 
dat ik hoorde toen ik met deze werkvorm bij een 
overheidsorganisatie ging experimenteren, kwam van 
een manager die een bloemetje had geregeld voor 
een medewerker die een bijzondere prestatie had 
geleverd. Opmerkelijk? Jazeker, in die organisatie 
was dit namelijk niet toegestaan! Als een belangrijke 
managementwaarde werd benoemd: medewerkers 
aandacht geven. Een waarde waar alle managers mee 
konden instemmen. Vervolgens is onderzocht hoe de 
managers (faciliterende voorwaarden) die aandacht 
ook daadwerkelijk kunnen geven. Zo werd een klein 
voorbeeldje het voertuig voor:
 – het benoemen van belangrijke waarden;
 – een onderzoek naar de eigen manier van werken en 
de organisatorische context.

4 DE KRACHT VAN VERHALEN 

Ieder mens is uniek, mensen verschillen van el-
kaar. gelukkig maar. Toch zijn er natuurlijk ook veel 
overeenkomsten. waarin we op elkaar lijken, is dat 
we bijna allemaal van verhalen houden. Met ver-
halen vertellen we wie we zijn, wat we belangrijk 
vinden, waarom we bepaalde keuzes maken. Met 
verhalen geven we aan waar we vandaan komen en 
waar we naartoe willen gaan. Met verhalen brengen 
we gebeurtenissen met elkaar in verband en orde-
nen we ‘losstaande’ feiten waardoor die betekenis 
krijgen. Veel verhalen bevatten ook allerlei emoties 

leidinggevenden betreffen. Soms gaat het om troos-
ten, andere keren om een echte maatwerkoplossing 
vinden of misschien zelfs over het corrigeren van een 
burger. Moeten dat grootse en meeslepende voorbeel-
den zijn? Neen, zeker niet. Van Hoorn stelt voor om 
het normale bijzonder te maken. goed politiewerk, 
goed werk, toont zich immers juist ook in de kleine 
voorbeelden, in de routines, in het alledaagse, in het 
allereenvoudigste werk. Alle voorbeelden tellen mee. 

Dit was de eyeopener. De volgende stap was een 
manier te bedenken om hiermee aan de slag te gaan. 
Ik moest toen denken aan de waarderende Morele 
Reflectie van Myra van Zwieten.[8] De idee is om eerst 
praktijkverhalen te verzamelen die de doelgroep in 
moreel opzicht als inspirerend ervaart. Vervolgens 
worden deze praktijkverhalen gebruikt om de richting-
gevende basiswaarden te formuleren die in het eigen 
professionele handelen centraal staan. De kracht 
hiervan is dat het begint met positieve ervaringen. 
Logisch als je beroepstrots als uitgangspunt neemt, 
vaak een verademing vergeleken met de meer negatief 
ingestoken casuïstiek die meestal wordt gebruikt 
tijdens integriteitsworkshops. 
we hebben dit format ook gebruikt voor de ma-
nagementbijeenkomst. Eerst is de leidinggevenden 
gevraagd medewerkers te interviewen en een voor-
beeld te vragen dat hen heeft geïnspireerd. Dit kan 
bijvoorbeeld een casus zijn waar ze heel tevreden op 
terugkijken, waarbij ze trots op zichzelf waren, die ze 
graag als voorbeeld zien voor het overige professione-
le handelen, of waarover ze denken: ‘dit is nu precies 
waarom ik bij uwV werk’. 
Vervolgens is de medewerkers gevraagd aan te geven 
welke basiswaarden volgens hen de essentie van het 
verhaal vormen. Dat bleek geen enkel probleem! 
Medewerkers konden heel gemakkelijk de link leggen 
tussen hun trotse verhalen en de basiswaarden van 
hun organisatie. Tijdens de managementbijeenkomst 

[8]  www.myravanzwieten.nl
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(‘ieder werkoverleg beginnen met vijf minuten een 
trots verhaal’), maar ook tijdens informele momenten, 
bijvoorbeeld bij de koffieautomaat. 

Er is één klein nadeel aan de trotse verhalen: Neder-
landers vinden het moeilijk om openlijk trots te zijn, 
om aan anderen te vertellen dat ze vinden dat ze goed 
werk hebben geleverd. Doe maar normaal, dan doe je 
al gek genoeg. Toch zou ik me daar niet te veel van 
aantrekken. De essentie van de trotse verhalen is dat 
het normale bijzonder wordt gemaakt. waarom zouden 
we dat niet met elkaar delen? 

