
I 

    
    
    
    
    

Achter de Achter de Achter de Achter de schermenschermenschermenschermen    
    
    

    
VVVVakontwikkeling akontwikkeling akontwikkeling akontwikkeling en professionalisering en professionalisering en professionalisering en professionalisering     

van van van van publieke managers publieke managers publieke managers publieke managers     
in de zorg en bij de politiein de zorg en bij de politiein de zorg en bij de politiein de zorg en bij de politie    

    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 II 

    
Promotiecommissie: 
    
Prof.dr. M.G.W. den Boer 
Prof.dr. P.L.M. Leisink 
Prof.dr. P.L. Meurs 
Prof.dr. M.J. Trappenburg 
Prof.dr. W.A. Trommel 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 

ISBN 978 90 5972 324 5 

 

Uitgeverij Eburon 

Postbus 2867 

2601 CW Delft 

tel.: 015-2131484 / fax: 015-2146888 

info@eburon.nl  / www.eburon.nl 

 

Omslagontwerp: Textcetera, Den Haag 

 

© 2009 Martijn van der Meulen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in 

enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of 

op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. 



 III 

 
 
 

    
    
    
    

Achter de Achter de Achter de Achter de schermenschermenschermenschermen    
 
 

Vakontwikkeling en professionalisering van publieke managers  
in de zorg en bij de politie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behind the scenes 
The professionalization of public managers in health care and policing 

(with a summary in English) 
 
 
 
 

Proefschrift 
 
 

ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht op gezag van 
de rector magnificus, prof.dr. J.C. Stoof, ingevolge het besluit van het college 
voor promoties in het openbaar te verdedigen op woensdag 3 juni 2009 des 
ochtends te 10.30 uur 

 
door 
 
 

Martijn Jeroen van der Meulen    
    
 

geboren op 16 oktober 1978    
te ‘s-Gravenhage, Nederland 



 IV 

 
Promotoren:   
 
Prof.dr. M. Noordegraaf 
Prof.dr. P. ‘t Hart 

    



 V 

InInInInhoudhoudhoudhoud    
    
    
VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord        XI    
    
    
Hoofdstuk 1Hoofdstuk 1Hoofdstuk 1Hoofdstuk 1    InleidingInleidingInleidingInleiding    1    
 
1.1 ‘Professionele managers’ in de publieke sector 1 
1.2 Professionaliseringsambities  3 
1.3 Realiteiten: ‘falende’ vakontwikkelingsprojecten  5 
 1.3.1 Beter? 6 
 1.3.2 Gestandaardiseerd? 7 
 1.3.3 Homogener? 8 
1.4 Probleemstelling 9 
 1.4.1 Doelstelling 9 
 1.4.2 Vraagstelling 10 
 1.4.3 Onderzoeksbenadering 11 
1.5 Overzicht en leeswijzer 13 
    
    
Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 2     Professionele en professionaliserende (publieke) managersProfessionele en professionaliserende (publieke) managersProfessionele en professionaliserende (publieke) managersProfessionele en professionaliserende (publieke) managers    15    
    
2.1  Inleiding 15 
2.2 Voorbeelden van professionele en professionaliserende managers 16 
 2.2.1 Plaatsbepaling 16 
 2.2.2 Professionaliserende managers in private sectoren 18 
 2.2.3 Publieke voorbeelden  23 
2.3 Pijlers van professionaliseringsprojecten van managers 28 
 2.3.1  Organisatie(vorm) van beroepsgroepvorming 29 
 2.3.2 Ontwikkeling en educatie 34 
 2.3.3 Normering en standaardisering 39 
 2.3.4 Kennis en kennisoverdracht 41 
 2.3.5 Wettelijke verankering 44 
2.4 Problemen rond managementprofessionaliteit 46 
2.5  Slot  50 
    
    
Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3     VakontwikkelingVakontwikkelingVakontwikkelingVakontwikkeling bij publieke managers bij publieke managers bij publieke managers bij publieke managers    53    
 
3.1 Inleiding 53 

3.2  Benaderingen van vak en professionaliteit 54 
3.2.1 Tradities en assumpties 54 
3.2.2 Principes voor het organiseren van werk 56 



 VI 

3.2.3 Mainstream benaderingen 57 
3.2.4 Verschuivende assumpties 59 

3.3  Perspectieven op vakontwikkeling 64 
3.3.1 Het functionalistische perspectief  64 
3.3.2 Het sociaal-culturele perspectief  65 
3.3.3 Het politiek-culturele perspectief 66 

3.4  Het politiek-cultureel perspectief en de vakontwikkeling   
  van publieke managers 68 
3.5  Vakontwikkeling als ‘strijd’ om professionaliteit 70 

3.5.1 Vakontwikkeling op onderling verbonden niveaus 70 
3.5.2 ‘Vak’ als institutie en constructie 74 
3.5.3 Fronten in de strijd om professionaliteit  76 
3.5.4 Institutionele omgeving 79 

    
    
Hoofdstuk 4Hoofdstuk 4Hoofdstuk 4Hoofdstuk 4    OOOOnderzoeksopzet en nderzoeksopzet en nderzoeksopzet en nderzoeksopzet en ----verantwoordingverantwoordingverantwoordingverantwoording    83    
 
4.1 Inleiding 83 
4.2 Onderzoeksbenadering 84 
 4.2.1 Exploratieve studie 84 
 4.2.2 ‘Verstehende’ methode 86 
 4.2.3 Analyseniveau 87 
 4.2.4 Process-tracing 88 
 4.2.5 Vergelijkende analyse 90 
4.3 Vergelijkende casus studie 92 
 4.3.1 Criteria 93 
 4.3.2 Casusselectie 95 
 4.3.3 Zorg- en politiemanagers 96 
 4.3.4 Beperkingen 98 
4.4 Data verzameling 100 
 4.4.1 Methoden van dataverzameling 100 
 4.4.2 Beperkingen in de dataverzameling 103 
4.5 Slot  103 
    
    
Hoofdstuk 5Hoofdstuk 5Hoofdstuk 5Hoofdstuk 5    Zorgen om de Zorgen om de Zorgen om de Zorgen om de zorg: de onvermijdelijkheid van zorgmanagers zorg: de onvermijdelijkheid van zorgmanagers zorg: de onvermijdelijkheid van zorgmanagers zorg: de onvermijdelijkheid van zorgmanagers     105    
 
5.1 Inleiding 105 
5.2 Overgang van amateur managers naar expert-managers 107 
5.3 Gezondheidszorgbeleid en –sector 109 

5.3.1 Periode 1: Op- en uitbouw van de gezondheidszorgsector   
 (1851-1975) 110 
5.3.2 Periode 2: Kostenbeheersing (1975-1990) 111 
5.3.3 Periode 3: Vraagssturing en marktwerking (1990-2002) 112 
5.3.4 Periode 4: Capaciteitsvraagstukken (van 2000 tot nu) 115 



 VII 

5.4 Organisatorische gevolgen 118 
 5.4.1 Georganiseerde zorgverlening 118 

5.4.2 Meervoudigheid en complexiteit 120 
5.4.3 Dualiteit en ‘integratie’ 123 

5.5 Spanningsvelden 124 
5.6 Slot  125 
    
    
Hoofdstuk 6Hoofdstuk 6Hoofdstuk 6Hoofdstuk 6    Vakontwikkeling van zorgmanagersVakontwikkeling van zorgmanagersVakontwikkeling van zorgmanagersVakontwikkeling van zorgmanagers    127    
    
6.1  Inleiding 127 
6.2 Ontwikkeling van het vak van zorgmanagers 128 
6.3 Beroepsvereniging(en) van zorgmanagers  129 
 6.3.1 Organisatorische diversiteit 131 

6.3.2 Vorming van beroepsgroep 132 
 6.3.3 Professionalisering van belangenbehartiging 135 
6.4 Opleiden van zorgbestuurders  136 
 6.4.1 Institutionele ontwikkeling van het opleidingsaanbod 137 
 6.4.2 (Vak-)inhoudelijke verschillen en verschuivingen 140 
 6.4.3 Opleidingsprogramma’s geanalyseerd 143 
6.5 Gedragscode 146 
6.6 Strijd om professionaliteit 148 

6.6.1 Groepsafbakening: maatschappelijke aansluiting en   
 handhaven van exclusiviteit 149 

 6.6.2 Inhoudelijke en procedurele profilering 150 
 6.6.3 Occupational control 151 
    
    
Hoofdstuk 7Hoofdstuk 7Hoofdstuk 7Hoofdstuk 7    De opkomst van managers bij de politieDe opkomst van managers bij de politieDe opkomst van managers bij de politieDe opkomst van managers bij de politie    153    
 
7.1  Inleiding: veiligheidsvraagstuk, politiezorg en politiemanagers 153 
7.2  Politiechefs: van meewerkend voorman tot politieleider 155 
7.3 Ontwikkeling politiebestel en veiligheidsbeleid 157 
 7.3.1 Bestuurlijke en maatschappelijke inbedding van de politie  157 
 7.3.2 Periode 1: Verzuiling en bureaucratische sturing   
  (1900-1966) 160 

7.3.3 Periode 2: Afnemend gezag en organisatorische aanpassing   
 (1966-1993) 162 
7.3.4 Periode 3: Veiligheidsproblematiek en reorganisatie  
 (1994-2000) 163 
7.3.5 Periode 4: Centralisatie en prestatiesturing (van 2000 tot nu) 165 

7.4 Gevolgen voor politieorganisaties 168 
 7.4.1 Cijfers en sturing  169 
 7.4.2 Ketenverantwoordelijkheid 170 



 VIII 

7.5 Spanningsvelden 172 
7.6 Conclusie 174 
    
    
Hoofdstuk 8Hoofdstuk 8Hoofdstuk 8Hoofdstuk 8    Vakontwikkeling van politiemanagersVakontwikkeling van politiemanagersVakontwikkeling van politiemanagersVakontwikkeling van politiemanagers    177    
 
8.1  Inleiding 177 
8.2 Chronologie van vakontwikkeling 178 
 8.2.1 Het vak van politiemanager 178 
 8.2.2 Voor de regionalisatie 179 
 8.2.3 Het profiel 181 
 8.2.4 Centralisering en het eerste MD-beleid 182 

8.2.5 Het compromis 184 
8.3 Associatie van politiemanagers 185 
8.4 Opleiden van politieleiders  190 
 8.4.1 Herstructurering politieonderwijs 2002 190 
 8.4.2 School voor Politie Leiderschap 192 
 8.4.3 Strategisch Leidinggevende Leergang 193 
 8.4.4 Andere opleidingen voor politiemanagers 195 
8.5 Gedragscode voor politiemanagers 196 
8.6 Strijd om professionaliteit 197 
 8.6.1 Groepsafbakening: wie zijn korpschef waardig? 197 
 8.6.2 Profiel van het vak: wat houdt het politieleiderschap in? 199 
 8.6.3 Occupational control: disciplinering van politiemanagers 202 
8.7 Conclusie 204 
    
    
Hoofdstuk 9Hoofdstuk 9Hoofdstuk 9Hoofdstuk 9    Professionaliseringsprojecten van publieke managers: Professionaliseringsprojecten van publieke managers: Professionaliseringsprojecten van publieke managers: Professionaliseringsprojecten van publieke managers:     207    
        vergelijking vergelijking vergelijking vergelijking     
 
9.1 Inleiding 207 
9.2 Pijlers van vakontwikkeling vergeleken 208 
 9.2.1 Inleiding 208 
 9.2.2 Beroepsassociaties 210 
 9.2.3 Opleidingen 211 
 9.2.4 Gedragsbeheersing 211 
 9.2.5 Homogene en pluriforme pijlers 212 
9.3 Processen van vakontwikkeling vergeleken 213 
 9.3.1 Kritieke momenten 213 
 9.3.2 Oorsprong 215 
 9.3.3 Start 217 
 9.3.4 Beleidsfasen en vakontwikkeling 218 
 9.3.5 Conclusies 221 
9.4 ‘Strijd’ om professionaliteit 222 
 9.4.1 Manifestatie van ‘strijd’ in de strijd om professionaliteit 222 



 IX 

9.4.2 Professionaliseringsfront I: groepsdefiniëring 224 
 9.4.3 Professionaliseringsfront II: profilering 226 
 9.4.4 Professionaliseringsfront III: occupational control 231 
 9.4.5 Conclusies 234 
9.5 Slotbeschouwing 236 
 
Hoofdstuk 10Hoofdstuk 10Hoofdstuk 10Hoofdstuk 10    Conclusies en implicatiesConclusies en implicatiesConclusies en implicatiesConclusies en implicaties    241    
 
10.1 Inleiding 241 
10.2 Onderzoeksvragen beantwoord 242 
10.3 Implicaties: professionaliteit van publieke managers 248 
10.4  Implicaties: vakontwikkeling 249 
 10.4.1 Consolidatie 250 
 10.4.2 Optimalisatie 252 
 10.4.3 Herinterpretatie 253 
10.5 Implicaties: vervolgonderzoek 255 
10.6  Slot  258 
    
    
LiteratuurlijstLiteratuurlijstLiteratuurlijstLiteratuurlijst        259    
    
    
AppendixAppendixAppendixAppendix bij hoofdstuk 6: opleidingsprogramma’s voor zorgmanagers bij hoofdstuk 6: opleidingsprogramma’s voor zorgmanagers bij hoofdstuk 6: opleidingsprogramma’s voor zorgmanagers bij hoofdstuk 6: opleidingsprogramma’s voor zorgmanagers    271    
    
    
SummarySummarySummarySummary        273    
    



 X 



 XI 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    
 
Het schrijven van een dissertatie kan niet goed gedaan worden zonder de hulp van 
een groot aantal mensen. De medewerking van vele onderzoekssubjecten was van 
essentiële waarde om de professionalisering van publieke managers ‘op een 
professionele wijze’ in kaart te brengen. De gesprekken met managers, 
bestuurders, opleiders, ambtenaren, directeuren, professoren, beleidsmedewerkers 
en onderzoekers waren niet alleen noodzakelijk voor het vergaren van 
onderzoeksdata, maar ook bijzonder leerzaam. Hetzelfde geldt voor mijn 
participatie bij onderwijsbijeenkomsten, congressen, onderzoekssessies, zowel 
binnen de zorg- en politiesector als binnen de universitaire wereld. Een kijkje in de 
keuken is een waardevolle ervaring. 
 
Echter om het promotieonderzoek ook zelf ‘professioneel’ aan te pakken kan een 
promovendus niet zonder actieve en betrokken promotoren. Mirko Noordegraaf en 
Paul ’t Hart hebben mij ten alle tijden terzijde gestaan met deskundige 
commentaren en steekhoudende suggesties. Mirko is altijd positief, constructief, 
enthousiast en ook perfect in het geven van vertrouwen. Ook als een eigenwijze 
promovendus aan de haal gaat met zijn onderzoek; een onderzoek waarvoor Mirko 
zelf al het voorbereidende werk gedaan heeft en financiering via een NWO-project 
georganiseerd heeft. Paul begeleidde meer vanuit ‘down under’, maar wist de 
promovendus wel met scherpe observaties en aansporende opmerkingen ‘down to 
earth’ te houden. En niet onbelangrijk: hij trok in 2004 net iets langer aan zijn 
Leidse student-assistent, opdat hij de overstap naar Utrecht zou maken. Beide 
heren wil ik dan ook hartelijk danken voor hun inzet alle jaren. 
 
Hoewel een promotie vaak als een eenzaam project wordt afgeschilderd, heb ik 
daar in Utrecht nooit wat van gemerkt. Dat heeft natuurlijk met de collega’s van de 
USBO en in het bijzonder de leden en begeleiders van het Utrechtse AIO-platform 
te maken. Persoonsgerichte interesse en gezelligheid in de prettige ambiance van 
het gebouw aan de Bijlhouwerstraat zijn daar debet aan. Ook maakt het uit als je 
onderdeel uitmaakt van een groter onderzoeksproject, in ons geval het NWO-
project ‘Professional Public Managers: Professionalisation and Professionalism in 
the Public Sphere’. Met collega Jeroen van Bockel heb ik jarenlang opgetrokken en 
gezamenlijk de tegenwoordige en historische professionaliseringsprojecten van 
‘publieke managers’ geanalyseerd en de interpretatie daarvan bediscussieerd. 
Overigens waren ook, of misschien wel juist, de onderlinge discussies over politiek, 
bestuur en meer persoonlijke zaken bijzonder interessant. Collega Bas de Wit is 
dan weliswaar iets later in het onderzoeksproject ingestapt, maar zijn participatie is 
een aanwinst voor het project. Zeker ook voor mij, omdat zijn scherpe 
commentaren nuttig waren bij het aanscherpen van verschillende hoofdstukken 
van mijn boek.  
 
De laatste loodjes wegen altijd het zwaarst, zeker voor zo’n deadline-verschuiver als 
ik. Ik ben dan ook veel dank verschuldigd aan Ruben Spelier, Melanie van Nienes 
en Wendy Toonen, die mij in de afrondende fase hebben bijgestaan. Ruben heeft 
mij geholpen met een grondige taaledit en het complementeren van de 



 XII 

literatuurlijst. ‘Schoonzus’ Melanie en ‘mijn vriendin’ Wendy hebben het 
manuscript helemaal nagelopen op taal en consistentie. Zonder hun inzet was 
mijn boek niet zo netjes geworden. 
 
Utrecht, april 2009 
Martijn van der Meulen 
 



1 

Hoofdstuk 1Hoofdstuk 1Hoofdstuk 1Hoofdstuk 1    
InleidingInleidingInleidingInleiding    

    
    
1.11.11.11.1    ‘‘‘‘ProfesProfesProfesProfessionele managerssionele managerssionele managerssionele managers’’’’ in de publieke sector in de publieke sector in de publieke sector in de publieke sector    
 

“Met alle respect voor wat vroeger is gepresteerd, vandaag de dag is directeur 

van een basisschool zijn, of een andere leidinggevende functie in het primair 

onderwijs vervullen, een baan op zich. Een vak met eigen functie-eisen, een 

beroep of professie met eigen uitdagingen” (NSA, 2002: 11).  
 
Niet alleen in het onderwijs, ook in andere publieke sectoren hebben ‘professionele 
managers’ hun intrede gedaan (Noordegraaf, 2004). Het aansturen van publieke 
organisaties vereist tegenwoordig dat leidinggevende functionarissen zich 
ontwikkelen om de uitdagingen aan te kunnen die zij in het ‘managen’ van 
publieke organisaties tegenkomen. Voorheen groeide één van de beter presterende 
uitvoerende professionals door naar een managementpositie. Tegenwoordig 
worden de ‘high potentials’ vroeg in hun carrière geselecteerd, krijgen ze specifiek 
op het management gericht onderwijs aangeboden en worden ze lid van 
managersassociaties, voordat ze kunnen aantreden als ‘publieke manager’. 
 Deze ontwikkeling, die als professionalisering van publieke managers kan 
worden aangeduid, gaat gepaard met een nadere specificatie van wat van deze 
publieke managers mag worden verwacht. Het managen van publieke organisaties 
kan alleen slagen als de kandidaat managers zich ontwikkelen in het licht van een 
bepaald competentieprofiel of een beroepsstandaard (vergelijk Du Gay et al., 1996). 
Voor de managers van basisscholen is bijvoorbeeld een beroepstandaard opgesteld 
met een ‘model met kerncompetenties voor onderwijskundig leiderschap’. Van 
‘schoolleiders’ (leidinggevenden in het primair onderwijs) wordt verwacht dat zij 
zich op acht kerncompetenties ontwikkelen (NSA, 2005). Deze acht 
kerncompetenties, waaronder zelfsturing, het aansturen van professionals, het 
sturen van primaire processen en organisatieontwikkeling, hebben zowel 
betrekking op de persoonlijke effectiviteit als op de effectiviteit van de schoolleiders 
binnen hun organisatie. Deze beroepsprofielen bevatten normen en standaarden 
over hoe de publieke managers hun werk zouden moeten doen. Precies zoals dat 
voor klassieke professionals als artsen en advocaten geldt, houden deze 
beroepsprofielen verband met beroepsonderwijs en beroepsverenigingen. 
 De ontwikkeling van het management en de professionalisering van 
publieke managers komen, zoals gezegd, niet alleen in het primaire onderwijs 
voor. Bij de oprichting in 1995 gebruikte de Algemene Bestuursdienst (ABD) 
expliciet woorden die met professionalisering te maken hebben. Ze gaf die 
professionaliseringsambitie vorm en inhoud met het organiseren van de 
beroepsgroep van ambtelijke topmanagers bij het Rijk en het promoten van 
onderwijs voor die managers. “De Algemene Bestuursdienst beoogt de 
professionaliteit en integriteit van de publieke dienst een impuls te geven en het 
proces van vernieuwing in de rijksoverheid te stimuleren” (ABD, 2003). Daartoe 
werden “alle managers bij het Rijk (schaal 15-19) met integrale 
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eindverantwoordelijkheid over mensen en middelen” lid gemaakt van en 
georganiseerd via de ABD (ABD, 2002). Het bureau ABD, dat de werving, selectie 
en ontwikkeling van managers bij de rijksdienst (secretarissen-generaal, 
directeuren-generaal en directeuren) begeleidt, had als een tweevoudige 
doelstelling. Enerzijds zette het bureau in op mobiliteit van de topambtenaren en 
anderzijds op het versterken van de professionaliteit van de topmanagementlaag, in 
ieder geval in de beginfase van de ABD. Professionaliteit werd ontwikkeld en 
versterkt, mede aan de hand van een opgesteld competentieprofiel (vergelijk ‘t 
Hart, Wille et al., 2002).  
 Op veel meer plekken binnen de Nederlandse publieke sector werden 
dergelijke initiatieven tot ‘professionalisering van publieke managers’ opgezet. De 
NVZD is de vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg, Divosa is de 
belangorganisatie van managers van sociale diensten, VGS is de club van de 
hoogste ambtelijke gezagsdragers op gemeentelijk niveau, Aedes is de 
brancheorganisatie van woningcorporaties en al deze clubs zetten zich in voor de 
opleiding en ontwikkeling van managers, directeuren en bestuurders.  

Ook in het buitenland zijn er voorbeelden van professionaliserende 
managers. In de Verenigde Staten werken vele groepen van publieke managers al 
vele decennia aan vakontwikkeling. De Senior Executive Service (SES) is de ‘ABD’ 
van de federale overheid en de Federal Managers Association fungeert als de 
belangenvereniging van Federal Managers, die “excellence in public service 
through effectieve management and professionalism” propageert. Voorbeelden uit 
andere sectoren zijn de International City Management Association (vereniging 
van managers in het lokale bestuur, die ‘zelfs’ haar missie internationaal predikt), 
de American College of Healthcare Executives (vereniging van bestuurders van 
zorginstellingen), Public Housing Authorities Directors Association (verenging van 
directeuren in de sociale woningbouw), de National Association of Elementary 
School Principals en National Association of Secondary School Principals (als de 
vereniging van directeuren in het basis- en voortgezet onderwijs). Veelal kennen 
deze nationale verenigingen ook afdelingen of subverenigingen per staat.  

Groot-Brittannië kent ook een schoolleidersvereniging (Association of 
School and College Leaders), een ABD-achtige organisatie (Senior Civil Service), 
een vereniging van ‘managers’ in het lokaal bestuur (Association of Town Centre 
Management), een vereniging van zorgmanagers (British Association of Medical 
Managers) en een vereniging van directeuren van sociale diensten (Association of 
Directors of Social Services). Net als in Nederland bieden de Britse en Amerikaanse 
verenigingen voor de aangesloten ‘publieke managers’ een platform voor 
individuele en groepsgewijze ontwikkeling en een veelvoud aan 
opleidingsmogelijkheden. 

Op het vasteland van Europa, waar professionalisering minder expliciet, 
minder individueel en meer vanuit organisaties en de overheid wordt ontwikkeld, 
zijn er eveneens initiatieven voor het professionaliseren van publieke managers. In 
Duitsland richt de Schulleitungsvereinigung (SLV) zich op de “professional 
training” van de schoolleiders in “leadership and management”, volgens de 
Engelse vertaling op de SLV-website.1 Op het Europese niveau bestaat er de 

                                                 
1 http://www.slv-nrw.de/English_Information/.  
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European Health Management Association dat zich richt op de verbetering van de 
gezondheidszorg in Europa “by raising standards of managerial performance”. Tot 
slot biedt de Association Nationale des Directeurs d’Action Social et de Santé des 
Départements een platform voor ontwikkeling en ervaringsuitwisseling voor 
Franse directeuren van sociale diensten.  

Sommige van deze verenigingen zijn nieuw en passen daarmee direct bij 
de huidige trend om publieke managers bijeen te brengen en hen te 
professionaliseren. Andere organisaties bestonden al langer (sommige zelfs al 
vanaf het begin van de negentiende eeuw), maar hebben zich pas recent expliciet 
op het ‘professionaliseren’ van hun leden, managers in de publieke sector, 
toegelegd. Daarmee is duidelijk geworden dat rondom het werk van publieke 
managers initiatieven worden ondernomen om het werk en de publieke managers 
zelf ‘beter’ te maken. In de woorden van de managers zelf gaat dat om 
‘professionalisering’. De managers zijn ook daarvoor van alles gaan ondernemen, 
zoals het oprichten van beroepsverenigingen, het organiseren van onderwijs en het 
ontwikkelen van standaarden over goed of professioneel management. Ook 
organiseren ze congressen, publiceren zij vakbladen, nieuwsbrieven en 
handboeken, en faciliteren zij de onderlinge uitwisseling van ervaringen via 
coaching en intervisiebijeenkomsten. Over deze actuele trend – de vakontwikkeling 
van en het ‘beter’ maken van publieke managers – gaat deze studie. Vooral omdat 
vakontwikkeling bij publieke managers nogal omstreden is.  
 
 
1.21.21.21.2    PPPProfessionaliseringsambities rofessionaliseringsambities rofessionaliseringsambities rofessionaliseringsambities     
 
De vakontwikkeling van publieke managers kent allerlei elementen die in de 
professionaliseringsliteratuur aan professies in wording worden toegeschreven 
(vergelijk Wilensky, 1964; Mok, 1973). Publiek management wordt een vak, het 
verzelfstandigt zich ten opzichte van andere vakken, zoals traditionele professies 
als geneeskunde en recht, en de beroepsgroep organiseert zichzelf rondom het 
werk, het managementwerk. Van de beroepsbeoefenaren wordt dan ook een 
‘professionele houding’ verwacht, in de zin dat ze zich ontwikkelen in het vak van 
publieke managers en ze zich aan de normen en standaarden van de beroepsgroep 
houden.  
 Vakken ontstaan echter niet van het ene op het andere moment; daar gaat 
een proces van ontwikkeling, het vakontwikkelingsproces, aan vooraf. Traditionele 
beroepen als geneeskunde en recht hebben deze ontwikkeling al in een ver 
verleden – per beroep verschilt dat van de late Middeleeuwen tot het begin van de 
industriële revolutie (Krause, 1996) – doorgemaakt. Een nieuw vak, zoals dat van 
publieke managers, is nog volop bezig met de vakontwikkeling. Het gaat dan om 
het oprichten van associaties, het opzetten van opleidingen en het stellen van 
(interne) gedragsregels. Deze vakontwikkelingsprocessen beschouwen we in deze 
studie als ‘professionaliseringsprojecten’ (vergelijk Larson, 1977), waarbinnen 
publieke managers zélf een belangrijke rol hebben. Dit onderzoek maakt geen 
sterk onderscheid tussen professionalisering en vakontwikkeling, ondanks dat er 
kleine accentverschillen bestaan tussen het internationaal gebruikte concept 
‘professionalisering’ en het Nederlandse begrip ‘vakontwikkeling’ (vergelijk Mok, 
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1973). De termen worden dan ook afwisselend en door elkaar gebruikt, maar 
refereren beide telkens aan het ontwikkelingsproces waarbinnen publieke 
managers hun eigen vak bouwen. Een zelfde gelijkschakering geldt voor 
aanverwante begrippen, zoals professionals en vak- of beroepsgenoten, en 
professies en vakken. 
 In de professionaliseringsprojecten van de publieke managers uit de 
inleiding kunnen we verschillende soorten van ambities – 
professionaliseringsambities – ontdekken. Deze ambities hebben binnen de 
professionaliseringsprojecten verschillende gedaanten, die ook nog eens onderling 
verweven zijn met elkaar. Soms blijkt de ambitie uit een gezamenlijk beleden 
verklaring, of uit statutaire bepalingen of een geformuleerde (onderwijs)filosofie. 
Soms betreft het de individuele drijfveren van de publieke managers die 
gezamenlijk werk maken van de vakontwikkeling. Drie soorten van 
professionaliseringsambities binnen de professionaliseringsprojecten van publieke 
managers zullen we hier – in het algemeen en analytisch – onderscheiden.  
 De professionaliseringsambitie gaat over waarom publieke managers met 
vakontwikkeling bezig zijn: het gaat om het beter maken van het publieke 
management. Bij ABD-managers zien we deze ambitie duidelijk terug. De ABD is 
opgericht met als ‘uiteindelijk’ doel: “het verbeteren en onderhouden van de 
kwaliteit van het management binnen de rijksdienst”.2 Deze ambitie gaat niet 
alleen over het niveau van het werk, zij gaat ook over individuen. Dat blijkt ook uit 
hoe de VO-raad het ISIS-project (Integrale Scholing in Schoolmanagement) 
rechtvaardigt: “Persoonlijke ontwikkeling begint vaak met inzicht in het eigen 
functioneren. Dit was de overtuiging van ISIS, het project dat in de afgelopen jaren 
schoolleiders en bestuurders heeft ondersteund bij hun professionalisering.”3 Het 
Bureau voor de Landelijke Management Development voor de politie (LMD-pol) 
legt ook de verbinding tussen het beter maken van de organisatie en de individuen. 
“Een flexibele werkhouding, een goede werksfeer en het optimaal benutten van de 
aanwezige talenten geeft een kwaliteitsverhogend effect in de gehele organisatie”.4 
 Naast de ambitie het werk en de publieke managers ‘beter’ te maken, zien 
we ten tweede een ambitie om het managementwerk te standaardiseren. In de 
vakontwikkelingsprocessen wordt het ‘beter’ management uitgewerkt met behulp 
van standaarden. Een dergelijke standaard kan een beroepsprofiel zijn of een 
gemeenschappelijke taal, waarmee publieke managers hun (persoonlijke) 
ontwikkeling kunnen vormgeven. De voorzitter van het Boven Regionaal College, 
belast met creëren van draagvlak in het politieveld voor het landelijke MD-beleid, 
wilde, bij de oprichting van het LMD-pol, het ‘type leider vaststellen’ dat de politie 
voor ogen heeft. In nauw overleg met de politietop wilde hij “activiteiten 
ondernemen om vast te stellen waar de toekomstige leidinggevenden aan moeten 
voldoen”5. Dat werd uiteindelijk een beroepsprofiel met kerncompetenties op basis 
waarvan de toekomstige politietop zich zal (moeten) ontwikkelen en kwalificeren. 

                                                 
2 http://www.algemenebestuursdienst.nl/abd_algemeen/historie-en-
ontwikkeling/index.cfm?artikelen_id=94C44171-0A90-B55D-D5BC7932D098CEC4  
3 http://www.vo-raad.nl/actueel/nieuws/isis-professioneel-leiderschap.  
4 LMD-journaal, januari 2002, p. 14. 
5 LMD journaal, januari 2002, p. 5. 
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Ook voor ABD-managers werden de standaarden gezet via competenties. “Een 
gemeenschappelijk begrippenkader in de vorm van managementcompetenties 
maakt het mogelijk om de vereisten in termen van gedrag voor een bepaalde 
functie nauwkeurig te beschrijven en daarover te communiceren” (ABD, 2003: 3). 
Het vervaardigen van gedragscodes, zoals voor zorgmanagers (NVZD, 2005) en 
corporatiedirecteuren (AEDES, 2002), valt ook onder deze ambitie van 
standaardisatie. 
 De derde ambitie die schuil gaat achter de vakontwikkelingsprojecten van 
publieke managers betreft het homogener maken van de (beroeps)groep. De 
groepsvorming zelf heeft natuurlijk al een homogeniserend effect, zeker als de 
groepsvorming wordt ondersteund met oprichting van een beroepsvereniging. De 
groep krijgt dan een naam, een geformaliseerde statutaire doelstelling en ook een 
gezicht in de media en bij het grote publiek via de vertegenwoordigers van de 
beroepsvereniging. De ambitie van homogenisering binnen de 
professionaliseringsprojecten van publieke managers gaat echter verder. Na 
oprichting gaat de beroepsgroep zelf ook werk maken van het homogeniseren van 
de beroepsgroep, bijvoorbeeld via beroepsprofielen. Bij de politie gebruikt de 
toelatingscommissie bijvoorbeeld de kerncompetenties als maatstaf om te bepalen 
“op grond waarvan de commissie wel, niet of nog niet kandidaten zal toelaten”.6 
Het resultaat is dan een toegelaten groep van toekomstige politiemanagers die het 
competentieprofiel gemeen heeft. Een ander voorbeeld: “De profielschets verbindt 
op een zeker abstractieniveau datgene wat de ABD managers met elkaar gemeen 
hebben” (ABD, 2002: 4). Omdat het hier een zogenaamd streefprofiel betreft, zal 
het nog vele selectie-, ontwikkelings- en benoemingsronden duren, voordat de 
ABD-managers meer op elkaar lijken, mocht dit überhaupt lukken. Uit dit streven 
naar een gemeenschappelijke profilering blijkt echter wel de ambitie tot 
homogenisering van de groep. 
 Dergelijke ambities passen bij wat uit de beroepensociologie (vergelijk 
Johnson, 1972; Mok, 1973; MacDonald, 1995) bekend is over traditionele professies 
en hun professionaliseringsprojecten. Traditionele professionals, zoals medici en 
rechters, streven naar verbetering van hun werk, maken daarbij gebruik van 
standaarden en protocollen om de ‘good practices’ (succesvolle methodieken) door 
de gehele beroepsgroep te laten uitvoeren en werken aan de homogenisering van 
hun beroepsgroep, bijvoorbeeld door socialisatie en (sub-)specialisatie. Voor 
publieke managers, die bezig zijn met het bouwen van hun vak, zijn deze ambities 
echter niet onproblematisch.  
 
 
1.31.31.31.3 Realiteiten: Realiteiten: Realiteiten: Realiteiten: ‘‘‘‘ffffalendealendealendealende’’’’ vakontwikkelingsprojecten vakontwikkelingsprojecten vakontwikkelingsprojecten vakontwikkelingsprojecten    
 
De drie soorten van ambities die achter de professionaliseringsprojecten van 
publieke managers schuil gaan, zullen we in deze paragraaf kritisch tegen het licht 
houden. De praktijk van vakontwikkeling van publieke managers laat namelijk zien 
dat vakontwikkeling niet vanzelf gaat.  
 

                                                 
6 LMD-Journaal, januari 2002, p. 6. 
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1.3.11.3.11.3.11.3.1    BeterBeterBeterBeter????    
 
De gangbare gedachte achter de vakontwikkelingsprojecten van publieke managers 
is dat de werkcontext complex is en dat het vak ‘beter’ gemaakt moet worden om 
toekomstige en huidige managers voor te bereiden op die complexe werkcontext. 
De vakontwikkeling wordt nadrukkelijk gekoppeld aan veranderingen en 
ontwikkelingen in publieke sectoren die het werk van de publieke managers 
ingewikkeld maken. De ontwikkeling van het vak van schoolleiders wordt ingeleid 
met de volgende constatering: “Het beroep van schoolleiders in het primair 
onderwijs is de laatste jaren aanzienlijk veranderd. Verschillende ontwikkelen 
dragen daaraan bij” (NSA, 2002). De voorbeelden van de druk op het werk van 
schoolleiders, maar dit geldt ook voor andere publieke managers, gaan doorgaans 
over maatschappelijke veranderingen, zoals individualisering of de roep om 
transparantie, bestuurlijke veranderingen, zoals deregulering, decentralisatie of 
liberalisering, en organisatorische veranderingen, zoals schaalvergroting en 
invoering van prestatiemanagement (vergelijk Trommel en Van der Veen, 1999; 
Koot, Leisink en Verweel, 2003; Bovens et al., 2007). Middels de vakontwikkeling 
zouden de publieke managers beter in staat moeten zijn om met de veranderingen 
en complexiteit om te gaan. 
 Afgaande op hoe publieke managers in het publieke debat bejegend 
worden, kunnen we constateren dat het beeld van professionaliserende managers 
geenszins positief is (Van Kessel, 2006). Publieke managers krijgen de schuld van 
de toenemende managementdruk op allerlei organisaties in de publieke sector (zie 
Tonkens, 2004; Van den Brink et al., 2005; Verbrugge, 2005; Noordegraaf, 2008 
voor een overzicht). Ze zijn niet alleen met ‘te veel’ personen (Vaessen, 2001) die 
allen niet aan het primaire proces deelnemen of bijdragen; publieke managers 
doen ook de ‘verkeerde’ dingen (vergelijk Van den Brink et al., 2005). Met hun 
focus op efficiency, regulering en verantwoording ontnemen ze de ‘echte’ 
professionals, de werknemers in de publieke sector die het echte werk doen, het 
plezier in hun werk. De regeldruk, verandernoodzaak, verantwoordingsdrift en 
managementcontrole dragen ertoe bij dat de professionals hun beroepseer wordt 
ontnomen.  
 Hoewel een aantal wetenschappers (zoals Noordegraaf, 2008) erop wijzen 
dat de publieke managers zelf ook slachtoffer zijn van verzakelijking en 
reorganisaties, heeft zich in het publieke debat het beeld gevestigd dat de managers 
‘schuldig’ zijn. De professionals zouden meer ‘ruimte’ moeten krijgen om hun 
taken uit te voeren, zo betoogt ook de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR, 2004). Dit beeld wordt nog eens versterkt door politieke 
gezagsdragers die ‘weg met de manager’ roepen (zoals minister Plasterk op 30 juni 
2007 in Vrij Nederland) en de directe confrontatie met de burger zoeken (zoals de 
100-dagenluistercampagne van het kabinet). Dit ondermijnt immers het publieke 
vertrouwen in publieke dienstverleners en hun managers. Het pleidooi van de 
beroepseerbeweging is in het onderwijs voortgezet met de oprichting van Beter 
Onderwijs Nederland (BON) in 2006. BON verzet zich niet alleen tegen 
didactische innovaties, zoals het Nieuwe Leren. Ze verzette zich ook tegen 
onderwijsmanagers die het Nieuwe Leren als een instrument gebruikten om “de 
vakinhoudelijke aanspraken van gekwalificeerde vakdocenten te ontkrachten en de 
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besteding van de geldstromen om te buigen in de richting van het management 
zelf”, zo wordt in het manifest van BON betoogd (Verbrugge en Verbrugge- 
Breeuwsma, 2006).  
 Dit beeld van de ‘falende’ dan wel ‘schuldige’ publieke managers wordt 
versterkt door specifieke discussie, zoals over salarissen. De managers van grote 
semi-publieke organisaties, zoals ziekenhuizen, woningcorporaties, 
scholengemeenschappen en energieleveranciers, verdienen meer dan de minister-
president, terwijl twijfels bestaan over hun meerwaarde. Jaarlijks worden de 
grootverdieners in de publieke (en private) sector geïnventariseerd door media als 
Nova en de Volkskrant.7 Telkens wordt dan weer de discussie over de (te hoge) 
salarissen en de (beperkte) meerwaarde van de publieke managers opgerakeld. Als 
er kritiek op het functioneren van publieke organisaties bestaat en er twijfel is over 
de meerwaarde van de publieke managers, dan is het verwijt van ‘zakkenvullers’ 
snel gemaakt. 
 Zulke discussies wijzen uit dat ‘beter’ publiek management nog lang niet 
als zodanig herkend wordt. Het omgekeerde lijkt eerder het geval. Naarmate 
publieke managers harder streven naar het ‘beter’ en daarmee rationeler, 
gedetailleerder en modelmatiger maken van publiek management, neemt de 
publieke kritiek op hen toe en bemoeit ook de politiek zich meer met hen en het 
publieke management. Hoezo ‘beter’?  
 
1.3.21.3.21.3.21.3.2    GGGGestandaardiseerd?estandaardiseerd?estandaardiseerd?estandaardiseerd?    
    
De vakontwikkeling van publieke managers krijgt vorm via het maken en 
handhaven van beroepsstandaarden, zoals competentieprofielen en gedragscodes. 
Voor schoolleiders in het primaire onderwijs geldt een complex model van acht 
kerncompetenties van onderwijskundig leiderschap. Om te duiden wat het model 
precies behelst, heeft de NSA verscheidene onderzoeken laten uitvoeren (NSA, 
2002; NSA, 2003). Uit die verschillende onderzoeken komt een vrij complex beeld 
naar voren van wat het profiel is, hoe het model zich verhoudt tot ontwikkelingen 
van en binnen onderwijsinstellingen, hoe die niveaus gedefinieerd zijn en welke 
competenties de schoolleiders dan uiteindelijk moeten ontwikkelen (vergelijk De 
Wit en Noordegraaf, 2007). De verwarring rond het begrip ‘onderwijskundig 
leiderschap’ erkende de NSA ook zelf met als gevolg dat nog meer onderzoek 
geïnitieerd werd. Dit leverde naast nog meer papier een kleurrijke schematische 
voorstelling van de ‘kern van het vak’ van schoolleiders op, maar dit resulteerde 
niet in duidelijkheid over wat het onderwijskundig leiderschap nu precies is en hoe 
schoolleiders dit kunnen ontwikkelen. Het ingewikkelde voor schoolleiders is dat 
zij voor hun registratie bij de NSA zich wel 160 uur per jaar zouden moeten 
ontwikkelen op basis van de beroepstandaard, waar het model met de 
kerncompetenties onderdeel van is.  
 Het probleem van het managementwerk is dat het zich lastig laat 
definiëren. De kennisbasis is divers, omdat management verschillende disciplines 
omvat, zoals psychologie, sociologie, bestuurskunde, economie, rechten, bankieren 

                                                 
7 Zie http://www.novatv.nl/uploaded/FILES/salarissen-zorg.xls; 
http://www.topsalaris.nl/data.php en http://www.intermediair.nl/artikel.jsp?id=832110. 
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en accountancy (Abbott, 1988: 103). Dit levert niet alleen een definitieprobleem op 
voor de kennisinhoudelijke kant van het management, maar ook voor de functie-
inhoudelijke kant. Het is vaak niet goed mogelijk om binnen organisaties de 
(aansturende) managers van de (uitvoerende) professionals te onderscheiden. 
Professionals zelf voeren vaak ook allerlei managementtaken uit en sommige 
uitvoerende medewerkers zijn ook tot manager gelabeld zonder dat zij 
leidinggevende taken hebben. Managers gaan in hun werk veelal uit van de lokale 
context waarin hun organisatie moeten functioneren en passen daarop principes, 
inclusief professionele principes, aan. Volgens managementkundige Whitley 
hebben managers weliswaar een specifieke onderscheidende taak, namelijk het 
‘organiseren’. Het organiseren is “het vestigen, onderhouden en veranderen van 
organisaties” (1989), wat speciale vaardigheden bij managers veronderstelt. Het 
probleem van het (professionele) management is echter dat de problemen van het 
organiseren samenhangen met allerlei problemen van een andere disciplinaire 
aard, namelijk dat het management en het organiseren daarbij zeer veranderlijk is 
en dat managementvaardigheden daarom niet te standaardiseren zijn (1989: 221).  
 Academici die de professionalisering van managers hebben bestudeerd, 
wijzen er ook op dat de professionaliseringsprojecten niet geslaagd zijn. Reed en 
Anthony (1992: 598) situeren onder andere de oorzaak van het falen van het 
management professionaliseringsproject in de ‘sociale fragmentatie, economische 
polarisatie en culturele stratificatie’ binnen de managersgroep. Het zetten van 
standaarden voor het management is in deze groepen dan ook nauwelijks 
mogelijk. 
 Niet alleen bedrijfsmanagers ondervinden problemen bij het 
standaardiseren van bedrijfsmanagement, ook bij de publieke managers blijkt het 
ontwikkelen van standaarden tamelijk lastig. Op het moment dat standaarden vrij 
strak en gedetailleerd werden uitgewerkt, zoals bij ABD-managers, politiemanagers 
en schoolleiders, ontstond er interne kritiek en tegenwerking van de personen die 
ermee moesten werken. Net nadat de standaarden goed en wel ingevoerd waren, 
werden ze alweer gewijzigd. De ABD begon met een competentieprofiel met 42 
competenties, bracht daar later een clustering rond the ‘magnificent 7’ in aan en 
stelt tegenwoordig de competentiebenadering minder centraal in vergelijking met 
de beginfase van de ABD (Den Boer en Noordegraaf, 2008). Standaarden kunnen 
ook ‘algemeen’ worden uitgewerkt, of niet bindend worden opgelegd, zoals het 
invulschema bij de basiscompetenties voor de schoolleiders in het primaire 
onderwijs. We kunnen ons dan terecht afvragen of bij algemene, niet-bindende 
profielen van publieke managers wel sprake is van standaardisatie. Soms lijkt de 
vakontwikkeling van publieke managers inderdaad niet meer dan een verbaal 
beleden ‘professionaliseringspoging’ en verandert er feitelijk weinig.  
    