5 AFRONDINg

Trotse verhalen concretiseren de basiswaarden waar 
integriteit naar verwijst en inspireren ambtenaren om 
volgens deze basiswaarden te werken. Verhalen vertel-
len en daarna bespreken, is ook een goede manier om 
van elkaar te leren, door met elkaar vanuit concrete 
situaties te bepalen of hier sprake is van goed werk. 
Verhalen zijn zo een goed voertuig om de morele di-
mensie in het werk te bespreken, voor collegiale toet-
sing en consultatie: ‘Politiemensen zijn ook mensen, 
met hun eigen voorkeuren, hun eigen interessevelden 
en allergieën, hun sympathieën en antipathieën. De 
menselijkheid van politieagenten is aan de ene kant 
hun kracht, maar soms ook hun zwakte. Juist om die 
reden is het een opgave voor leidinggevenden om de 
innerlijke moraliteit bespreekbaar te houden, om de 
intuïtieve keuzes achteraf tot onderwerp van gesprek 
te maken.’[10]

Hoe zorg je ervoor dat het niet blijft bij eenmalige 
activiteiten, maar dat verhalen op structurele wijze 
worden uitgewisseld en besproken? Dat dit niet 
gemakkelijk zal zijn, laat Nap (2012), een collega van 
Van Hoorn, zien in zijn proefschrift waarin hij onder-

[10]  Van Hoorn (2010: 38).

die aangeven wat de verteller belangrijk vindt en het 
verhaal kracht geven. Door verhalen uit te wisselen en 
te bespreken, schep je ook een band, werk je aan een 
gezamenlijke cultuur en creëer je samenhang tussen 
mensen en werkzaamheden.[9] 

Het ligt zo voor de hand: beroepstrots benutten, 
doe je met verhalen. Trotse verhalen die inspireren, 
verhalen waar iedereen van kan leren. Omdat het 
duidelijk maakt wat goed werk inhoudt. Omdat het 
laat ‘zien’ wat vakmanschap concreet betekent. Omdat 
verhalen mensen in beweging zetten. Omdat verhalen 
concreet maken wat abstract lijkt. Bijvoorbeeld: er is 
niks mis met de basiswaarden als respect, openheid, 
eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit. Maar 
het zijn grote begrippen en daarmee nog weinigzeg-
gend. De medewerkers hadden er geen enkel probleem 
mee om hun trotse verhalen te duiden in relatie tot 
de basiswaarden. Daarmee zijn de verhalen treffende 
illustraties geworden van deze basiswaarden. Nu niet 
als mooie woordenboekdefinities, maar als verhalen 
die door de medewerkers worden herkend en laten 
zien waar de organisatie voor staat. 

Aandacht voor trotse verhalen heeft ook nog een 
andere kant. Tijdens de managementbijeenkomst 
vertelden leidinggevenden dat ze merkten dat de 
medewerkers het ook heel prettig vonden dat ze hun 
verhaal mochten vertellen. Soms werd pas voor het 
eerst gezien wat voor mooi werk ze hadden geleverd, 
tot dan hadden ze de trots helemaal uit zichzelf moe-
ten halen, terwijl het natuurlijk veel stimulerender is 
als de leidinggevende en collega’s het ook zien en er 
waardering voor hebben. 
Volgens verschillende leidinggevenden moet voor de 
trotse verhalen meer tijd worden genomen. Omdat dat 
motiveert. En omdat het laat zien waar de organisa-
tie voor staat. Aan elkaar, zodat iedereen er van kan 
leren. wanneer? Bijvoorbeeld tijdens het werkoverleg 

[9]  Vgl. Tesselaar en Scheringa (2008).
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zoek doet naar systematisch leren in de politieprak-
tijk. Zijn inzichten gelden waarschijnlijk voor heel veel 
overheidsorganisaties. Hij ziet dat politiemensen op 
verschillende manieren met dezelfde soorten situaties 
omgaan, dat ze dat ook van elkaar weten, dat ze daar 
ook een mening over hebben, maar dat ze het lastig of 
zelfs onnodig vinden om dit met elkaar te bespreken. 
Niemand stelt vragen als: waar laat je je door leiden 
als je keuzes maakt in praktijk? waarom doe je de 
dingen zoals je ze doet? Nap noemt het onontkoom-
bare vragen – vragen die niet onbeantwoord kunnen 
blijven –, maar dat betekent niet dat men ook met de 
vragen aan de slag gaat. Hij verzamelde in een team 
een groot aantal cases – alledaagse situaties, geen 
spannende spectaculaire zaken, het gewone werk – en 
laat zien hoe deze verhalen voertuig kunnen zijn voor 
zinvolle gesprekken over goed politiewerk. De morele 
dimensie in de voorbeelden spreekt voor zich, maar 
wordt niet aangesproken. Er is zeker wel een bepaalde 
leerbehoefte, maar het is een behoefte die zeurt, niet 
een die schreeuwt, en daardoor al snel wordt over-
stemd door andere zaken die om aandacht roepen. 
Verschillen in werkwijze worden dus niet gebruikt om 
van elkaar te leren, om het werk te optimaliseren. Nap 
legt een mooie uitdaging neer: hoe creëer je in een 
organisatie de ruimte en de voorwaarden om daad-
werkelijk te leren, om te werken aan de ontwikkeling 
van de praktijk. Hij biedt een denkkader en een aantal 
handvatten, maar de uitdaging zal zijn om, door te 
experimenteren, een goede werkwijze te ontwikkelen. 
Het is een uitdaging waar ik me de komende zeven 
jaar op wil richten.[11]

Edgar Karssing is als universitair hoofddocent beroeps
ethiek en integriteitsmanagement verbonden aan 
Nyenrode Business Universiteit. Contact: e.karssing@
nyenrode.nl

[11]  De auteur dankt Olga Crapels, Sacha Spoor en Frans van 
Oostrum voor hun commentaar op het concept van dit 
hoofdstuk.