1.3.31.3.31.3.31.3.3    Homogener?Homogener?Homogener?Homogener?    
 
Ook de homogeniseringsambitie van publieke managers blijkt problematisch. 
Binnen de groepen van publieke managers wordt vaak zeer verschillend gedacht 
over de nadere uitwerking van het publieke management en bijvoorbeeld het 
beroepsprofiel. De klassieke spanning binnen de hogere ambtenarij is of het 
butlerschap – de onvoorwaardelijke dienstbaarheid aan politieke gezagsdragers – 
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wel samengaat met ‘ambtelijk ondernemerschap’ (’t Hart, Wille et al., 2002). Beide 
uitgangspunten veronderstellen immers een andere uitwerking van wat de hoogste 
ambtenaren zouden moeten doen. In beleidssectoren die meer op afstand van de 
(centrale) overheid staan, is de spanning veeleer het handhaven van sectorspecifiek 
management of het invoeren van modern, meer bedrijfsmatig management. 
Vanuit dergelijke spanningen bezien, kunnen er over publiek management 
verschillende denkbeelden bestaan. 
 Binnen de professionaliseringsprojecten van publieke managers zien we 
problemen bij de homogeniteit van de beroepsgroep. Dat gaat niet alleen over het 
bestaan van verschillende ideeën over de verdere vakontwikkeling. Het gaat ook 
over het bestaan van een gefragmenteerde verenigingsstructuur. ABD-managers, 
die allemaal verplicht lid zijn van die ABD, worden niet alleen vertegenwoordigd 
door de ABD, maar ook door de VOM, de Vereniging van Overheidsmanagers. 
Zorgmanagers kunnen lid worden van de Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuisdirecteuren, maar ook van de VDZ – Vereniging van Directeuren in de 
Zorg of een algemene managersverenging, zoals de Verenging van Managers. 
Directeuren van basisscholen kunnen lid worden van de AVS, de NSA, of de 
bestuursraad (voor Christelijk onderwijs) of Bond KBO (voor Katholiek onderwijs).  
 De grenzen van beroepsdomeinen zijn niet altijd even duidelijk en 
coherent en sommige beroepsdomeinen zijn zelfs versplinterd. Alle verenigingen 
leggen hun eigen accenten en vertegenwoordigen de publieke managers allemaal 
op hun eigen manier. In het onderwijs is verschil in geloofsovertuiging een 
belangrijke factor bij het associëren van schoolmanagers, in de zorg is de kern van 
het verschil veeleer de organisatiegrootte. Binnen de diversiteit en fragmentatie van 
de beroepsgroepen is soms zelfs sprake van competitie en rivaliteit.  
 Professionaliseringsprojecten van publieke managers leiden echter niet tot 
het ontstaan van een gehomogeniseerde beroepsgroep van publieke managers. 
Binnen de groepen van publieke managers ontstaan telkens weer tegenkrachten en 
tegenbewegingen, of via afwijkende denkbeelden – niet in de laatste plaats 
ondersteund door verschillende vormen van scholing – of via verschillende 
verenigingen. Daarmee is het vak van publieke managers, met de 
beroepsgroeporganisatie, beroepsonderwijs en beroepsstandaarden, diffuus. 
    
 
1.1.1.1.4444    ProbleemstellingProbleemstellingProbleemstellingProbleemstelling    
    
Het voorafgaande laat zien dat publieke managers actief werken aan 
vakontwikkeling en het ‘beter’ of professioneler maken van hun werk, maar dat 
hun ambities niet zonder problemen zijn. Dat vraagt om nader onderzoek. 
Hieronder gaan we in op de doelstelling, de vraagstelling en de 
onderzoeksbenadering. 
    
1.4.11.4.11.4.11.4.1    DoelstellingDoelstellingDoelstellingDoelstelling    
    
Het doel van dit onderzoek is het vergroten van ons begrip van collectieve pogingen 
van nieuwe beroepsgroepen, zoals publieke managers, om zich als ‘nieuwe 
professionals’ te manifesteren. Zij beogen het besturen en ‘runnen’ van 
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organisaties te verbeteren en professionaliseren. Dat lijkt contra-intuïtief. Immers 
als publieke managers hun werk professionaliseren dan zouden ze met hun 
kennis, vaardigheden, gezamenlijke activiteiten, en beroepsonderwijs ‘beter’ in 
staat moeten zijn hun organisatie te besturen. Terwijl dat niet vanzelf gebeurt. 
Zoals toegelicht, blijkt de opkomst van ‘professionele managers’ omstreden te zijn. 
Het verkleint niet, maar vergroot de afstand tot politiek, professionals en de 
buitenwereld. 
    Het is nadrukkelijk niet ons doel om de professionaliseringsprojecten van 
publieke managers te beoordelen zoals dat vaak in het publieke debat wel gebeurt 
(vergelijk Van den Brink et al., 2005; Verbrugge, 2005). Onze doelstelling is het 
om te begrijpen waarom publieke managers met professionalisering bezig zijn, 
hoe ze daarmee bezig zijn en waarom dat per groep van publieke managers kan 
verschillen. Ons begrip van de collectieve pogingen om managementwerk beter te 
maken, zal gestalte krijgen via een nauwgezette procesanalyse van de 
professionaliseringsprojecten. Daarbij zullen we het managementwerk en de 
professionaliseringsambities plaatsen tegen de achtergrond van een veranderende 
samenleving. De maatschappelijke roep om verantwoording, transparantie, het 
leveren van prestaties en versterken van de positie van cliënten heeft een invloed op 
professionaliteit en professionals (vergelijk Tonkens, 2004). Ze voedt als het ware 
de professionaliseringsambities van publieke managers. 
    
1.4.21.4.21.4.21.4.2    VraagstellingVraagstellingVraagstellingVraagstelling    
 
Publieke managers zijn bezig met vakontwikkeling om publiek management 
‘beter’ te maken, standaarden te ontwikkelen en de beroepsgroep te 
homogeniseren, maar de ambities resulteren geenszins in de resultaten die 
publieke managers met hun ambities voor ogen hebben.  
 In deze studie zullen we de vakontwikkeling niet alleen beschrijven; we 
analyseren waarom ambities en realiteiten in de vakontwikkeling van publieke 
managers zo sterk van elkaar verschillen. Dat doen we door twee beleidsdomeinen 
te selecteren en te analyseren. Daarvoor richten we ons in dit onderzoek op de 
volgende centrale onderzoeksvraag: 
    

Hoe kunnen we Hoe kunnen we Hoe kunnen we Hoe kunnen we professionalisering vanprofessionalisering vanprofessionalisering vanprofessionalisering van publieke managers publieke managers publieke managers publieke managers in  in  in  in 
verschillende publieke domeinen beverschillende publieke domeinen beverschillende publieke domeinen beverschillende publieke domeinen beschrijven en schrijven en schrijven en schrijven en begrijpen?begrijpen?begrijpen?begrijpen?    

 
De beantwoording van deze centrale vraag geschiedt aan de hand van de 
beantwoording van een aantal deelvragen. In dit onderzoek werken we met twee 
theoretische, twee beschrijvende, twee analyserende, en twee implicatiegerichte 
deelvragen.  
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Theoretische plaatsbepaling: 
Aan de (casus-)analyse gaat een theoretische plaatsbepaling vooraf. In dit 
onderzoek werken we met twee centrale concepten, vak en vakontwikkeling van 
publieke managers. Beide kernconcepten worden met de beantwoording van aparte 
deelvragen theoretisch geduid en nader uitgewerkt voor publieke managers.  

- Wat kunnen we verstaan onder het vak van publieke managers? 
- Hoe kunnen we de vakontwikkeling van publieke managers analyseren? 

 
Empirische beschrijving: 
Het empirisch onderzoek bestaat uit de analyse van twee cases van 
vakontwikkeling van publieke managers. Alvorens specifiek de vakontwikkeling per 
case, dus van zorg- en politiemanagers, te beschrijven, gaan we nader in op de 
contextuele veranderingen die van invloed zijn op de opkomst en verzelfstandiging 
van het zorg- en politiemanagement.  

- Door welke omstandigheden worden de opkomst en verzelfstandiging van 
zorg- en politiemanagement beïnvloed? 

- Hoe hebben de vakken van zorg- en politiemanagers zich ontwikkeld? 
 
Vergelijkende casusanalyse: 
De analyse van de vakontwikkeling van publieke managers, en met name het 
duiden van de spanning tussen ambities en realiteiten in die vakontwikkeling, 
vindt plaats aan de hand van een vergelijking. Twee deelvragen liggen daaraan ten 
grondslag.  

- Welke overeenkomsten en verschillen zijn er in de vakontwikkeling van 
zorg- en politiemanagers? 

- Hoe kunnen we deze overeenkomsten en verschillen begrijpen? 
 
Conclusie en implicaties: 
De slotbeschouwing gaat in op de beantwoording van de, op interpretatie gerichte, 
hoofdvraag. Daarbij gaan we, middels twee deelvragen, in op de betekenis van de 
professionalisering van publieke managers en op de praktische en theoretische 
implicaties daarvan voor de verdere vakontwikkeling van publieke managers.  

- Wat betekent de professionalisering van publieke managers voor inzichten 
in vakontwikkeling en publieke management?  

- Welke implicaties heeft deze analyse voor de vakontwikkeling van publieke 
managers? 

 
1.4.31.4.31.4.31.4.3    OnderzoeksbenaderingOnderzoeksbenaderingOnderzoeksbenaderingOnderzoeksbenadering    
 
De volgorde van de hierboven gespecificeerde deelvragen verraadt reeds 
grotendeels welke onderzoeksbenadering we in deze studie hebben gehanteerd. 
Om de spanning tussen ambities en realiteiten in de vakontwikkeling van publieke 
managers te bestuderen, hebben we de vakontwikkelingsprojecten beschreven en 
op enkele theoretisch relevante aspecten vergeleken. Vandaaruit trekken we 
conclusies over het verloop van de vakontwikkeling en de verschillen daarin.  
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 In dit onderzoek gaan we niet uit van de gangbare, klassieke benadering 
van professionalisering en professionaliteit. De klassieke 
professionaliseringsstrategie stelt de oprichting en ontwikkeling van vakinstituties 
– als mijlpalen in een professionaliseringstraject (vergelijk Wilensky, 1964) – 
centraal. We analyseren weliswaar de oprichting en ontwikkeling van vakinstituties, 
zoals beroepsassociaties, beroepsopleidingen en de instrumenten van 
gedragsbeheersing, maar beschouwen deze vakinstituties niet als functionele 
condities voor het bestaan (of de wording) van een vak. Vanuit de door ons 
gebruikte politiek-culturele benadering van de vakontwikkeling van publieke 
managers beschouwen we de oprichting van deze vakinstituties slechts als het 
decor waartegen publieke managers zelf hun professionaliteit construeren en 
onderling strijden om hun versie van en visie op het vak geaccepteerd en gevestigd 
te krijgen. Deze perspectiefwisseling heeft consequenties voor de theoretische 
duiding van de kernconcepten, vak en vakontwikkeling en daarmee voor de analyse 
van de cases.  
 Het tweede element in de toelichting op de onderzoeksbenadering gaat 
over de methodische uitwerking en de selectie van cases binnen de casusanalyse. 
Voor de bestudering van verschillende groepen van professionaliserende publieke 
managers hebben we gekozen voor een vergelijkende casusmethode. Centraal staat 
de bestudering van een ontwikkelingproces, dus een proces over een bepaalde 
tijdsperiode, waarin een groep publieke managers zich ontwikkelt tot een 
beroepsgroep met een gedeeld vakbesef en gezamenlijke vakinstituties. Het 
ontwikkelingsproces, in deze studie dus de vakontwikkeling van verschillende 
groepen publieke managers, is de casus. Binnen deze cases analyseren we zowel 
formeel geïnstitutionaliseerde elementen als de interpretaties van subjecten die een 
(bepaalde) rol bij de vakontwikkeling vervullen. Deze studie betreft daarmee een 
interpretatieve reconstructie van de professionaliseringsprojecten van publieke 
managers. 
 Niet alleen het onderwerp van deze studie; ook de theoretische duiding van 
deze vakontwikkeling is vernieuwend.8 Dat is de reden dat we kiezen voor een 
exploratieve casusstudie. Harde criteria voor het selecteren van cases zijn daarmee 
niet voorhanden. De cases die we bestuderen – de vakontwikkelingsprojecten van 
zorg- en politiemanagers – zijn geselecteerd op twee criteria van overeenkomst en 
twee van verschil die allen op een bepaalde manier van invloed zijn op het verloop 
van de vakontwikkeling. Zowel in de zorgsector als in de politiesector wordt in de 
publieke discussie het conflict tussen ‘managers’ en ‘professionals’ benadrukt. 
Tevens hebben we achteraf kunnen vaststellen dat professionaliseringsambities bij 
de managers in beide sectoren aanwezig zijn en dat vakinstituties, zoals een 

                                                 
8 Het vernieuwende aspect schuilt niet zozeer in de politieke benadering van de 
vakontwikkeling, want een dergelijke benadering is ook door andere onderzoekers, met 
name in de jaren ’70 en ‘80, gebruikt, zoals Johnson (1972), Mok (1973), Van der Krogt 
(1981) en Freidson (1986). Vernieuwend in deze studie is de procesbenadering van de 
professionalisering als een ‘strijd om professionaliteit’, die onderzocht wordt op drie 
onderling verbonden professionaliseringsfronten: de groepsafbakening, de profilering en 
gedragscodering. Daarnaast is ook de institutionele inbedding van het 
professionaliseringsproject met deze strijd om professionaliteit een thema dat niet bij 
andere onderzoekers (op deze wijze) terugkomt. 
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beroepsassociatie, beroepsonderwijs en instrumenten voor gedragsbeheersing, 
opgericht zijn. Beide cases verschillen echter als het gaat om de start van de 
vakontwikkeling (in de zorg vanaf 1960 en bij de politie vanaf 1990) en wat betreft 
de rol van de overheid. Bij de politie is lidmaatschap, onderwijsdeelname en 
professioneel handelen (nagenoeg) verplicht, terwijl de vakontwikkeling bij 
zorgmanagers geschiet op basis van vrijwilligheid.  
 
    
1.51.51.51.5    Overzicht en lOverzicht en lOverzicht en lOverzicht en leeswijzereeswijzereeswijzereeswijzer    
    
Met dit onderzoek willen we ‘achter de schermen’ kijken om te zien hoe de 
vakontwikkeling van publieke managers werkelijk gestalte krijgt. Dit boek, dat 
verslag doet van deze ontdekkingstocht, is als volgt opgebouwd.  
 
Hoofdstuk 2 presenteert eerst een inventarisatie van vakontwikkelingsprojecten 
van publieke en private managers in binnen- en buitenland. Aan de hand van deze 
inventarisatie werken we de pijlers van de vakontwikkelingsprojecten nader uit. Tot 
slot bespreken we kritieken van academici op de professionalisering van (publieke) 
managers. 
 In hoofdstuk 3 bepalen we wat we onder de centrale begrippen van dit 
onderzoek, vak en vakontwikkeling, verstaan. Daarbij zal het zogenoemde politiek-
culturele perspectief op de vakontwikkeling van publieke managers worden 
uitgelegd. 
 Hoofdstuk 4 presenteert de verantwoording van de methodologische 
keuzes die aan deze studie ten grondslag liggen. Achtereenvolgens komen de 
onderzoeksopzet, de onderzoeksbenadering, de uitwerking van vergelijkende 
casusanalyse en de methoden van dataverzameling aan bod.  
 In de hoofdstukken 5 tot en met 8 presenteren we de resultaten van het 
casusonderzoek, en wel in twee stappen. Hoofdstukken 5 en 7 behandelen de 
context van de vakontwikkeling van respectievelijk zorgmanagers en 
politiemanagers. Hoofdstuk 6 en 8 gaan in op de professionaliseringsprojecten 
zelf.  
 De vergelijking van beide beleidsdomeinen staat centraal in hoofdstuk 9. 
In dat hoofdstuk worden de overeenkomsten en verschillen in de vakken, 
vakontwikkelingsprocessen en de strijd om professionaliteit benoemd en 
vervolgens geplaatst in het analysekader. Middels deze vergelijkende analyse 
krijgen we meer inzicht in hoe de vakontwikkeling van zorg- en politiemanagers 
zich voltrekt en in het waarom van de spanning tussen de 
professionaliseringsambities en realiteit van de vakontwikkeling van publieke 
managers. 
 Hoofdstuk 10 geeft een korte samenvatting van de belangrijkste 
bevindingen van dit onderzoek, mede aan de hand van een beantwoording van alle 
deelvragen. In het tweede deel van dit hoofdstuk veralgemeniseren we – voor zover 
dat mogelijk is met resultaten van een interpretatief onderzoek – deze bevindingen 
voor andere groepen van publieke managers door in te gaan op de praktische en 
academische implicaties van dit onderzoek.  



  Hoofdstuk 1  14 

 
 



15 

Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 2     
Professionele en professionaliserende (publieke) manaProfessionele en professionaliserende (publieke) manaProfessionele en professionaliserende (publieke) manaProfessionele en professionaliserende (publieke) managersgersgersgers    

 
 
2.1 2.1 2.1 2.1     InleidingInleidingInleidingInleiding    
 
Hoewel tegenwoordig aan publieke managers steeds meer een eigen 
professionaliteit wordt toegeschreven, dat wordt versterkt in de 
‘professionaliseringsprojecten’, is de ‘professionalisering’ van ‘management’ zeker 
niet alleen gebonden aan de huidige tijd. Richard Stillman analyseerde bijvoorbeeld 
dat city managers onderdeel uit maken van “the professional association of 
managers… [that] constitutes a recognized body of occupational specialists whose 
full-time work involves municipal administration” (1974: 4). De professionalisering 
van deze city managers kwam voort uit een experiment in Staunton, Virginia in de 
Verenigde Staten, dat plaats vond aan het begin van de twintigste eeuw (1914).  
 Ook is de professionalisering van management niet voorbehouden aan het 
management in de publieke sector. Sterker nog, de New Public Management 
beweging pretendeert zelfs bedrijfsmatige managementtechnieken, zoals ‘hands-
on professional management’ (Hood, 1991: 4), te promoten in de publieke sector. 
Het publieke management wordt dus ontwikkeld met nieuwe technieken uit de 
private sector, maar verdere ontwikkeling en specialisering vindt ook binnen het 
bedrijfsmatige management zelf plaats. “Executive management as a distinct 
occupational category from general management seems to be becoming 
increasingly professionalized” (Raelin, 1997: 16).    
 Pogingen om management te verbeteren en eigenaren van bedrijven en 
bestuurders van instellingen managementvaardigheden bij te brengen, zijn al zo 
oud als de pogingen van Frederick Taylor (1911) om met zijn scientific 
management – anders dan de term doet vermoeden – op een praktische wijze 
generieke managementprincipes te ontdekken. Dergelijke pogingen bleven niet 
beperkt tot industriële ondernemingen. Rationalisatie en de formalisering van 
‘gerationaliseerde’ organisatiestructuren lagen ook ten grondslag aan pogingen om 
overheidsdiensten te verbeteren, zoals de bekende adviezen uit het Brownlow 
Committee rapport over het ‘beter runnen’ van de presidentiële en ambtelijke 
apparaten van de Amerikaanse overheid (Gulick en Urwick, 1937). 
Overheidsbureaucratieën waren hierdoor in staat sterker te interveniëren in de 
personele sfeer van burgers – denk aan registratie, inkomenspolitiek en sociale 
zekerheid - en het plannen en uitvoeren van grote overheidsprojecten, zoals de 
New Deal en de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. 
 Dit hoofdstuk plaatst de professionaliserende zorg- en politiemanagers die 
we onderzoeken, in een breder perspectief van ‘professionalisering van 
management’. Paragraaf 2.2 behandelt enkele voorbeelden van 
professionaliserende managers, zowel internationaal als uit het bedrijfsleven en 
andere publieke sectoren in Nederland. In paragraaf 2.3 besteden we aandacht aan 
de pijlers van de professionalisering en hoe deze in professionaliseringsprojecten 
van management gestalte krijgen. In paragraaf 2.4 presenteren we de belangrijkste 
onderwerpen van kritiek, zowel op het concept ‘professioneel management’ als op 
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de voortgang van de professionaliseringsprojecten. De slotparagraaf vat de 
‘plaatsing’ van professionele publieke managers kort samen en geeft een 
vooruitblik op het volgende hoofdstuk, waarin vakontwikkeling van publieke 
managers als theoretische en onderzoeksbenadering centraal staat.  
 
    
2.22.22.22.2    Voorbeelden vVoorbeelden vVoorbeelden vVoorbeelden van professionele en professionaliserende managersan professionele en professionaliserende managersan professionele en professionaliserende managersan professionele en professionaliserende managers    
 
2.2.12.2.12.2.12.2.1    Plaatsbepaling Plaatsbepaling Plaatsbepaling Plaatsbepaling     
 
Deze paragraaf zal geen uitputtend overzicht presenteren van alle groepen publieke 
en private managers, die allemaal met professionalisering bezig zijn. Het betreft 
wereldwijd te veel verschillende groepen managers die onmogelijkerwijs allemaal 
in hetzelfde overzicht kunnen worden opgenomen. Toch zullen er voor het 
selecteren van voorbeelden van professionaliserende managers criteria nodig zijn. 
Wat precies de professionalisering van managers inhoudt, zal in dit hoofdstuk 
worden verkend, eerst aan de hand van voorbeelden en in de volgende paragraaf 
aan de hand van een analyse van de pijlers van de professionaliseringsprojecten. 
Hier gaan we wel nader in op wat het onderscheidende van managers is. 
 Naamgeving, als het plakken van het label ‘manager’ op personen, groepen 
of associaties, levert geen eenduidig onderscheid op. Het onderscheid tussen 
managers en ‘net geen managers’ is vaak onduidelijk. Het label ‘manager’ wordt 
verschillend gebruikt. Als in een functiebenaming van iemand het label ‘manager’ 
prijkt, dan zegt ons dat niet eenduidig wat voor soort werk die persoon doet, of 
welke verantwoordelijkheden die ‘manager’ heeft. Werknemers met ‘manager’ in 
hun functiebenaming – zoals accountmanagers, office managers, 
kwaliteitsmanagers en productmanagers (Vaessen, 2001) – voeren zelf geen 
(integrale) managementtaken uit. De ‘echte’ leidinggevende managers hebben op 
hun beurt weer andere functiebenamingen, zoals directeur, bestuurders, voorzitter, 
hoofd, chef en tegenwoordig ook leider. 
 Wat een manager precies als werk doet, is ook niet eenduidig af te 
bakenen. Een van de grondleggers van de wetenschappelijke benadering van 
bestuurskunde en publiek management, Luther Gulick, heeft de 
managementtaken weliswaar overzichtelijk samengevat in het acroniem 
POSDCORB. Deze bestaan uit Planning, Organizing, Staffing, Directing, 
Controlling, Reporting en Budgetting. Toch blijkt dat managers deze taken op 
uiteenlopende wijze uitvoeren en niet allemaal als even belangrijk waarderen 
(vergelijk Mintzberg, 1973).  
 Managementtaken, en het werk van de leidinggevende manager, houden 
verband met de organisatie waarbinnen ze worden uitgevoerd. “An organization is 
a group of people who work together to pursue a goal” (Rainey, 1997: 15). Een 
organisatie bestaat uit een groep werkers, die kennis, vaardigheden en 
arbeidskracht aanwendt (naast kapitaal en technologische hulpmiddelen) om op 
een bepaalde manier goederen of diensten te produceren die passen bij dat 
organisatiedoel. Het organiseren is het rangschikken van taken en 
verantwoordelijkheden van al die werknemers, erop gericht om de 
organisatieactiviteiten gecoördineerd plaats te laten vinden (Mintzberg, 1983). Dat 



Professionele en professionaliserende (publieke) managers 17 

heeft niet alleen een organisatiestructurele kant, maar ook een culturele. 
Organisaties verschillen in de doelen die zij nastreven, hoe ze gestructureerd zijn, 
hoe de coördinatie plaatsvindt en hoe de processen georganiseerd zijn. Omdat 
organisaties verschillende doelen nastreven en omdat ze bestaan uit mensen, die 
van individu tot individu en van groep tot groep verschillen (Siebers et al., 2002), 
kan de manier waarop binnen organisaties wordt samengewerkt, sterk verschillen. 
Dat geldt ook voor de manier waarop leidinggevende managers van die 
organisaties, die zich noodzakelijkerwijs moeten verhouden tot de (verschillende) 
organisatiestructuren, -culturen, -processen en -doelen, hun managementtaken 
gestalte geven.  
 Het zal duidelijk zijn dat managers niet gebonden zijn aan een bepaalde 
managementstijl. Alom bekende, klassieke managementstijlen variëren van 
autocratische tot democratische en laissez-faire manieren van leidinggeven 
(Bolman en Deal, 2003). Een autocratische managementstijl gaat uit van een sterk 
sturende manager, veelal middels bevelen die de ondergeschikte werknemers 
gehoorzaam behoren uit te voeren. In geval van een democratische 
managementstijl gaat de manager ervan uit dat werknemers zelfstandig kunnen 
denken en onderling kunnen samenwerken. De manager faciliteert de werknemers 
in hun onderlinge samenwerking, tracht hen te motiveren voor het werk en betrekt 
hen in de besluitvorming van zaken die de hele organisatie aangaan. Bij een 
laissez-faire managementstijl houdt de manager zich op afstand en laat de 
werknemers hun werk naar eigen goeddunken invullen en uitvoeren. Eigenlijk is 
hierbij geen sprake van management, omdat de managers nauwelijks leidinggeven 
aan hun werknemers. Andere academici die de meest effectieve of productieve 
managementstijl trachten te ontdekken, zoals Likert (1961), onderscheiden twee 
dimensies in de managementstijl. Managers kunnen meer of minder taakgericht 
hun organisatie aansturen en kunnen meer of minder mensgericht hun 
werknemers daarbij bejegenen, waarbij Likert de mensgerichte managementstijl de 
meeste effectieve acht. Niet alleen de managers worden getypeerd op hun 
managementstijl. McGregor (1960) ontwikkelde een benadering waarin hij de 
werknemers typeerde op hun achterliggende mensbeeld. Mensbeeld van theorie X 
veronderstelt een luie werknemer die zonder externe stimuli niet hard werkt, 
terwijl theorie Y uitgaat van een intrinsiek gemotiveerde werknemer, die het best 
werkt op basis van zijn eigen kennis en vaardigheden en met een grote mate van 
eigenverantwoordelijkheid. Die mensbeelden bepalen hoe managers kunnen en 
moeten sturen. De managers, ook de professionaliserende managers die we 
bestuderen, kunnen op heel verschillende manieren hun werknemers en 
organisaties managen. 
 Als de functiebenaming van ‘managers’, de taken die ‘managers’ uitvoeren, 
of de manier waarop ‘managers’ werken niet kenmerkend zijn voor de managers 
die we onderzoeken, wat is dan het onderscheidende criterium? In deze studie naar 
de vakontwikkeling van (publieke) managers gaat het om ‘leidinggevenden’, die 
vanuit hun verantwoordelijkheid van het leidinggeven een aantal (integrale) 
managementtaken uitvoeren. Daarmee is niet gezegd dat deze managers alle 
managementtaken zelf uitvoeren, maar wel dat zij de verantwoordelijkheid dragen 
voor de uitvoering en de afstemming ervan binnen de organisatie. Zij hebben als 
taak en verantwoordelijkheid de intra- en inter-organisatorische coördinatie gestalte 
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te geven, de organisatiedoelen te realiseren, de integrale managementtaken te 
(laten) uitvoeren en een organisatiecultuur te (laten) ontwikkelen, behouden en/of 
veranderen die past bij de functie en doelen van de organisatie. Deze 
verantwoordelijkheid komt voort uit de hiërarchische structurering van de 
organisatie. De managers bezetten de hoogste posities binnen de hiërarchie van de 
organisatie en zijn daarmee eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van die 
organisatie inclusief alle ondergeschikte werknemers. In deze studie hanteren we 
een positionele aanduiding van managers, als we spreken over leidinggevenden 
binnen een organisatiehiërarchie. 
 In deze paragraaf werken we een aantal voorbeelden van private en 
publieke managers, die aan professionalisering doen, verder uit. 
    
2.2.22.2.22.2.22.2.2    Professionaliserende managers in private sectorenProfessionaliserende managers in private sectorenProfessionaliserende managers in private sectorenProfessionaliserende managers in private sectoren    
 
Nederlandse Vereniging van Managers 
 
Hoewel professionaliteit en professionalisering van managers momenteel in de 
belangstelling staan in de publieke sector (vergelijk Noordegraaf, 2004; 2008), gaat 
de geschiedenis van de professionalisering van managers in de private sector 
verder terug. In 1925 kwam het Nederlands Instituut voor Efficiency (NIVE) tot 
stand, opgericht “door een aantal toporganisaties uit bedrijfsleven en overheid”.9 
Deze vereniging stelde zich in 1925 ten doel “het verzamelen en verbreiden van 
kennis omtrent efficiency en in het bijzonder het samenbrengen van alle lichamen 
en personen, die bereid zijn aan de verwezenlijking van het doel mede te 
werken”.10 Aanvankelijk richtte het Instituut zich op het promoten van het instituut 
en zijn missie om het begrip efficiency bekendheid te geven. Later concentreerde 
het zich op het verrichten van onderzoek, en richtte het bedrijfsstudiegroepen op. 
Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelden zich vanuit het NIVE diverse 
ledenorganisaties (die zich afsplitsten tot zelfstandige verenigingen), onder meer 
die voor organisatie- en arbeidskunde (VOA), marketing (NIMA), productie-leiding 
(NPL) en strategische beleidsvorming (VSB). In 1972 werd de naam van de 
vereniging aangepast, opdat deze beter aansloot bij de kernfunctie van het 
instituut: Nederlandse Vereniging voor Management.  
 Inmiddels noemt de NIVE zich “dé Nederlandse vereniging voor managers 
en leidinggevenden. Die meer persoonsgerichte bendering komt ook tot 
uitdrukking in de aangepaste naam: Nederlandse Vereniging voor Managers”.11 
Deze ‘nieuwe’ vereniging biedt een “onafhankelijk platform ter bevordering van de 
kwaliteit van management en leiderschap”.12 Middels dat platform kunnen de 
leden – managers – samenwerken aan het managementvak. De vereniging 
ondersteunt dat met een opleidingspakket gericht op het ontwikkelen van 
persoonlijke kwaliteiten. Ook fungeert de vereniging als een centrum alwaar de 
managers kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. De vereniging heeft 

                                                 
9 http://www.manager.nl/page/wie-nive/.  
10 Oude website van NIVE: http://www.nive.org/.  
11 Oude website van NIVE: http://www.nive.org/.  
12 Oude website van NIVE: http://www.nive.org/.  
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momenteel 100.000 leden, overigens voornamelijk via een bedrijvenlidmaatschap. 
Een dergelijke lidmaatschapsconstructie, ook wel institutioneel lidmaatschap 
genoemd, maakt het mogelijk dat gelijk alle managers uit één bedrijf als leden van 
de vereniging worden aangemerkt. 
 Deze managersvereniging is overduidelijk een voorbeeld van een groep van 
pioniers die op een gegeven moment inzag dat met de voortschrijdende 
industrialisatie bedrijven groter en complexer werden en er nieuwe technieken 
voor het leiden van deze bedrijven nodig waren. Volgens deze redenering kunnen 
we stellen dat deze vereniging een ontstaansgeschiedenis heeft die gelijkenissen 
vertoont met een ‘maatschappelijke beweging’. Als vereniging maakte ze zich 
immers sterk voor een thema dat steeds belangrijker werd in een 
industrialiserende maatschappij, namelijk het aandacht vragen voor het thema 
efficiëntie en het ontwikkelen van managementtechnieken die nodig waren voor 
het realiseren van efficiëntie.  
 Het is interessant om die naamswijziging nader te beschouwen. De 
vereniging begon als een beweging met een missie, maar realiseerde zich 
gaandeweg dat haar kernfunctie verschoof van promotie van een concept naar 
ondersteuning van het management en de managers. De naamswijziging sluit aan 
bij een verandering van het dominante discours in de huidige tijd, waarin 
management en managers ook de nieuwe kernwoorden zijn (Learmonth, 2005). 
De nieuwe naam past bij de nieuwe kernactiviteiten van de vereniging, namelijk 
het bieden van een platform voor managers en het faciliteren van 
managementonderwijs voor leden. 
 Als beweging, ook met haar nieuwe kernfunctie, blijft deze vereniging een 
club van slechts geringe invloed. De wettelijke verankering is, ondanks, of 
misschien wel dankzij, de lobby voor een concept, niet van de grond gekomen. De 
vereniging ‘faciliteert’ slechts managers in het vervullen van hun 
opleidingswensen. De verenigingsactiviteiten worden niet massaal bezocht; dat zou 
overigens ook een grote capaciteitsopgave betreffen als de beweging voor alle 
100.000 leden een opleiding zou moeten verzorgen. Lidmaatschap is niet 
‘verplicht’ en ook zonder de opleidingen kunnen de managers hun werk doen. De 
meeste managers weten niet eens dat ze – via hun bedrijf – lid zijn. Dit doet 
overigens niks af aan het feit dat bepaalde actieve leden heel tevreden zijn met hun 
lidmaatschap en de activiteiten die georganiseerd worden. Deze beweging richt 
zich overigens niet alleen op managers, zoals de leidinggevende die in ons 
onderzoek centraal staan. De NVE organiseert ook vele activiteiten en opleidingen 
die zich richten op ‘categorieën’ van managers (zoals controllers) die we in dit 
onderzoek niet tot managers/leidinggevenden rekenen. Voor deelaspecten van 
management, zoals financieel management of Human Resource management, 
bestaan er vervolgens weer aparte verenigingen. De vereniging van Qualified 
Controllers levert bijvoorbeeld wel certificering en verplicht onderwijs.13  
 
Managementonderwijs 
Onderwijs voor (toekomstige) managers hoeft niet door een managersvereniging te 
worden aangeboden. Verschillende universiteiten en hoge scholen hebben 

                                                 
13 Zie http://www.hofam.nl.  
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programma’s die studenten voorbereiden op managementtaken en verschillende 
aspecten van het managen. Bekende voorbeelden zijn bedrijfskunde, economie, 
accountancy, bestuurskunde en managementwetenschappen en bij de hoge 
scholen het HEAO, het hoger economisch en administratieve onderwijs en de 
MER, management, economie en recht. Studenten krijgen dan onderwijs onder 
andere in (bedrijfs)economische vraagstukken, marketing, boekhouding, 
communicatie, (bedrijfs)juridische voorwaarden en linguïstiek.  
 Deze opleidingen zijn echter alleen bedoeld voor 18-jarige studenten, die 
nog geen werkervaring (in het management van bedrijven) hebben opgedaan. Dit 
betreft geen onderwijs dat speciaal toegesneden is op managers die reeds 
werkzaam zijn op een managementfunctie. Tegenwoordig worden er velerlei 
cursussen, trainingen, dagprogramma’s en zelfs volledige opleidingen voor deze 
groep van werkzame managers aangeboden. Sommige daarvan hebben een meer 
technische invalshoek omdat ze managers bepaalde technieken (zoals het bedienen 
van een informatiesysteem of het voeren van functioneringsgesprekken) beogen bij 
te brengen. Andere hebben een meer reflexief of analytisch karakter. Manager 
krijgen met opleidingen niet zozeer op technische wijze ondersteuning, maar 
kunnen met deze programma’s hun kennis vergroten en doen ervaring op met 
alternatieve benaderingen, strategieën en argumentaties. De bekendste 
postacademische opleiding is de MBA, de Master of Business Administration, die 
door verschillende universiteiten en bij verschillende opleidingscentra wordt 
aangeboden.14  
 Al deze opleidingen, cursussen en programma’s dragen bij aan het 
verbeteren en/of verdiepen van het management, zeker op het moment dat 
individuele cursisten de kennis en vaardigheden gaan gebruiken bij het managen 
van hun organisaties. Toch betreft het hier slechts ‘professionalisering’ van 
management in het algemeen. Voor professionalisering van managers is meer 
nodig dan alleen meer onderwijs. Onderwijs kan managers wijzen op effectieve 
technieken of alternatieve methoden, maar de keuze om onderwijs te volgen en het 
geleerde in praktijk te brengen, blijft een individuele keuze. Professionalisering 
behelst ook groepsvorming en het met de groep bepalen wat de noodzakelijke 
kennis en vaardigheden zijn die dan in de onderwijsprogramma’s aan bod kunnen 
komen. De organisatie van de beroepsgroep speelt hierbij, bijvoorbeeld bij het 
verplichtstellen van onderwijsprogramma’s, een belangrijke rol. 
Managersverenigingen zoeken dan ook vaak de samenwerking met 
onderwijsinstellingen op, ontwikkelen tezamen cursussen en programma’s en 
bevelen, bijvoorbeeld via vakbladen en nieuwsbrieven, dan de eigen leden het 
onderwijsaanbod aan. Naast managersverenigingen houden ook 
werkgeversorganisaties zich bezig met de ontwikkeling van managers, inclusief het 
managersonderwijs.  
 
Werkgeversorganisaties 
In de private sector zijn er niet alleen managersverenigingen actief met de 
ontwikkeling van managers. Werkgeversverenigingen en ‘verplichte’ 
brancheorganisaties zijn veelal groter, omvangrijker en ook invloedrijker dan de 

                                                 
14 http://www.intermediair.nl/artikel.jsp?id=337176.  
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managersverenigingen. Deze organisaties bemoeien zich ook, naast hun andere 
taken, met de ontwikkeling van de managers die werkzaam zijn bij de aangesloten 
bedrijven en andere organisaties.  
 De werkgevers en werkgeversorganisaties van Nederland zijn verenigd in 
drie koepelorganisaties, die op hun beurt vaak ook werkgeversverenigingen worden 
genoemd. Van VNO-NCW, LTO-Nederland (werkgeversorganisatie van agrarische 
ondernemers) en MKB- Nederland (Midden- en Klein Bedrijf) is VNO-NCW de 
grootste. VNO-NCW als grootste centrale werkgeversorganisatie “bundelt 
regionaal, nationaal en internationaal de gemeenschappelijke belangen van zo’n 
175 brancheverenigingen met de ruim 115.000 daarbij aangesloten ondernemingen 
en van de vijf regionale werkgeversverenigingen en Jong Management met bijna 
8.500 persoonlijke leden” (VNO-NCW, 2005). Daarmee is de dekkingsgraad van 
deze koepelorganisatie ruim 90 procent.15  
 VNO-NCW ziet voor zichzelf twee kernactiviteiten: belangenbehartiging en 
dienstverlening. Belangenbehartiging concerteert zich uiteraard op het in stand 
houden en verbeteren van het sociaaleconomische ondernemersklimaat in 
Nederland. Haar dienstverlening is met name gericht op de aangesloten 
brancheorganisaties en concentreert zich op informatievoorziening en advisering 
rondom strategische vragen. VNO-NCW richt zich dus op het bewerkstelligen van 
gunstige randvoorwaarden voor de aangesloten organisaties. Daarvan plukken de 
managers, werkzaam binnen die aangesloten organisaties, de vruchten. Het is 
echter niet zo dat VNO-NCW zich rechtstreeks op de persoonlijke, maar 
werkgerelateerde belangen van managers zelf richt. Op twee uitzonderingen na 
dan. Als managers werkgeverschapgerelateerde vragen hebben, kunnen ze voor 
advies terecht bij VNO-NCW, of bij één van de aangesloten brancheorganisaties. 
Met dergelijke adviezen kunnen managers makkelijker hun werk doen. Het tweede 
voorbeeld betreft het ondersteunen van managers via onderwijs. Daartoe is VNO-
NCW een samenwerkingsverband aangegaan met stichting De Baak, dat zich 
presenteert als het Managementcentrum van VNO-NCW. De Baak verzorgt 
opleidingen, seminars en conferenties voor het (aankomend) hoger en 
topmanagement. Het opleidingsaanbod varieert van cursussen bedoeld om 
technische vaardigheden te ontwikkelingen, zoals ‘praktisch arbeidsrecht’ en 
coaching, via doelgroepgerichte programma’s, zoals financieel management en 
projectmanagement, tot programma’s die managers ‘maken’, zoals 
leiderschapsontwikkeling voor managers.  
 Hoewel deze onderwijsprogramma’s in directe zin bijdragen aan de 
ontwikkeling van managers, dragen ze maar in beperkte mate bij aan de 
ontwikkeling van het vak van managers. Ze genereren weliswaar veel aandacht voor 
het management en de vakkundige deelaspecten daarvan, maar de opzet van de 
opleidingsactiviteiten van De Baak werkt beperkend voor het 
professionaliseringsproject. De Baak biedt weliswaar voor veel (aankomende) 
managers opleidingsmogelijkheden, maar die opleidingen zijn geenszins verplicht 
voor managers om manager te mogen worden of blijven. Voor het bereiken van 

                                                 
15 Negentig procent op basis van aantallen werknemers. Op basis van aantallen 
ondernemingen: van 10 tot 100 werknemers: 80%; van 100 tot 500 werknemers: 92%; en 
zo goed als alle ondernemingen van 500 of meer werknemers (VNO-NCW, 2005: 10). 
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hoge posities in het management zijn deze opleidingen niet ‘noodzakelijk’. 
Daarnaast zijn de mogelijkheden van het onderwijsaanbod zo ruim en breed, 
waardoor aankomende managers alles kunnen kiezen wat hen interessant lijkt. Op 
deze wijze komt een gemeenschappelijke basis van kennis en vaardigheden binnen 
een beroepsgroep van managers echter niet tot stand. Een management-
professionaliseringsproject heeft niet alleen een aanbod aan 
opleidingsmogelijkheden nodig, maar ook een vernauwing in de vorm van een 
beroepsgroeporganisatie die normen en standaarden stelt en een 
gemeenschappelijke kennisbasis kan afbakenen. Professionele specialisering, op 
basis van coherente opleidingskeuzes en een evenwichtig en afgestemd 
opleidingsaanbod, is met de ruime mogelijkheden van De Baak niet mogelijk. 
 Brancheorganisaties waarvan het lidmaatschap op publiekrechtelijke wijze 
is georganiseerd, kunnen wel dwingende regelgeving opleggen. De wet schrijft 
voor dat in bepaalde bedrijfssectoren lidmaatschap van een Publiekrechtelijke 
Bedrijfsorganisatie verplicht is, zoals dat van het Hoofdproductschap Detailhandel 
voor ondernemers in de detailhandel. Op gelijke wijze dienen alle Nederlandse 
ondernemingen, stichtingen en verenigingen ingeschreven te staan bij de Kamer 
van Koophandel. Deze brancheorganisaties houden zich onder meer bezig met het 
ondersteunen van ‘leidinggevenden’ van de verplicht aangesloten organisaties. 
Horecaondernemers dienen bijvoorbeeld in het bezit te zijn van een 
horecavergunning, die stelt dat zij als ‘leidinggevenden’ moeten beschikken over 
een diploma ‘sociale hygiëne’. PBO’s verzorgen dergelijke cursussen of certificeren 
organisaties die dat namens de PBO’s onderwijzen. Daarnaast stellen PBO’s codes 
op, die bindend zijn voor de aangesloten leden. Het bedrijfschap Horeca en 
Catering stelde bijvoorbeeld een hygiënecode op, mede op basis van Nederlandse 
en in toenemende mate Europese regels over hygiëne (Bedrijfschap Horeca en 
Catering, 2004). De Kamer van Koophandel, als laatste voorbeeld, richt zich, naast 
het beheren van het handelsregister en het promoten van de handel in de regio, 
ook op het uitleggen van wettelijke regels en vereisten die van invloed zijn op het 
vak van ondernemer.  
 Het zal duidelijk zijn dat de brancheorganisaties met ‘verplicht 
lidmaatschap’ een instrumentarium tot hun beschikking hebben waarmee ze 
dwingende regels kunnen opstellen voor de aangesloten organisaties. Daaromtrent 
verlenen ze ook ondersteuning aan de managers van deze organisaties, die zich aan 
deze en andere wettelijke regels hebben te houden. Toch gaan de regels en direct 
ook de ondersteuning meer over inhoudelijke aspecten van het ondernemerschap 
en in veel mindere mate over het managersvak zelf. Voor werkgever- en 
brancheverenigingen is het ondersteunen van managers slechts één van de vele 
taken. Uiteraard schuilt hierachter een semantische discussie over de wijze waarop 
beide begrippen – management en ondernemerschap – van elkaar verschillen. Als 
we de hygiënecode als voorbeeld nemen kunnen we echter constateren dat de 
‘ondersteuning’ meer gaat over welke regels managers en het personeel moeten 
naleven dan over hoe de manager zijn personeel kan instrueren en begeleiden. Dat 
is de reden dat deze brancheorganisaties slechts in beperkte mate invloed hebben 
op het vak van private managers.  
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2.3.22.3.22.3.22.3.2    Publieke voorbeeldenPublieke voorbeeldenPublieke voorbeeldenPublieke voorbeelden    
 
In deze paragraaf zullen we een internationaal en Nederlandss voorbeeld van 
professionele publieke managers wat uitgebreider uitwerken. In de inleiding 
hebben we reeds een aantal voorbeelden benoemd. Net als bij private managers 
kunnen we ook in de publieke sector onderscheid maken tussen professionele 
publieke managers georganiseerd via managersverenigingen en via 
werkgevers/brancheverenigingen. De SLV (Duitse schoolleidersvereniging), FMA 
(belangenvereniging van federale managers in de Verenigde Staten) en VGS 
(Nederlandse vereniging van gemeentesecretarissen) zijn voorbeelden van 
managersverenigingen die via de vereniging onderwijs aanbieden en de 
professionalisering kracht bij zetten. Aedes (branchevereniging van 
woningcorporaties), NHS (National Health Service, systeem van alle 
gezondheidszorgorganisaties in Engeland) en VO-raad (brancheorganisatie van 
organisaties in voortgezet onderwijs) zijn voorbeelden van brancheorganisaties die 
ook iets aan de professionalisering van hun managers doen, maar naast een ander 
takenpakket. In dit onderzoek staat de professionalisering van zorg- en 
politiemanagers centraal, die beide hun professionalisering via 
managersverenigingen georganiseerd hebben, maar ze hadden dat ook via hun 
brancheorganisatie kunnen doen. Hier, in deze subparagraaf, werken we andere 
voorbeelden nader uit, die beide een soort grondlegger zijn van de 
professionalisering van publieke managers, overigens wel in andere tijden en in 
een andere setting. De professionalisering van city managers betreft de eerste 
grootschalige poging managers van gemeentelijke organisaties over het land te 
organiseren en hun werk in onderlinge coöperatie te verbeteren. De 
professionalisering van ABD-managers is weliswaar meer recent, maar heeft in 
Nederland als eerste club van managers een verplicht karakter gekregen met een 
automatisch lidmaatschap en een expliciete strategie om de ABD-managers te 
professionaliseren.  
 
City managers: de eerste beroepsgroep van professionele publieke managers 
Net als de Nederlandse gemeentesecretarissen zijn city managers in de Verenigde 
Staten de hoogste ambtelijke gezagsdragers binnen de gemeentelijke overheid. Het 
grootste verschil schuilt echter niet in hun positie of taak, maar in wettelijke 
verankering van de positie en taak van die hoogste ambtenaar op gemeentelijk 
niveau. De gemeentesecretaris heeft een taak en positie die bij nationale wet is 
gereguleerd. De gemeentewet, artikel 103, meldt dat de gemeentesecretaris “het 
college, de burgemeester en de door hen ingestelde commissies bij de uitoefening 
van hun taak terzijde” staat en dat het college een instructie kan vaststellen met 
nadere regels over de taak en bevoegdheden van de secretaris.16  
 De city manager maakt daarentegen onderdeel uit van het ‘council-
manager plan’, dat sommige Amerikaanse gemeenten wel en andere niet hebben 
geadopteerd. Alle Amerikaanse gemeenten (vertaald cities en counties) hebben 

                                                 
16 Voor de dualisering van het gemeentebestuur stond de gemeentesecretaris ook de 
gemeenteraad en de door de raad ingestelde commissies terzijde. In het duale 
gemeentebestel neemt de raadsgriffier deze taken op zich. 
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uiteraard wel een hoogste ambtenaar, maar dat is niet altijd een city manager. Dit 
council-manager plan werd sinds het begin van de negentiende eeuw gepromoot, 
maar dat heeft er niet toe geleid dat in alle gemeenten een city manager actief is. 
Tegenwoordig werken (ongeveer) 3700 cities en 525 counties met een city manager 
(van in het totaal 19429 cities en 3034 counties).17 
 Het tweede grote verschil tussen de city manager en de gemeentesecretaris 
is gelegen in het professionele karakter van het vak dat beide ‘managers’ 
beoefenen. Sinds de opkomst van de city manager heeft hij zich als een 
‘professional’ gemanifesteerd, als een specialist in het bedrijven van generiek 
management binnen de diversiteit van de gemeentelijke dienstverlening. Die 
manifestatie was de inzet én uitkomst van een krachtig professionaliseringsproject. 
De city managers formeerden een grote beroepsgroep met een eigen 
beroepsvereniging, een universitaire opleiding bij verschillende Amerikaanse 
universiteiten, een geformaliseerde gedragscode en een eigen vakblad Public 
Management (Stillman, 1974).  
 Aan de opkomst van de city managers ligt een aantal ontwikkelingen ten 
grondslag (Stillman, 1974). Ten eerste zorgde de urbanisatie er eind negentiende 
eeuw in Amerika voor dat de steden flink in inwonertal groeiden. Dit resulteerde in 
meer stedelijke problematiek, zoals criminaliteit, hygiëne en integratie. Samen met 
de wens voor meer stedelijke voorzieningen, zoals gas- en watervoorziening, 
elektriciteit en transport, legde dit een druk op het stadsbestuur. Ten tweede 
kwamen grote en centraal gemanagede bedrijven in opkomst, die als voorbeeld 
dienden voor onder andere de gemeentelijk overheid. Niet voor niets werd de 
nieuwe, hoogste gemeenteambtenaar een manager genoemd. Ten derde kwam 
eind negentiende eeuw de ‘progressive reform movement’ op, die enerzijds wees 
op de deplorabele omstandigheden in veel groeiende Amerikaanse steden en 
anderzijds mogelijkheden zag in de opkomst van moderne sociale wetenschappen. 
Deze beweging maakte zich sterk voor technieken, zoals centrale planning en 
budget management. Verder riep ze gemeentebesturen op het council-manager 
plan te implementeren, waarmee het mogelijk werd deze technieken beter toe te 
passen in het gemeentebestuur. Tot slot maakte ook de sociale wetenschap een 
ontwikkeling door. Scientific management vergrootte het inzicht in hoe 
organisaties effectief kunnen worden gemanaged en de ‘public administration 
movement’ promootte deze technieken bij de overheid.  
 Deze ontwikkelingen zelf zijn nog geen verklaring voor waarom city 
managers opkwamen en waarom ze een tamelijk succesvol 
professionaliseringsproject startten. De verklaring ligt in het feit dat een city 
managers systeem een krachtige en effectieve vorm van gemeentebestuur mogelijk 
maakte, die in die tijd nodig was om aan alle gemeentelijke problematiek het hoofd 
te kunnen bieden. Tot die tijd, en nu ook nog in veel Amerikaanse gemeenten, was 
het gemeentebestuur sterk gepolitiseerd. De centrale persoon binnen de gemeente 
was de mayor (een soort burgemeester), die veel invloed heeft in het politieke 
proces. Echter, net als bij de Amerikaanse president, heeft de mayor ook de 
volledige beschikking over het gemeentelijke ambtelijke apparaat, waaronder de 
voorbereiding van de begroting, de benoeming van al het ambtelijke personeel en 

                                                 
17 http://icma.org.  
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de beleidsmatige coördinatie van alle diensten.18 Dit impliceert dat het 
gemeentelijke apparaat zelf ook doortrokken is van politiek. Het probleem is echter 
dat de effectiviteit van het bestuur achterblijft als politieke conflicten de boventoon 
voeren. 
 Staunton in Virginia was in 1908 de eerste stad die het council-manager 
plan adopteerde. Staunton kampte met grote stedelijke problemen, maar was 
politiek onmachtig de problemen op te lossen. Met de adoptie van het council-
manager plan hervormde Staunton de politiek-bestuurlijke verhoudingen. Ze 
bracht “a single professional in to manage all day-to-day city operations”.19 Deze 
professionele manager kreeg een neutrale positie ten opzichte van politici en werd 
gekozen op zijn managementkwaliteiten. Het succes van Staunton met dit nieuwe 
bestuursmodel leidde tot een revolutie in heel Amerika (Stillman, 1974). 
 Onderdeel van die revolutie was de oprichting van de International City 
Management Association (ICMA), waarvan nu zo’n 8200 city managers lid zijn 
(ICMA, 2007). De missie van deze beroepsvereniging is “to create excellence in 
local governance by advocating and developing the professional management of 
local government worldwide”. Deze beroepsvereniging legde zich toe op de 
opleiding van leden, kennisuitwisseling, begeleiding, promotie van het council-
manager plan en ook op belangenbehartiging. Ook heeft ze altijd gewerkt met een 
gedragscode die de beroepsgroep van city managers houvast bood met richtlijnen, 
regels en gezamenlijk geproclameerde idealen. Hoewel de beroepsvereniging altijd 
het belang van effectieve, maar neutrale city management voorop heeft gesteld, is 
haar kracht geweest dat ze de regels, procedures en invulling van de idealen 
aanpaste aan de gewijzigde omstandigheden (vergelijk Stillman, 1974). De 
gedragscode is verscheidene malen geamendeerd, het council-manager plan heeft 
verschillende veranderingen ondergaan en ook de vereniging werd in meerdere 
ronden opgerekt. Dit heeft ertoe bijgedragen dat het city managerschap een gewild 
beroep is gebleven, waarvoor de doelgroep bereid was zich in te zetten, zich zelf te 
ontwikkelen en aan te passen aan gewijzigde lokale omstandigheden.  
 Het succes van het professionaliseringsproject van city management is niet 
gelegen in het dwingende karakter. De beroepsorganisatie is namelijk een 
vereniging met een vrijwillig lidmaatschap. De beroepsgroep heeft wel een grondig 
uitgewerkte organisatievorm met een brede, maar duidelijk afgebakende 
kennisbasis, uitgekristalliseerde normen en een uitgebreid onderwijsaanbod. City 
managers hoeven echter geen lid te worden of zich aan de normen van de 
beroepsgroep te houden. De reden dat het vak van city manager toch zo herkenbaar 
is geworden en breed wordt nagevolgd, is te begrijpen uit de dwingende context 
van het gemeentebestuur. Ambtelijke gezagsdragers worden automatisch in de rol 
van neutrale expert in het managen van de gemeentelijke diensten gedrukt. Het 
gaat om de kracht van het professionele city managersschap, dat als concept zo 
sterk binnen de 0Amerikaanse lokale overheid is geïnstitutionaliseerd. 

                                                 
18 Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen een sterk en zwak mayor-council systeem. In 
zwakke systemen heeft de council naast wetgevende, ook uitvoerende macht. In het sterke 
systeem heeft de mayor alleen de autoriteit over de uitvoerende macht. Het gemeente 
bestuur van New York is een voorbeeld van sterke mayor-council systeem. 
19 Zie http://www.staunton.va.us/.  
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Algemene Bestuursdienst 
De Algemene Bestuursdienst (ABD) heeft wel een verplicht lidmaatschap. Alle 
managers op het niveau van directeur en hoger, zoals directeuren-generaal en 
secretarissen-generaal, van alle onderdelen van de Rijksoverheid, zijn verenigd in 
de ABD. De ABD is op verschillende momenten uitgebreid. Bij de oprichting in 
1995 maakten alleen de hoogste topambtenaren (schaal 17, 18 en 19) deel uit van de 
ABD. Later, in 2002, werd de ABD uitgebreid tot ongeveer 900 personen uit de 
schalen 15 t/m 19. Al deze managers binnen de Rijksdienst met een “integrale 
eindverantwoordelijkheid voor mensen en middelen” (ABD, 2005) zijn daarmee 
onder het ABD-regime gebracht. 
 De ABD is opgericht om de professionaliteit van de hedendaagse 
topambtenaren te verbeteren. “Het creëren van een topkader genereert esprit de 
corps, dwingt topambtenaren ‘over de schutting te kijken’ (hetgeen verkokering 
tegengaat), vergroot de flexibiliteit van de ambtelijke top en maakt ambtelijke 
koninkrijkjes onmogelijk” (‘t Hart, Wille et al., 2002). Met flexibele, mobiele, 
breed-georiënteerde en in management geschoolde topambtenaren zal de kwaliteit 
van de rijksoverheid toenemen, zo is de gedachte die ook aan andere civil service 
systemen ten grondslag ligt (vergelijk Bekke, Perry en Toonen, 1996; Page en 
Wright, 1999).  
 De ABD ging werken met twee leidende principes. Het vergroten van de 
professionaliteit werd vormgegeven door middel van het opstellen en verplicht 
stellen van managementcompetenties. Het bureau ABD liet door een extern 
adviesbureau een competentieprofiel opstellen. Dit profiel bevatte oorspronkelijk 
42 competenties, maar in 2002 reduceerde de ABD deze tot een zevental 
kerncompetenties, de ‘magnificent 7’ genaamd (ABD, 2002; 2003; Den Boer en 
Noordegraaf, 2006). De volgende competenties vormen de ‘magnificent 7’: 
zelfinzicht, leervermogen, omgevingsbewustzijn, ontwikkelen van medewerkers, 
overtuigingskracht, integriteit en initiatief (Den Boer en Noordegraaf, 2006). Deze 
competenties vormden de basis voor instrumenten van werving en selectie, voor 
keuze in persoonlijke ontwikkeling (medebepaald in samenspraak met ABD-
consulenten) en voor beoordelingen van persoonlijk functioneren. 
 Het tweede principe, het vergroten van de mobiliteit van de 
topambtenaren, kreeg vorm via het wervings- en selectiebeleid. De ABD stuurde via 
haar kaartenbakfunctie bewust aan op het binnenhalen van managers uit het 
bedrijfsleven en andere overheidsectoren en stimuleerde de doorstroming van 
topambtenaren over de departementen. Omdat de professionalisering in de eerste 
periode van de ABD wat minder goed uit de verf kwam, bijvoorbeeld omdat de 
zittende managers zich er weinig van aan hoefde te trekken en nog niet alle 
instrumenten werden ingezet, werd het mobiliteitsstreven het “belangrijkste doel 
van het bureau ABD” (‘t Hart, Wille et al., 2002: 308). 
 Na die beginperiode werd de ABD en het bureau ABD steeds meer een 
factor van belang, waarmee managers, maar ook de aankomende managers en 
andere betrokkenen, weldegelijk rekening moesten houden. Het tweede kabinet 
Kok (1998-2002) contractualiseerde de arbeidsrelatie van de topmanagers uit de 
bovenste lagen van de ABD, de topmanagementgroep (TPG). Via 
prestatiecontracten legde het kabinet met deze topmanagers werkafspraken vast. 
De ABD ging zich ook met meer aspecten bemoeien. Ze zette een 
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kandidaatsprogramma op voor high potentials, die nog niet toegelaten waren tot de 
ABD, maar wel pasten in het profiel van de ABD-manager. Ook werkte de ABD de 
loopbaanbegeleidingsinstrumenten verder uit en zette ze allianties op met anderen, 
bijvoorbeeld met steden als Den Haag, die ook de greep op het – voorheen 
decentrale – management development beleid trachtten te versterken. De ABD 
werd echter steeds meer een instrument in de handen van politici die trachten het 
politieke primaat over het ambtelijke apparaat te herstellen (‘t Hart, Wille, et al., 
2002). Dit ging ten koste van de professionalisering, ten minste in de betekenis 
van de ontwikkeling van een beroepsgroep die zelf inhoudelijke en normatieve 
controle tracht te krijgen over haar functioneren (vergelijk Den Boer en 
Noordegraaf, 2006).  
 Of er achter de professionalisering geen disciplinering van de ABD-
managers schuil gaat, is niet het enige discussiepunt waar de ABD mee te maken 
heeft gekregen. Een ander onderwerp van kritiek betreft het ‘zweverige’ gehalte van 
het professionaliseringsstreven. ABD-programma’s die de professionalisering van 
de ABD-managers kracht bij moesten zetten, bevatten onderdelen waarin 
deelnemers moesten ‘stokvechten’ of moesten ‘luisteren naar bomen’. De 
befaamde documentaire van M-magazine (Oostveen, 2004) gaf deze voorbeelden 
om de achterliggende principes van spiritualiteit, New Age en meditatie te duiden. 
Deze beelden conflicteren uiteraard met de leidinggevende capaciteiten die van 
ambtelijke topmanagers in hun werk mag worden verwacht. 
 Niet alleen op de methoden van de ABD ontstond kritiek, ook op de 
uitkomsten. De ‘competente’ managers, die in een latere fase van de ABD meer als 
‘ambtelijke leiders’ werden neergezet, waren misschien wel heel goed in het 
coördineren van anderen en het leiden van processen, maar misten een dergelijke 
beleidinhoudelijke basis. Daarom, zo was de kritische analyse van een aantal 
bestuurskundige professoren (Banning, 2008), moesten ministeries steeds vaker 
een beroep doen op externe deskundigen en rezen de advieskosten de pan uit. Het 
werd de ABD verweten dat ambtenaren met een stevige beleidsinhoudelijke 
achtergrond niet behouden bleven voor de Rijksdienst, die het als ambtelijke 
apparaat toch moet hebben van haar deskundigheid.  
 Deze kritiek mag dan wel de fundamenten van de professionalisering van 
ABD-managers kwetsbaar maken, het is geen reden geweest voor andere publieke 
managers in Nederland om professionalisering links te laten liggen. De ABD is in 
zekere mate een pionier geweest als het gaat om het institutionaliseren van 
managementprofessionaliteit binnen de ambtelijke dienst en ze heeft de weg 
vrijgemaakt voor professionalisering van publieke managers in ander sectoren. Dat 
geldt voor de vrijwillige vorm, zoals bij zorgmanagers en corporatiemanagers, en 
ook voor meer verplichte vormen van professionalisering, zoals bij 
politiemanagers. Daarnaast voeren ABD-managers hun werkzaamheden, dus ook 
hun opleiding en ontwikkeling, uit onder grote publieke en media belangstelling 
en in grote nabijheid van de hoofdrolspelers in het politieke systeem. Het is 
daarmee niet meer dan logisch dat als er grote belangen op het spel staan en er 
kritisch, en soms wat cynisch, naar het functioneren van de ambtelijke 
topmanagers wordt gekeken.  
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De in deze paragraaf behandelde voorbeelden van professionaliserende en 
professionele managers maken duidelijk dat professionalisering van managers op 
verschillende plekken en in verschillende sectoren vorm krijgt. Het tweede punt 
dat duidelijk is geworden is dat professionalisering op verschillende manieren 
gestalte kan krijgen en dat dit niet door iedereen op dezelfde manier wordt 
gewaardeerd. In de volgende paragraaf zullen we de kernonderdelen van de 
professionaliseringsprojecten, de pijlers die in elk project aanwezig zijn, nader 
uitwerken.  
    
    
2.32.32.32.3    Pijlers van professionaliseringsprojecten van managersPijlers van professionaliseringsprojecten van managersPijlers van professionaliseringsprojecten van managersPijlers van professionaliseringsprojecten van managers    
 
De beschrijving van voorbeelden van professionaliserende managers in publieke en 
private sectoren maakt duidelijk dat de professionalisering in deze praktijken op 
allerlei manieren gestalte krijgt. Deze paragraaf is bedoeld om meer zicht te krijgen 
op de inhoud van de professionaliseringsprojecten. Deze verkenning van de 
professionaliseringsprojecten vindt plaats aan de hand van in de vorige paragraaf 
gepresenteerde voorbeelden tezamen met een theoretische benadering van de 
professionaliseringsprojecten. Via de combinatie van praktijken van en theorie over 
de professionalisering van de in ons onderzoek centraal staande (publieke) 
managers krijgen we meer inzicht in wat de professionaliseringsprojecten van 
(publieke) managers behelst. 
 Theorieën en modellen van professionalisering bestaan er binnen de 
sociologie van professies in velerlei soorten. In het volgende hoofdstuk werken we 
de in dit onderzoek gebruikte benadering van professionalisering verder uit. Dit 
hoofdstuk beperkt zich tot een beschrijving van vijf pijlers binnen 
professionaliseringsprojecten. Deze pijlers vormen als het ware de ‘gemene deler’ 
van verschillende klassieke professionaliseringsmodellen, zoals van Caplow (1954), 
Wilensky (1964), Vollmer en Mills (1966), en Fleischmann (1970). Deze modellen 
hebben gemeen dat ze professionalisering als een ontwikkeling over een bepaalde 
periode zien, waarin bepaalde ‘traits’ worden ontwikkeld. Deze traits zijn soms 
essentiële kenmerken van professies en in andere modellen heten ze voorwaarden 
voor professionaliteit of betreft het noodzakelijke stadia in een 
professionaliseringsproject. De klassieke professionaliseringsmodellen gaan wel 
ongeveer uit van dezelfde vijf traits (vergelijk ook Larson, 1977; Abbott, 1988; 
MacDonald, 1995; Neal en Morgan, 2000; De Sonnaville, 2005). De modellen 
verschillende echter wel sterk als het gaat om de volgorde van de ontwikkeling van 
de verschillende traits.  
 In deze verkenning van de professionaliseringsprojecten van managers 
gaan we niet in op de volgtijdelijkheid van het ontwikkelingsproces. We 
behandelen de vijf traits daarom als pijlers van het professionaliseringsproject. Alle 
pijlers representeren ieder voor zich wel bepaalde ontwikkelingen, die kenmerkend 
is voor het professionaliseringsproject. De pijlers zijn echter geen mijlpalen, die in 
een bepaalde volgorde in de tijd te bepalen zijn. Het gaat om de volgende vijf pijlers 
van de professionaliseringsprojecten.  
 De eerste pijler betreft de overgang van een bepaalde soort werk tot een 
werkzaamheid die de voltijds dagbesteding van de uitvoerders vergt, waarvoor 
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speciale kennis en vaardigheden benodigd zijn en waarmee de werkers en het werk 
ook een specifieke naam of label krijgen. De tweede pijler betreft het oprichten van 
een trainingsfaciliteit, in de vorm van een apart opleidingsprogramma of studie bij 
een vakschool of universiteit. De derde pijler behelst het oprichten van een 
vereniging, waarvan alle werkers lid moeten zijn en die voor de werkers allerlei 
verenigingsactiviteiten ter ondersteuning van de beroepsgroep en 
professionalisering aanbiedt. De vierde pijler van het professionaliseringsproject 
wordt gekenmerkt door een succesvolle lobby bij de autoriteiten voor een wettelijke 
verankering van de beroepsgroep. Dit biedt de leden van de beroepsgroep enerzijds 
de mogelijkheid om een bepaald werkterrein met behulp van overheidsregulering 
op te eisen en af te schermen van potentiële ‘concurrerende’ beroepsgroepen en op 
deze manier een marktaandeel en inkomensgarantie te organiseren. Anderzijds 
kan de beroepsgroep eisen stellen richting de eigen leden en nieuwe toetreders 
over de uitoefening van de beroepspraktijk en de noodzaak van (na-)scholing. De 
laatste pijler bestaat uit het vaststellen van een gedragscode voor de beroepsgroep, 
waarmee ze beoogt bepaalde werkstandaarden en normatieve randvoorwaarden 
algemeen aanvaard te krijgen en zich richting klanten en de buitenwereld te 
presenteren als een capabele beroepsgroep, die de kwaliteit van het werk hoog in 
het vaandal heeft staan. 
 Deze paragraaf werkt uit hoe deze pijlers in het professionaliseringsproject 
van managers vorm hebben gekregen. Met behulp van deze pijlers brengen we 
enige orde aan in de voorbeelden van professionaliserende managers uit de vorige 
paragraaf. Tegelijkertijd illustreren we dat de professionaliseringsprojecten waar de 
managers in de praktijk vorm aan geven (zie paragraaf 2.2) past bij wat in de 
klassieke professionaliseringsmodellen centraal staat. Omdat de volgtijdelijkheid 
van de ontwikkeling van de pijlers bij deze verkenning niet belangrijk is, brengen 
we enkele wijzigingen in bovengenoemde volgorde aan. We starten in paragraaf 
2.3.1, 2.3.2 en 2.3.3 met de organisatie, educatie en gedragscodes van managers, 
mede omdat deze drie pijlers ook de centrale focus van dit onderzoek zijn. Dat het 
werk van de managers een voltijd dagbesteding wordt, is voor de (huidige) 
professionaliseringsprojecten van managers minder relevant. Het werk is al veel 
langer een (meer dan) voltijd betrekking. Het verantwoordelijk zijn voor het reilen 
en zeilen van een organisatie, als kern van het managerswerk, is niet gebonden aan 
werktijden. Ook zijn managers met hun (veelal riante) inkomens niet afhankelijk 
van het voltijd worden van de managementbaan. Veel belangrijker is de 
kennisbasis die achter het werk van de managers schuil gaat, die we dan ook 
behandelen in paragraaf 2.3.4. Tot slot komt de wettelijke verankering van 
management als beroep aan bod. 
 
2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1     OrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatie(vorm)(vorm)(vorm)(vorm) van beroepsgroepvorming van beroepsgroepvorming van beroepsgroepvorming van beroepsgroepvorming    
 
Werkgeversorganisaties 
Managers kunnen uit hoofde van hun functie van verschillende typen 
‘verenigingen’ lid zijn, die allen op hun eigen manier beogen de manager in zijn 
werk en bij de randvoorwaarden van het werk te ondersteunen. De bekendste is de 
‘werkgeversorganisatie’, de vereniging (of associatie of federatie) van organisaties 
die in een bepaalde bedrijfstak of publieke sector werkzaam zijn. Deze 
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werkgeversorganisaties vormen de tegenhanger van de werknemersorganisaties 
(vakbonden), die opkomen voor de belangen van de werknemers in de 
desbetreffende bedrijfstak of sector (vergelijk Leisink, Leemput en Vilrokx, 1996). 
Beide organisaties, als de verenigingen van werkgevers en werknemers, treffen 
elkaar bij onderhandelingen over de CAO, de collectieve arbeidsovereenkomst, 
waarin de voorwaarden zijn geregeld waaronder de werknemers hun arbeidskracht 
inzetten voor de werkgevers. De werkgeversorganisatie vormt dan het platform 
waarop de managers (als werkgevers) van de aangesloten bedrijven en publieke 
organisaties acteren en interacteren voor het behartigen van de belangen van die 
werkgevers.  
 De werkgeversorganisaties hebben vaak nog meer doelstellingen.20 Zo 
trachten ze een goed ondernemersklimaat te realiseren en dus lobbyen ze bij de 
overheid voor lage kosten en een gunstige concurrentiepositie tegenover het 
buitenland. Daarnaast bieden de werkgeversorganisaties een platform waarop de 
managers van de verschillende organisaties uit de bedrijfstak en publieke sector 
trachten de onderlinge eenheid te handhaven en te versterken. De werkgevers 
maken afspraken om onderlinge concurrentie in goede banen te leiden en 
ongebreidelde concurrentie (denk aan dumping) te voorkomen, uiteraard binnen 
de randvoorwaarden van anti-kartel wetgeving. Werkgevers uit een bedrijfstak 
vormen uiteraard elkaars concurrenten, maar ook concurrenten hebben er 
gezamenlijk baat bij dat de handel op de markt eerlijk verloopt. Tot slot is een 
werkgeversorganisatie niet alleen een onderhandelingstafel, maar het biedt voor de 
aangesloten managers ook ontwikkelingsmogelijkheden. Het is een 
ontmoetingsplek waar, naast het gadeslaan van hoe concurrenten het doen, ook 
informatie en ervaringen kunnen worden uitgewisseld en ook wel opleidingen en 
cursussen kunnen worden gevolgd. Die opleidingsactiviteiten heeft de Nederlandse 
koepel van werkgeversorganisaties, VNO-NCW, gebundeld in het 
opleidingsinstituut De Baak.  
 In de publieke sector zijn de publieke managers (als werkgevers van 
publieke dienstverlenende organisaties) in beperktere mate elkaars concurrenten. 
Deze publieke organisaties zijn namelijk actief in functioneel en geografisch 
gescheiden werkgebieden en de vraag naar publieke diensten hangt niet (of 
nauwelijks) af van de prijs van en de kosten voor dienstverlening. De kerntaak van 
semi-publieke werkgeversorganisaties, zoals de Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen (NVZ) of Aedes (de werkgeversvereniging van woningcorporaties), 
bestaat dus niet uit het in goede banen leiden van interne concurrentie, maar uit 
belangenbehartiging. Informatie- en ervaringsuitwisseling en 
ontwikkelmogelijkheden zijn daarbij ook belangrijke aandachtspunten.  
 Toch zijn de werkgeversorganisaties, inclusief de koepel- en 
brancheorganisaties, primair ‘organisaties van organisaties’. De managers die actief 
zijn binnen deze werkgeversorganisaties zijn in de eerste plaats representanten van 
de organisaties die zij vertegenwoordigen. Hun voornaamste motief om actief te 
zijn, lijkt het behartigen van de belangen van hun organisaties. Ahrne en Brunsson 
(2005) analysen dat deze organisaties van organisaties, die zij ‘meta-organizations’ 
noemen, in opkomst zijn. Hoewel deze meta-organisaties veelal niet over veel of 
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sterke machtsbronnen beschikken, verwerven ze met hun ‘soft-control’ 
mechanismen relatief grote invloed. De meta-organisaties slagen erin een 
gezamenlijke lobby bijvoorbeeld richting de overheid op te zetten die meer effect 
heeft dan als individuele organisaties hetzelfde zouden proberen te bereiken. 
Daarnaast is het voor individuele organisaties gunstig om toch lid te worden, ook 
als dat niet ‘verplicht’ is, omdat het beter is om in een vroeg stadium bij 
regelgeving en standaardontwikkeling betrokken te zijn dan er achteraf mee 
geconfronteerd te worden. Voor Nederland zijn dergelijke meta-organisaties niet zo 
nieuw. In deze van oudsher corporatistisch georganiseerde samenleving bestaan 
voor allerlei bedrijfstaken en publieke diensten koepelorganisaties, 
samenwerkingsverbanden en associaties, die ook door de overheid worden erkend 
en ondersteund (WRR, 2006).  
 
Managersverenigingen 
Managers kunnen naast hun lidmaatschap van en activiteiten binnen deze meta-
organisaties ook lid zijn verenigingen of associaties die zich primair richten op 
managers en hun beroep of vak zélf. Deze managersverenigingen werken met een 
individueel lidmaatschap en trachten met behulp van speciaal op managers 
gerichte activiteiten hen te ondersteunen in hun taakuitoefening. Voor een deel 
bestaan die activiteiten uit belangenbehartiging. Werknemers en vooral directeuren 
of voorzitters van dergelijke managersverenigingen wedijveren voor gunstige 
voorwaarden waaronder de managers hun werk kunnen en moeten doen. Dit kan 
betrekking hebben op de belangen van de totale groep van leden, maar ook gaan 
over de belangen van individuele managers. In de publieke discussie over de te 
hoge salarissen die zorgbestuurders incasseerden, richtte de directeur van de 
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren zicht tot de media met de 
mededeling dat het ‘moeilijke, maar belangrijke’ werk van ziekenhuisdirecteuren 
dergelijke salarissen rechtvaardigt. Individuele vormen van belangenbehartiging 
zijn bijvoorbeeld juridische steunverlening in geval van arbeidsconflicten van 
individuele managers met hun werkgever, i.c. de politiek, raden van 
commissarissen of toezicht. De overige activiteiten van deze managersverenigingen 
concentreren zich op het ondersteunen van de managers in het werk zelf. Ze 
variëren van het organiseren van trainingen, cursussen en congressen tot het 
publiceren van vakbladen, boeken en nieuwsbrieven en dragen gezamenlijk bij aan 
het professionaliseringsproject. Deze managersverenigingen hebben naast 
belangenbehartiging met behulp van deze activiteiten een professionalisering van 
het managersvak voor ogen. De Nederlandse Vereniging van Managers “biedt een 
platform om samen te werken aan het managementvak, heeft een opleidingspakket 
om persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen en functioneert als een 
uitwisselingscentrum van kennis en ervaringen”.21  
 
Lidmaatschap en organisatievormen 
Het onderscheid tussen de werkgeversorganisaties en managersverenigingen is 
niet altijd even hard. Zoals de ‘organisaties van organisaties’ zich ook wel eens 
richten op de individuele representanten van de organisaties, bijvoorbeeld bij het 
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ondersteunen van de professionalisering van individuele managers, hebben 
sommige managersverenigingen op hun beurt een institutioneel lidmaatschap. 
Dan kunnen gehele organisaties zich inschrijven als leden, waarmee direct ook alle 
in deze organisaties werkzame managers lid zijn. Op deze wijze kan de 
Nederlandse Vereniging van Managers zeggen dat zij een ‘toonaangevende groep 
van circa 100.000 managers’ vertegenwoordigt. Het Nederlands Centrum van 
Directeuren en Commissarissen (NCD), als netwerk van directeuren en 
commissarissen van middelgrote en grote ondernemingen, heeft daarentegen circa 
4000 leden, die lid zijn op ‘persoonlijk titel’.22  
 In de (semi-) publieke sector is het voor werkgevers- en 
managersverenigingen natuurlijk veel lastiger dergelijke ledentallen te bereiken. 
Het aantal organisaties, werknemers en dus ook managers is beperkter. Daarnaast 
heeft het werkgeverschap in de publieke sector een ander karakter. Een 
eindverantwoordelijke ‘werkgever’ is in de publieke sector veelal een 
politiekverantwoorde bewindspersoon en dus geen manager. We kunnen wel 
constateren dat tegen de achtergrond van het voortbestaan van het type 
werkgeversorganisaties de managersverenigingen in opkomst zijn. De Vereniging 
van Gemeentesecretarissen (VGS) en Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuisdirecteuren (NVZD) dateren weliswaar uit (respectievelijk) 1954 en 
1979, maar de belangengroepen van managers in andere sectoren zijn van 
recentere datum. De Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS), als de 
vakbond van schoolmanagers, is in 1995 opgericht. De professionalisering van haar 
leden zette ze na de millenniumwisseling kracht bij met de oprichting van de 
Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA). Het bureau Landelijke Management 
Development voor de politie kwam in 2001 tot stand om het beleidsprogramma 
gericht op de ontwikkeling en versterking van de Nederlandse politietop kracht bij 
te zetten. 
 Door te spreken van werkgevers- en managersverenigingen wekken we de 
suggestie dat het lidmaatschap van deze verenigingen vrijwillig is. Voor veel van 
deze verenigingen klopt dit ook. De hoge dekkingsgraad van het lidmaatschap van 
deze verenigingen kan dan ook alleen begrepen worden vanuit de relatief grote 
voordelen (en lage kosten) die het lidmaatschap van deze verenigingen met zich 
mee brengt. Toch is het lidmaatschap niet altijd vrijwillig, hoewel dan de 
verenigingsvorm niet meer de geëigende organisatievorm is. De overheid kan 
lidmaatschap namelijk ook verplicht stellen. Verplicht lidmaatschap van 
werkgeversorganisaties in de private sector is in de Nederlandse corporatistische 
structuur niet mogelijk. Toch is het lidmaatschap van dergelijke organisaties wel 
wijdverbreid, omdat deze werkgeversorganisaties vanuit de overheid gerechtigd 
zijn om te participeren in Cao-onderhandelingen en de Cao-bepalingen zijn ook 
voor de niet-leden bindend. Het lidmaatschap van bedrijfslichamen en 
productschappen – wettelijk gereguleerd als Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties 
(PBO’s) (vergelijk Breeman et al., 2008), is wel verplicht, maar deze organisaties 
spannen zich als vertegenwoordigers van gehele bedrijfstakken in voor zowel de 
belangen van werkgevers- als werknemers. Het lidmaatschap wordt dan ook niet 
gefinancierd uit contributies, maar uit heffingen (waar uiteraard een wettelijke 
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grondslag voor noodzakelijk is). In de semi-publieke sector is het lidmaatschap ook 
niet verplicht, hoewel bijvoorbeeld de VO-raad, als de werkgeversorganisatie voor 
het Voortgezet Onderwijs, met 314 leden ‘nagenoeg alle besturen in het VO’ 
omvat.23 De Raad van Hoofdcommissarissen kent geen wettelijke basis, maar 
hierin (en in de verschillende onderliggende boards) zijn wel leden van de 
korpsleiding uit alle politieregio’s actief.  
 Tabel 2.1 geeft de mogelijke organisatievormen van de beroepsgroepen van 
managers. Aan de linkerkant staan de ‘organisaties van organisaties’. Binnen deze 
categorie is de variëteit beperkt. Theoretisch gezien zijn branche en- of 
koepelorganisaties met een verplicht lidmaatschap mogelijk, alleen komen ze in 
Nederland niet voor. Al deze ‘werkgeversorganisaties’ inclusief de 
werkgeversverenigingen werken met een vrijwillig lidmaatschap en dan 
kwalificeren ze, ondanks de verschillen in labels, in de tabel als 
werkgeversorganisaties.  
 Variëteit bestaat er echter wel bij organisaties van individuele managers. 
Naast de grootste categorie van managersverenigingen bestaan ook zogenaamde 
‘managersbestanden’, associaties met een verplicht lidmaatschap voor managers 
die op het werkterrein van het managersbestand willen werken. Het bekendste 
managersbestand van Nederland is de ABD, de Algemene Bestuursdienst, die alle 
‘managers bij het Rijk’ (variërend van secretaris-generaal en directeur-generaal tot 
directeuren en afdelingshoofden) omvat. Deze managers bestaat uit ruim 900 
personen, werkzaam in de schalen 15 tot 19 die bekleed zijn met de “integrale 
eindverantwoordelijkheid voor mensen en middelen” (ABD, 2005). Politie- en 
Brandweermanagers zijn ‘lid’ van eenzelfde soort bestand, het LMD, dat zich naast 
de ontwikkeling van deze managers richt op de selectie en benoeming van 
competente managers door het hele land (BLMD, 2007). Verder is de NSA, de 
Nederlandse Schoolleiders Academie, ‘hard op weg’ een zelfde soort 
managersbestand te worden, met verplicht lidmaatschap voor alle schoolmanagers. 
De in 2004 aangenomen wet BIO (wet op Beroepen in het Onderwijs) maakt het 
mogelijk bekwaamheidseisen te stellen aan leidinggevenden in het onderwijs. De 
beroepsorganisatie van schoolleiders krijgt voorlopig het ‘initiatief’ bij het opstellen 
van de bekwaamheidsvereisten, maar de minister van Onderwijs kan dat initiatief 
overnemen als hij de vereisten ‘onvoldoende’ acht (NSA, 2005). De NSA vult die 
vereisten in met een verplichte registratie van de werkzame schoolleiders in een 
beroepsregister. Daarmee krijgt de NSA dus steeds meer de vorm van een 
managersbestand. 
 Net als de managersverenigingen ontplooien managersbestanden 
activiteiten die de (verdere) professionalisering van de aangesloten managers 
kracht bij zet. Het is uiteraard voor managersbestanden met een verplicht 
lidmaatschap mogelijk om ‘krachtigere’ activiteiten aan te bieden, bijvoorbeeld in 
de vorm van verplichte opleidingen en het afleggen van verplichte toelatingstests, 
simpelweg omdat deelname kan worden afgedwongen middels het 
lidmaatschapsvereiste. Dit betekent overigens niet dat managersverenigingen geen 
activiteiten aanbieden die de professionalisering ondersteunen en niet ook 
intensief aftrek vinden bij de ‘professionaliserende managers’. Deze activiteiten, 

                                                 
23 http://www.vo-raad.nl/vo-raad/lidmaatschap.  
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inclusief de institutionele verankering daarvan in een pijler, zijn het onderwerp van 
de volgende subparagrafen.  
 
Tabel 2.1: OrganisatievoTabel 2.1: OrganisatievoTabel 2.1: OrganisatievoTabel 2.1: Organisatievormen van professionaliseringsprojectenrmen van professionaliseringsprojectenrmen van professionaliseringsprojectenrmen van professionaliseringsprojecten van managers van managers van managers van managers    

Leden  

Organisatie van organisaties  Organisatie van 

individuele managers 

Vrijwillig 

lidmaatschap 

Werkgeversorganisatie: 

werkgeversvereniging of -

federatie, branche- of 

koepelorganisatie 

 

Vb: Aedes, GGZ, NVZ 

Managersvereniging 

 

 

 

 

Vb: NVZD, AVS/NSA 

Soort 

lidmaatschap 

Verplicht 

lidmaatschap 

Brancheorganisaties met het 

lidmaatschap georganiseerd 

op publiekrechtelijke basis 

 

Vb: PBO’s, RvHC, NHS 

Managersbestand 

 

 

 

Vb: ABD, LMD 

 
 
2.3.22.3.22.3.22.3.2    Ontwikkeling en educatieOntwikkeling en educatieOntwikkeling en educatieOntwikkeling en educatie    
 
Managementeducatie is tegenwoordig ‘booming’ (vergelijk Grey, 1995; French en 
Grey, 1996), zowel in de publieke (Reichard, 1998; Davies, 2006) als private sector 
(Mintzberg, 2004), en ook nationaal (Van der Meulen, 2007) en internationaal 
(Sahlin-Andersson en Engwall, 2002). Niet alleen worden er door steeds meer 
managers opleidingen en cursussen gevolgd, ook steeds meer opleidingen en 
cursussen worden speciaal voor managers ingericht. Het toegenomen 
onderwijsniveau van de managersgroep en het toegenomen aanbod aan 
managementstudies kunnen als indicatie gelden voor een voortschrijdend 
professionaliseringsproject. Tegelijkertijd wordt echter onderkend dat 
‘professionele training’ voor het nieuwe management beroep en klassieke 
geneeskunde opleiding niet hetzelfde is, en met dezelfde onderwijstechnieken 
tegemoet kan worden getreden (vergelijk French en Grey, 1996: 3). Over de vraag 
hoe de beroepsgroep van managers dan wel onderwijs zou moeten krijgen dat 
bijdraagt aan de professionalisering van management, lopen de meningen en 
benaderingen sterk uiteen. De kritiek op het managementonderwijs, met name 
vanuit de Critical Management hoek (Alvesson en Willmott, 1992), behandelen we 
in paragraaf 2.4. Hier gaan we in op de diversiteit binnen het 
managementonderwijs. 
 In het managementonderwijs kunnen we op zes onderwerpen 
onderscheidingen aanbrengen. Het gaat om (1) het niveau van het onderwijs, (2) de 
duur van het onderwijsprogramma, (3) de doelgroep van het onderwijs, (4) de 
inhoud van het onderwijs, (5) de credentials die de deelnemers ontvangen na een 
succesvolle afronding van het onderwijs en tot slot (6) de organisatie van en achter 
de onderwijsprogramma’s. Hoewel de onderwerpen in het onderstaande als ‘aparte 
keuzes’ worden gepresenteerd, zijn het onderling sterk verweven kenmerken. Het 
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niveau van de doelgroep heeft immers directe implicaties voor inhoudelijke 
thema’s die in het programma aan bod komen. De duur van de 
onderwijsprogramma’s bepaalt welke soorten credentials mogelijk zijn en hoe het 
programma überhaupt kan worden georganiseerd. Ondanks deze samenhang 
kunnen we ook constateren dat het professionele karakter van het onderwijs 
afhangt van de fine-tuning van het onderwijs, waarvoor de onderwerpen apart én in 
samenhang van belang zijn (Thomas en Anthony, 1996). 
 
Niveau 
Het niveau van het managementonderwijs houdt verband met de inrichting van 
het onderwijssysteem. Nederland kent een gediversifieerd onderwijssysteem, 
waarin enerzijds de levensfase van de deelnemers in het onderwijs bepalend is voor 
het onderwijsniveau en anderzijds het individuele niveau in samenhang met de 
beroeps- en studiekeuze van de deelnemers. Managementonderwijs bevindt zich in 
het hogere segment van de onderwijsmarkt, maar ook in dat hogere segment is het 
onderscheid naar levensfase en deelnemersniveau relevant.  
 Managementonderwijs wordt aangeboden als initieel en postinitieel 
onderwijs. Initieel onderwijs is gericht op ongeveer 18 jaar oude studenten, die het 
voortgezet onderwijs met succes hebben afgerond, gekozen hebben voor een 
managementstudie en later werkzaam willen zijn in de managementpraktijk, maar 
(en dit is belangrijk voor het onderscheid) nog geen ervaring hebben opgedaan met 
die managementpraktijk. Postinitieel onderwijs is uiteraard bedoeld voor cursisten 
die al een initiële opleiding hebben afgerond en reeds werkzaam zijn in de 
managementpraktijk. Voor 18-jarige studenten is het niet verwonderlijk dat zij nog 
geen ervaring vanuit de managementpraktijk hebben opgedaan. Bij de start van de 
initiële universitaire opleiding Beleid en Management van de Gezondheidszorg 
(BMG in Rotterdam) halverwege de jaren ‘80 schreven echter ook veel volwassenen 
zich in, die al meerdere jaren werkzaam waren in de gezondheidszorg en op het 
punt stonden een managementcarrière te starten. Na de beginfase ging de 
studentenpopulatie van BMG wel meer lijken op de studenten van reguliere initiële 
academische opleidingen.  
 Ten aanzien van het deelnemersniveau en de studiekeuze maakt het 
onderwijssysteem binnen het hogere segment onderscheid tussen HBO (hoger 
beroepsonderwijs), academisch en postacademisch onderwijs. HBO-instellingen 
bieden een meer praktijkgericht onderwijspakket aan met aandacht voor 
managementmodellen en de toepassing daarvan, terwijl (post-) academische 
opleidingen het management breder, abstracter, en theoretisch aanvliegen en meer 
gericht op begrip en analyse dan op modelmatige en technische toepassing. Het 
onderscheid academisch en postacademisch roept enige verwarring op, omdat het 
onderscheid niet altijd synchroon loopt met het onderscheid initieel en postinitieel. 
Een universitaire basiskwalificatie is bij voldoende relevante werkervaring niet 
noodzakelijk is voor een postacademische studie. Zonder deze ‘verwarring’ verder 
te problematiseren, kunnen we voor het niveau in het managementonderwijs de 
volgende tabel presenteren.  
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Tabel 2.2: Tabel 2.2: Tabel 2.2: Tabel 2.2: NiveausNiveausNiveausNiveaus in onderwijs in onderwijs in onderwijs in onderwijs    
Deelnemersniveau en beroeps/studiekeuze  

Hoger Beroepsonderwijs Universitair 

Initieel Beroepsgerichte opleiding Academische studie Levens-/ 

werkfase Postinitieel  Voorgezette opleiding Postacademische studie 

 
Duur 
Het tweede onderwerp is de duur van de onderwijsprogramma’s. Enerzijds bestaan 
er korte cursussen, soms zelfs van één dagdeel, veelal over een deelaspect van 
management. Anderzijds bestaan er opleidingsprogramma’s van enkele dagdelen 
per week gedurende 1 of 2 jaar. De duur van het programma heeft niet alleen 
invloed op het aantal, het type onderwerpen en de diepgang waarmee de 
onderwerpen in het onderwijsprogramma kunnen worden behandeld. De duur 
bepaalt ook hoe de opleiding georganiseerd kan worden en welke credentials (zie 
hieronder) kunnen worden verkregen. De duur heeft daarnaast natuurlijk een 
effect op de kosten die het onderwijsprogramma met zich meebrengt. 
 
Doelgroep  
Het derde onderwerp betreft de onderscheidingen binnen de doelgroep van de 
opleiding. De bandbreedte loopt hierin van opleidingen met een open-inschrijving 
tot opleidingen die eisen stellen aan het niveau en het type werkervaring dat de 
deelnemende managers voorafgaande aan de opleiding hebben opgedaan. Aan de 
open-opleidingen kan iedereen die interesse heeft in het onderwerp (management 
of een deelaspect van management) beginnen. Als er meer eisen gesteld worden 
aan de doelgroep wordt uiteraard de potentiële doelgroep van managers kleiner, 
maar kan er wel een meer op de specifieke managersdoelgroep toegesneden 
onderwijsprogramma gedraaid worden. De gedachte hierachter is dat managers 
met meer werkervaringen en binnen een specifieke sector andere opleidingsvragen 
en -wensen hebben dan mensen zonder werkervaring of werkzaam binnen een 
andere sector. Daarbij is het ook veel eenvoudiger om binnen de opleiding 
intercollegiaal leren te organiseren, simpelweg omdat alle deelnemende managers 
interessante en relevante ervaringen hebben opgedaan waarop gezamenlijke 
reflectie nuttig is. Er zijn echter niet alleen voordelen voor de deelnemende 
managers. Met het specificeren van de doelgroep van de opleiding kan een 
beroepsgroep (bijvoorbeeld een managersvereniging) ook trachten de 
beroepsbeoefenaren bij elkaar te brengen en hen voor de beroepsgroep relevante en 
noodzakelijke zaken te leren. Op deze wijze draagt het onderwijs bij aan de 
(verdere) professionalisering van de managers binnen die desbetreffende 
doelgroep.  
 
Programma-inhoud 
Qua inhoud van het onderwijs kan de variëteit natuurlijk eindeloos zijn. Toch 
ontstaat er binnen het managementonderwijs snel een soort van gemene deler met 
onderwerpen als strategie, verandering, leiderschap, managementmodellen, 
efficiency, kostencalculatie, management informatie en ook ethiek. Binnen deze 
thema’s bestaan wederom verschillende benaderingen en methoden van 
uitwerking en daarnaast natuurlijk van verschillende didactische methoden om de 
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lesstof over te brengen. De ‘betere’ opleidingen werken met een ‘onderwijsfilosofie’ 
waarin de didactische methode aansluit bij wat de deelnemers willen en kunnen en 
bij de thema’s die in het onderwijs centraal staan.  
 Vanuit de literatuur over managementeducatie (French en Grey, 1996; 
Davies, 2006) kunnen we grofweg twee tegenovergestelde benaderingen 
onderscheiden. Onderwijs heeft of de vorm van ‘educatie’ of de vorm van ‘training’, 
twee concepten (in het Engels ‘liberal’ and ‘vocational’ education) die wezenlijk 
verschillende implicaties hebben voor het onderwijsproces:  
 

Vocational education of training is instrumentalist in its purpose, seeing in 

the education process as derived from the transmission of specific skills and 

competencies. Liberal education is more disinterested, seeing the acquisition 

of all knowledge as valuable in its own right because it develops our cognitive 

abilities and better equip us to make sense of the world (Davies, 2006: 326). 
 
Dit onderscheid staat in Nederland bekend als de keuze in het basis en voortgezette 
onderwijs tussen ‘algemene vorming’ of een ‘vak leren’ met al zijn ambachtelijke 
technieken. De keuze hiertussen heeft niet alleen betrekking op ‘hoeveel boeken 
moeten de studenten lezen’ of ‘hoeveel praktijkoefeningen moeten ze doen’, maar 
ook wat voor studenten levert het op. Dit is voor managers natuurlijk van wezenlijk 
belang, omdat ze als personen van grote invloed zijn op de vormgeving en het 
functioneren van de organisatie. Zijn managers met hun specifieke vaardigheden 
slechts een radertje in een grotere organisatorische of sectorale management 
machine (Boje, 1996) of zijn managers in staat zelf de binnen- en buitenwereld van 
organisaties te begrijpen en deze naar hun hand te zetten? Dit richt zich op de 
vraag in hoeverre managers in staat zijn zelfstandig te handelen, uiteraard binnen 
de wettelijke en organisatorische randvoorwaarden. Als managers niet zelf mogen 
en kunnen bepalen hoe zij moeten handelen, wordt de vraag relevant wie dat dan 
wel mag en kan bepalen.  
 De Critical Management school (Alvesson en Willmott, 1992; Boje et al., 
1996) wijst hierin naar het degenererende effect van marktmacht en de invloed van 
moeilijk ter verantwoording te roepen colleges van decanen van business schools 
en captains of industry. Deze analyse moeten we niet direct terzijde te schuiven, 
omdat de vraag wie managers controleert en bepaalt hoe management onderwezen 
wordt ook cruciaal is voor het functioneren en beoordelen van management. Het 
zijn echter vaak ervaren beroepsgenoten die actief betrokken zijn bij het vormgeven 
van het onderwijs, die het belang van zowel algemene vorming als technische 
training in de gaten kunnen houden. Ook als beroepsverenigingen zelf een 
onderwijsprogramma gaan inrichten, ontwikkelen ze veelal zowel opleidingen voor 
algemene vorming van managers als technische trainingsprogramma’s, vaak in de 
vorm van kortere cursussen. Zolang beroepsverenigingen managers niet kunnen 
dwingen bepaalde cursussen of opleidingen te kiezen, zijn het de managers zelf die 
kunnen kiezen wat voor soort inhoudelijke opleiding zij willen volgen.  
 
Credentials 
Het vijfde onderwerp is credentials. Onderwijs volgen is natuurlijk een 
persoonlijke verrijking van kennis en vaardigheden voor de deelnemers. Toch is 
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het onderwijs vaak geen doel op zich, maar een middel om andere doelen te 
bereiken. Dit kan het maken van carrièrestappen zijn of het realiseren van een 
toelating tot een beroepsgroep. Een credential is dan een soort van bewijs dat de 
opleiding met succes is afgerond, wat dan vaak symbolisch met een certificaat of 
diploma aan de student wordt uitgereikt.  
 Het gaat bij credentials echter niet om het verkregen papiertje, maar om 
datgene waartoe het papiertje recht geeft. Dergelijke rechten moeten zijn 
geformaliseerd binnen de beroepsgroep, wil een verkregen onderwijskwalificatie 
automatisch een toelating of carrièrestap impliceren. In klassiek professionele 
beroepsgroepen, zoals geneeskunde, rechtspraak en wetenschap, houden 
onderwijskwalificaties sterk verband met de positie van de leden in de 
beroepsgroep (Freidson, 1986). In managersbestanden kan stratificatie middels 
onderwijscredentials georganiseerd zijn, maar managersverenigingen missen het 
instrumentarium om dergelijke eisen aan beroepsbeoefenaren en de 
beroepspraktijk te stellen. In Nederland bestaat geen managersbestand dat zo strak 
op onderwijs credentials georganiseerd is, hoewel het LMD van de politie en de 
NSA voor schoolleiders recentelijk haar credentials strakker georganiseerd heeft. 
De Amerikaanse Vereniging van Zorgbestuurders, de American College of 
Healthcare Executives (ACHE), heeft haar lidmaatschapscategorieën wel strak 
georganiseerd, met een junior en senior lidmaatschap en een Board of Governors 
Exam dat nodig is om de gewilde FACHE-credential te bereiken.  
 
Organisatie van onderwijs 
Tot slot kan de organisatie van het onderwijs verschillen. Strikt genomen zijn er 
drie mogelijkheden om onderwijs voor managers aan te bieden: binnen het bedrijf 
waar de manager werkzaam is (een vorm van ‘in company’ training), door een 
externe (private) partij georganiseerd of binnen een publiekrechtelijke 
onderwijsinstelling. In company training voor managers is beperkt of slechts op 
basis van cursussen met een beperkte duur, omdat het voor een gemiddeld bedrijf 
of overheidsinstelling onmogelijk is om voor een groep een specifiek programma 
in te richten. Managers kunnen ook individueel cursussen en programma’s 
uitzoeken bij onderwijsinstellingen of speciaal op onderwijs gerichte bureaus (veel 
universiteiten hebben vaak een apart privaatrechtelijk instituut voor 
postacademisch onderwijs). Daarnaast vragen managersbestanden en -
verenigingen vaak onderwijsinstellingen of -bureaus (of een combinatie) of zij voor 
hun specifieke doelgroep een onderwijsprogramma willen inrichten, die leden (en 
vaak ook niet-leden) kunnen volgen. Tussen de managersvereniging of -bestand en 
de onderwijsinstelling en het -bureau kunnen allerlei soorten van allianties 
ontstaan.  
 De bottom-line is wel dat de onderwijsinstellingen en -bureaus geld 
moeten verdienen aan (of geen verlies mogen draaien op) de 
onderwijsprogramma’s. Dit impliceert dat er afspraken en afwegingen gemaakt 
moeten worden over de duur van het programma, het aantal studenten, de inzet 
van docenten en de kosten. Op de achtergrond van het aanbod aan 
managementeducatie spelen deze organisatorische vragen altijd een rol van 
betekenis.  
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Deze zes onderwerpen houden niet alleen sterk verband met elkaar, maar ook met 
de overige pijlers van de professionalisering van het management. Hoe groter de 
rol van managersbestanden en -verenigingen bij de inrichting en inhoud van de 
onderwijsprogramma’s, hoe sterker er sprake is van een voortschrijdend 
professionaliseringsproject. Die rol heeft niet alleen betrekking op 
lidmaatschapsvereisten, maar ook op de normering en standaardisering en de 
kennisbasis van het managementvak. Deze komen aan bod in de komende 
subparagrafen. 
    
2.3.32.3.32.3.32.3.3    Normering en standaardiseringNormering en standaardiseringNormering en standaardiseringNormering en standaardisering    
 
Een vak kan niet zonder normen en standaarden over hoe het vakwerk het best 
uitgeoefend kan worden, anders zou het vak op los zand gebaseerd zijn en hebben 
de vakbeoefenaars geen houvast bij het uitoefenen van het vak. Management is 
vaak de status van ‘echt vak’ ontzegd omdat het strakke basisnormen en effectieve 
standaarden die altijd werken ontbeert (vergelijk Whitley, 1989; 1995). Zonder te 
stellen dat management tegenwoordig wel strakke vaknormen bezit, zien we de 
beroepsgroep van managers steeds meer pogingen doen de normen van het 
managementvak nader te specificeren. Dit gaat zowel om het ‘ontdekken’ van 
effectieve en acceptabele normen of standaarden die verband houden met de 
uitoefening van het managementwerk, zoals ‘evidence based management’ (Ozcan 
en Smith, 1998), als om de ‘formalisering’ van die werknormen in de vorm van 
codes en reglementen. 
 Het meest in het oog springende bewijs hiervoor is de totstandkoming van 
gedragscodes voor managers. De commissie-Tabaksblat heeft in 2003 onder 
voorzitterschap van Morris Tabaksblat, een oud-topman van Unilever, een 
gedragscode voor bestuurders en aandeelhouders van beursgenoteerde bedrijven 
gemaakt met meer dan 100 regels over onder andere taak, werkwijze, hoogte en 
samenstelling van de beloning van bestuurders en commissarissen. Een aantal 
affaires, zoals boekhoudfraude bij grote gerenommeerde bedrijven en 
zelfverrijking door (falende) bestuurders en commissarissen, lag aan de opgestelde 
code ten grondslag. De code werkt met een ‘pas toe of leg uit principe’, dat het 
mogelijk maakt voor bedrijven en managers om de regels uit de code niet strikt te 
volgen mits zij maar verantwoorden waarom een afwijkende positie wordt gekozen.  
 In navolging van het succes van deze private code (Monitoring Commissie 
Corporate Governance Code, 2008) hebben ook allerlei publieke sectoren 
gedragscodes voor managers of governance-codes opgesteld en sector-breed van 
toepassing verklaard. De Nederlandse zorgsector heeft haar ‘Zorg-brede 
Governance Code (BOZ, 2005), de instellingen voor hoger beroepsonderwijs 
hebben een ‘Branchecode Governance’ (HBO-raad, 2005) en de woningcorporaties 
hebben hun ‘Governancecode Woningcorporaties’ (Aedes, 2006). Ook 
beroepsgroepen werken met een op de vereniging afgestemde gedragscode, zoals 
de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Directeuren, die een ‘Gedragscode voor 
de Goede Bestuurder’ heeft aangenomen (NVZD, 2005) en haar Amerikaanse 
zustervereniging met haar ACHE Code of Ethics (ACHE, 2007).  
 De kernfunctie van deze gedragscodes schuilt niet in de eerste plaats in het 
binden van managers aan ethische en algemeen gangbare principes, maar in het 
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vergroten van het vertrouwen in de werkzame managers en bestuurders. Vandaar 
dat gedragscodes meer een symbolische functie hebben dan dat ze leidend zijn 
voor hoe managers zich moeten gedragen en hoe managers het vak kunnen leren. 
Voor een belangrijk deel leren managers het vak in de praktijk, van hun eigen 
worstelingen, van hun baas, coach of collega’s en middels het eerder genoemde 
onderwijs (zie ook Boin et al., 2003). De beroepsgroep (als vereniging of bestand) 
kan hieromtrent wel randvoorwaarden stellen in de vorm van regels in de 
verenigingsreglementen of direct toepassen binnen haar eigen 
verenigingsactiviteiten. De Nederlandse Schoolleiders Academie specificeert 
bijvoorbeeld hoeveel uur per jaar een lid moet besteden aan individuele 
ontwikkeling, veelal ingevuld met onderwijs. Daarnaast hanteert ze de ‘NSA 
beroepsstandaard’ waarin de bekwaamheidseisen voor onderwijskundig 
leiderschap tot uitdrukking komen (NSA, 2005). Deze bekwaamheidseisen zijn 
geoperationaliseerd met kerncompetenties bestaande uit algemeen leidinggevende 
competenties, onderwijsspecifieke leidinggevende competenties en professionele 
competenties (NSA, 2002), die schoolleiders dienen te ontwikkelen via hun 
ontwikkelingsvereiste. Op deze wijze maakt de Academie onderscheid tussen 
geschikte en ongeschikte schoolleiders.  
 Ook de Algemene Bestuursdienst en de LMD politie werken met 
competentieprofielen. Oorspronkelijk startte de ABD met 42 competenties, maar 
in 2002 reduceerde ze dit aantal tot 7 kerncompetenties, de ‘magnificent 7’ (ABD, 
2002; 2003; Den Boer en Noordegraaf, 2006). De politietop dient zich te 
ontwikkelen op 9 kerncompetenties (SPL, 2003). Beide managersbestanden 
werken ook met assessments voor toetredende managers, enerzijds om hun 
individuele ontwikkeltraject op maat in te richten en anderzijds om het kaf van het 
koren te scheiden, i.c. de onvoldoende capabele managers te weren. Dit laatste 
werkt natuurlijk alleen als het managersbestand wettelijk de mogelijkheid heeft 
deze managers daadwerkelijk te weren uit de managementpraktijk.  
 De normering en standaardisering werken niet alleen richting individuele 
managers, maar ook richting onderwijsprogramma’s. Certificering van onderwijs 
programma’s heeft in de Nederlandse context weinig nut. Beroepsgroepen 
verzorgen vaak zelf een bijdrage in de onderwijsprogramma’s of zijn strategische 
allianties aangegaan met onderwijsinstellingen en -bureaus om hun programma 
uit te voeren. Het ABD-kandidaten programma wordt bijvoorbeeld verzorgd door 
het Bureau van de ABD zelf, maar leunt voor kernonderdelen uit dat programma 
zwaar op een extern opleidingscentrum. In Nederland is het niet gebruikelijk dat er 
concurrentie tussen programma’s en onderwijsinstellingen bestaat, waardoor 
certificering in vergelijkende zin geen meer weinig meerwaarde heeft.  

De Amerikaanse managersverenigingen hebben daarentegen veel meer 
keus met welke onderwijsinstellingen zij wel en met welke zij geen afspraken over 
onderwijsprogramma’s aangaan. De Texan City Management Association heeft 
bijvoorbeeld een professor van de University of North Texas een ‘award’ gegeven, 
onder de volgende motivering: “Under his leadership, the department’s master of 
public administration degree program has been ranked higher by U.S. News and 
World Report than any other such program in Texas in the city management and 
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urban policy specialty area, and was ranked tenth in the nation”.24 Toch geldt ook 
in de Nederlandse context dat de samenwerking van een managersvereniging met 
een onderwijsinstelling een soort van kwaliteitsgarantie is.  
 Normen en standaarden hebben niet alleen een controlerende of 
‘bepalende’ invloed. Ze geven ook aan wat de ‘inhoud’ van het vak van managers is. 
Competentieprofielen laten deze dubbelheid duidelijk zien. Het ABD-manager 
profiel stelt bijvoorbeeld dat een ABD-manager idealiter ‘besluitvaardig’ en 
‘netwerkgericht’ is. Besluiten nemen en netwerken benutten zijn daarmee niet 
alleen vaardigheden die managers nodig hebben om te voldoen aan het profiel. Het 
zijn ook zaken die zij in praktijk gaan brengen omdat deze activiteiten ‘blijkbaar’ 
als onderdeel van het vakmanschap van hen worden verwacht. Het vak van 
manager bestaat in ieder geval niet uit het overlaten van beslissingen aan anderen, 
of het vermijden van overleg met leden van relevante netwerken. Met het 
specificeren van normen en standaarden zoals die competenties wordt duidelijk 
‘wat’ precies een manager ‘moet’ leren en doen. Echter, niet elke vorm van inhoud 
is ook direct een norm waarnaar de managers moeten werken. De informatieve 
kant van het vak, de managementkennis en kennisoverdracht, is het onderwerp van 
de volgende sub-paragraaf. 
 
2.3.42.3.42.3.42.3.4    Kennis en kennisoverdrachtKennis en kennisoverdrachtKennis en kennisoverdrachtKennis en kennisoverdracht 
 
Hoewel van management wordt ontkend dat het een wetenschappelijke discipline 
betreft van waaruit voor de praktijk algemeen geldende normen kunnen worden 
gedistilleerd (vergelijk Whitley, 1988), betekent dit niet dat over management niet 
heel veel ‘kennis’ bestaat. Whitley (1988: 47) ziet de managementwetenschap als 
een beroepsgericht onderzoeksterrein, waarvan het academische onderzoek erop 
gericht is om praktische vaardigheden van managers te verbeteren. Daartoe bestaan 
vele onderzoeksrapporten, maar ook veel populair wetenschappelijke boeken die 
zich veelal richten op persoonlijke effectiviteit en leiderschap. Op internet bestaan 
ook veel websites die overzichten presenteren van management boeken, e-books en 
artikelen: mangementboek.nl; managementactie.nl; managementsite.nl; 
managersonline.nl. veranderkunde.nl/managementboeken. En de 
wijdverbreidheid van managementkennis kan ook geïllustreerd worden aan de 
hand van het grote aantal organisatieadviesbureaus dat actief is in het adviseren 
van managers van bedrijven en overheidsinstellingen. Volgens Sahlin-Andersson 
en Engwall (2002) wordt managementkennis geproduceerd en gereproduceerd in 
de triangel van drie ‘carriers’: ‘business schools’, ‘management consultancies’ en 
de ‘media’ (algemene kranten, wetenschappelijke tijdschriften, 
managementboeken).  
 In deze studie staat echter niet alle managementkennis centraal, maar de 
vakontwikkeling van specifieke groepen van managers. Deze groepen van 
managers kunnen uiteraard gebruik maken van de algemene managementkennis, 
maar bij een voortschrijdend professionaliseringsproject zetten de managers hun 
eigen managementkennis ‘carriers’ op (vergelijk Sahlin-Andersson en Engwall, 
2002). Deze variëren van het opzetten van expertcentrum tot het publiceren van 

                                                 
24 http://web3.unt.edu/news/story.cfm?story=10515.  
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vaktijdschriften, boeken en nieuwsbrieven. Een expertcentrum, dat evenzogoed in 
de managersvereniging opgenomen kan zijn, verzamelt ‘wetenschappelijke’ kennis 
en informatie over de praktische toepassing daarvan. Verder voert een 
expertcentrum zelf onderzoek uit, adviseert managers in hun 
organisatievraagstukken en fungeert als een soort van bibliotheek. In de 
Nederlandse politie fungeert het Nederlandse Politie Instituut (NPI) als een 
dergelijk expertcentrum, overigens voor meer politiezaken dan alleen 
politiemanagement. Vanaf januari 2005 bundelen het Kwaliteitsinstituut voor de 
gezondheidszorg CBO, TNO Management Consultants en Bering Consult hun 
kennis en expertise op het gebied van integraal kwaliteitsmanagement en het 
werken met het INK-managementmodel binnen de zorgsector en vormen zij 
gezamenlijk een expertcentrum voor kwaliteitsmanagement in de 
gezondheidszorg.  
 Gezien de opkomst van ICT is het niet verwonderlijk dat veel 
professionaliseringsprojecten ondersteund worden door websites en de digitale 
mogelijkheden die daaruit voorkomen. Alle beroepsgroepen van managers, die 
zichzelf als een aparte categorie managers zien, illustreren dit met een eigen 
website, waarop informatie staat wie de managers zijn, wat ze doen en welke 
activiteiten zij ter ondersteuning van het professionaliseringsproject ontplooien. In 
onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van websites die bepaalde groepen 
managers op de digitale kaart zetten.  
 
Tabel 2.3: Overzicht Tabel 2.3: Overzicht Tabel 2.3: Overzicht Tabel 2.3: Overzicht van van van van managementclubs managementclubs managementclubs managementclubs en hun websitesen hun websitesen hun websitesen hun websites    
The Public Managers http://www.thepublicmanager.org 

Federal Managers Association http://www.fedmanagers.org 

International City management Association http://www.icma.org 

Association of International Product Marketing 

and Product Management 

http://www.aipmm.com 

European Management Association http://www.europeanmanagement.org 

Project Management Institute http://www.pmi.org 

Healthcare Financial Management Association http://www.hfma.org/  

Australian Institute of Police Management http://www.aipm.gov.au 

Hospital Management http://www.hospitalmanagement.net 

Business Management Association http://www.abmvss.com.au/ 

The Business management Association http://www.businessmanagement.org.uk 

League Managers Association http://www.leaguemanagers.co.uk 

Association of Record Managers and 

Administrators 

http://www.arma.org 

The International Public Management 

Association for Human Resources 

http://www.ipma-hr.org 

 

The Chief Executive Officers Club http://www.ceoclubs.org 

 
Een dergelijk overzicht kan ‘eindeloos’ worden uitgebreid. Het overzicht bevat niet 
alleen algemene managers, maar ook specialismen van management, zoals human 
resource, financieel, project en product management. Het overzicht bevat naast 
overheidsmanagers ook managers van ziekenhuizen, private bedrijven, federale 
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instellingen en gemeenten. Ten derde, deze tabel presenteert geen Nederlandse 
voorbeelden, maar alleen Amerikaanse, Australische, Britse en Europese. Het 
overzicht wordt echt ‘eindeloos’ als het verder varieert naar soort werk van de 
managers, soort van organisaties dat deze managers besturen en de nationaliteit 
van websites en achterliggende verenigingen. 
 Als overeenkomst hebben deze websites dat ze op een ‘fancy’ wijze de 
groep van managers presenteren. De simpele verklaring hiervoor is natuurlijk dat 
de achterliggende managersverenigingen grafisch designers hebben gevraagd om 
hun digitale visitekaartje op te leuken. Hoewel een dergelijke presentatie recht doet 
aan de ambities en pogingen van de managersverenigingen het 
professionaliseringsproject te stimuleren, verhult het ook dat de eenheid van 
managersgroepen en de gezamenlijke ambities op een individueel niveau 
misschien wat verder te zoeken zijn. Alle websites geven informatie over ‘wie zijn 
wij’, ‘wat doen wij’ en ‘wat willen wij’, wat de suggestie wekt dat de groep bestaat, 
gezamenlijke activiteiten ontplooit en overeenkomstige ambities heeft. Terwijl deze 
eensgezindheid achter de digitale verschijningsvorm misschien slechts een illusie 
is of zich beperkt tot een verre, vage ambitie.  
 De websites zijn echter net als de vaktijdschriften, onderzoekrapporten, 
managementboeken, ‘digitale’ nieuwsbrieven en ‘fysieke’ mailings wel 
informatiebronnen. Ze bieden informatie over relevante managementkennis en 
verschaffen nieuws over activiteiten en dergelijke. Deze vorm van kennisoverdracht 
draagt bij aan het verder ontwikkelen van een beroepsgroep. Uit informatie over 
‘good practices’ en ‘worst cases’ kan inzicht worden verkregen over ‘goed’ en ‘fout’ 
management. Deze vorm van kennisoverdracht versterkt ook de 
gemeenschappelijkheid binnen de beroepsgroep, deels omdat alleen leden 
bepaalde kennis en informatie ontvangen en het voor de niet-leden duidelijk wordt 
dat er een groep is, met eigen informatie en informatiekanalen. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit de besloten gedeelten van websites, die alleen door leden met 
inlog-gegevens en wachtwoorden kunnen worden benaderd. Deze besloten 
ledensites bieden niet alleen informatie die alleen voor de beroepsgroep 
toegankelijk gemaakt is, maar vaak ook een forum waarop de leden kunnen 
discussiëren over bepaalde thema’s zonder dat de buitenwereld mee kan kijken.  
 Het gaat bij al deze informatiebronnen niet alleen om de inhoud die wordt 
overgedragen, maar ook om de wijze waarop zij de groep van managers 
presenteren. Door over de groep van managers op een bepaalde manier te spreken 
en ze op een bepaalde manier af te bakenen van andere groepen, krijgt de groep 
van managers niet alleen een gezicht, maar ook een identiteit. De titel van 
tijdschriften zijn hierbij illustratief. Bijvoorbeeld de titel van het blad ZM maakt 
duidelijk dat er zoiets ‘bestaat’ als een beroepsgroep van zorgmanagers, niet in de 
laatste plaats omdat het blad ook naar de leden van de beroepsgroep, de 
zorgmanagers, wordt gestuurd. Aan de hand van de artikelen in dat blad wordt ook 
duidelijk wat die beroepsgroep moet ‘weten’ en kan ‘doen’. Toch gaat het hier nog 
steeds om hoe vanuit de beroepsgroep zelf het vak en de identiteit van de groep 
geconstrueerd wordt. Het vak en de identiteit van de beroepsgenoten kunnen veel 
‘strakker’ neergezet worden als de basis van de beroepsgroep, de overige pijlers, 
wettelijk wordt verankerd. 
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2.3.52.3.52.3.52.3.5    Wettelijke verankeringWettelijke verankeringWettelijke verankeringWettelijke verankering    
 
De vraag is gerechtvaardigd of wettelijke verandering nu werkelijk een aparte pijler 
is of dat het telkens slechts een subonderdeel betreft van de overige pijlers. We 
kunnen constateren dat het onderscheid tussen de overige pijlers soms ook 
gekunsteld aandoet. Verenigingen en onderwijs kunnen ‘organisatorisch gezien’ 
naadloos in elkaar overlopen. Beide gaan ze over het preciseren en specificeren van 
inhoud en het formuleren van normen, de derde en vierde pijler. Ondanks de 
verwevenheid van de pijler wettelijke verankering met de andere pijlers van het 
professionaliseringsproject, blijkt het realiseren van een wettelijke verankering 
weldegelijk een aparte activiteit te zijn. In de literatuur wordt ze met ‘political 
agitation’ of het lobbyen bij een overheid aangeduid (Wilensky, 1964; Caplow, 
1964; Abbott, 1991).  

Bij het verkrijgen van een wettelijke verankering van het vak of beroep van 
(publieke) manager gaat het om het verkrijgen van een jurisdictie voor het werk 
(vergelijk Abbott, 1988). Een jurisdictie is een autonome ruimte waarbinnen 
beoefenaren van het vak zelfstandig de normen en inhoud van het vak kunnen 
vaststellen, onder andere ook middels het vormgeven van beroepsverenigingen en 
onderwijsprogramma’s. De jurisdictie maakt het mogelijk om een bepaald 
werkterrein op te eisen en af te schermen van potentiële ‘concurrerende’ 
beroepsgroepen. Daarnaast kan de beroepsgroep eisen stellen richting de eigen 
leden en nieuwe toetreders over de uitoefening van de beroepspraktijk, de 
noodzaak van scholing en de controle op de kwaliteit van het werk door ‘peers’, de 
collega-beroepsgenoten. 
 Die autonome ruimte wordt in de professionaliseringsliteratuur ook wel 
het beroepsmonopoly genoemd (Johnson, 1972; MacDonald, 1995). We kunnen 
direct constateren dat beroepsbeoefenaren niet volledig ‘autonoom’ zijn in het 
beheren van dat monopoly. Een monopoly kan alleen worden verkregen als een 
gezaghebbende autoriteit, i.c. de overheid of de staat, middels een wet, besluit of 
regeling die ruimte aan de beroepsbeoefenaren gunt. Als die ruimte vergeven 
wordt, dan spreekt men over een staatslicentie in bezit van de professie of van 
gelicenseerde beroepsbeoefenaren (Abbott, 1988). Die licentie wordt veelal 
uitgewerkt met een lidmaatschapsvereiste of onderwijsverplichting voor 
individuele leden. Uiteraard kan de overheid de licentie intrekken als zij dit nodig 
acht. 
 Dat de licentie nooit ingetrokken wordt, heeft te maken met de minder 
formele gedaante van een jurisdictie. Een jurisdictie, of autonome ruimte, staat en 
valt ook bij de legitimiteit en autoriteit die aan de beroepsgroep en hun vak worden 
toegekend. Dat gebeurt niet alleen door staats- of overheidsinstellingen, maar ook, 
of eigenlijk met name, door het gewone publiek. Dit zijn namelijk de directe 
cliënten van de beroepsbeoefenaren die baat hebben bij de diensten die zij 
verlenen. Die diensten zijn vaak zo complex dat alleen de personen die hun vak 
gemaakt hebben van het verlenen van die diensten in staat zijn om deze ook 
daadwerkelijk te leveren. Daar komen de expertise, vaardigheden en kennis 
enerzijds en de gerespecteerde normen van hoogwaardige dienstverlening 
anderzijds bij kijken als basis voor de legitimiteit die aan de beroepsbeoefenaren 
wordt toegekend. De staat kan dus het recht op de beroepsbeoefening niet 
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ontnemen omdat de onderdanen van de staat de diensten van de 
beroepsbeoefenaren essentieel achten en op basis daarvan de beroepsbeoefenaren 
gezag en legitimiteit toekennen. Dit impliceert niet dat ‘professional change’ niet 
mogelijk is, maar het drijvende mechanisme daarachter is veel subtieler dan het 
intrekken van de staatslicentie.  
 Als we deze pijler op de managers betrekken, dan kunnen we direct 
constateren dat managers relatief korte lijnen met de overheid, en haar handelende 
agenten, de politici en bureaucraten, hebben. Private managers, zeker als het gaat 
om bestuurders van grote, beursgenoteerde bedrijven, komen politici en 
bureaucraten geregeld tegen op vergaderingen van werkgeversorganisaties, 
adviesraden, congressen of op belanghebbendenoverleg (Van Schendelen, 1988). 
Uiteraard kunnen we twisten over wat ‘geregeld’ is, maar gemiddeld komen politici 
managers vaker tegen dan artsen of advocaten. Voor publieke managers, die 
uiteraard veelvuldig contact hebben met de politiek, ligt dit anders omdat ze zich 
met hun publieke of semi-publieke organisatie op een directe manier verhouden 
tot de overheid. Een politiechef of directeur van een sociale dienst staat in de 
ondergeschikte verhouding tot de politiek, wat veelvuldige contacten impliceert. 
 Hoewel de managers dus (meer dan) geregeld contact hebben met politici 
en ambtenaren, staan deze contacten niet, of nauwelijks, in het teken van het 
wedijveren voor vestigen en formaliseren van het vak en beroep van die managers. 
De contacten gaan immers vaak over zaken die in het belang zijn van de 
organisaties die de managers besturen, niet over het initiëren van wettelijke regels 
waarmee de beroepsgroep van managers gestalte kan krijgen. Managers zullen 
eerder wedijveren voor minder regels en meer vrijheid, ook als het gaat om de 
formalisering van hun vak. De lobby van managers bij overheidsfunctionarissen 
voor het vestigen van een management-jurisdictie is dus niet sterk.  
 Dat betekent echter niet dat er niet iets van een management-jurisdictie 
bestaat. Enerzijds gaat het om het bestaan van allerlei werkpraktijken, onderlinge 
verbanden en een aansluiting bij een overheidssysteem, waarbinnen het werk van 
de manager vorm en inhoud krijgt. Managers moeten bijvoorbeeld eens in de 
zoveel tijd onderhandelen met werknemers (en representanten van de overheid) 
over de CAO in hun sector. Hetzelfde geldt voor advisering en consultatie bij 
beleidsinitiatieven, zoals het komen tot een nieuw inzamelsysteem voor PET-
flessen of het vaststellen van een nieuw keurmerk. Rondom dergelijke contacten en 
onderhandelingen bestaan procedures, vooringenomen posities en 
geïnstitutionaliseerde manieren van interacteren (vergelijk Scharpf, 1997), die de 
managers een ‘rol’ geven en het managementwerk vorm geeft. Carrièremakende 
managers moeten dit spel, inclusief de regels van de management-jurisdictie, 
leren. 
 Anderzijds zet de overheid momenteel in op een versterking van de rol van 
managers in vele sectoren. Of het nu gaat om het opzetten van kwaliteitsmodellen, 
het sturen op prestatie-indicatoren of de contractualisering van werkrelaties, 
managers krijgen expliciet een rol en doelstelling opgelegd (zie Noordegraaf, 
2004). Op deze wijze wordt de ruimte die managers kunnen benutten deels 
bepaald en voor het andere deel ingevuld met regels over hoe ze dienen te 
handelen. Na de introductie van Diagnose Behandelcombinaties (DBC’s) in de 
gezondheidszorg hebben zorgmanagers de ruimte gekregen om zelf te bepalen 
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met welke verzekeraars ze contractuele relaties aangaan, maar het feit dat zij 
contracten moeten aangaan en daarbinnen moeten onderhandelen over prijs en 
kwaliteit van medische handelingen beperkt die ruimte dan weer.  
 Hoe dichterbij de managers tot de overheid staan, hoe meer de managers 
rekening moeten houden met allerlei overheidsregels en overheidssystemen. Bij 
bepaalde groepen van managers, zoals ABD-, politie- en brandweermanagers, gaat 
de invloed van de overheid heel ver. De minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) en zijn ambtenaren hebben direct invloed op selectie van 
managers, promotiekansen, opleidingsmogelijkheden en alle regels daaromtrent. 
Net als bij het managersonderwijs kan hierbij de critical management vraag gesteld 
worden in hoeverre hier sprake is van de ontwikkeling van een vak en de 
professionalisering van deze managers. Of dat met een door de politiek ingevulde 
management-jurisdictie eerder sprake is van een disciplinering van de 
beroepsgroep. 
 
Nu we de pijlers van de professionaliseringsprojecten nader uiteengezet hebben, 
besteden we aandacht aan enkele academici die vraagstekens zetten bij de 
professionaliseringsprojecten van managers.  
 
 
2.42.42.42.4    Problemen rond Problemen rond Problemen rond Problemen rond managementprofmanagementprofmanagementprofmanagementprofessionaliteitessionaliteitessionaliteitessionaliteit    
    
De voorbeelden van professionaliserende private en publieke managers en de 
uiteenzetting van de pijlers van hun professionaliseringsprojecten zouden de 
suggestie kunnen wekken dat het toepassen van professionaliteitconcepten op de 
‘beroepsgroep’ van managers een tamelijk onomstreden zaak is. Niets is echter 
minder waar. We refereerden in de inleiding al aan de spanning tussen de ambities 
en realiteiten van de vakontwikkeling bij publieke managers. Daaraan kunnen we 
de verwarring over wat management precies is en hoe dat dan kan worden 
geprofessionaliseerd toevoegen. Als managers van professionele dienstverlenende 
organisaties, zoals ziekenhuizen, de professionaliteit van de dienstverleners, zoals 
artsen, onder druk zetten, hoe kunnen die managers dan zelf wel aan 
professionalisering doen (vergelijk Exworthy en Halford, 1999)? Dit gaat verder 
dan alleen begripsverwarring; het raakt ook aan de kern van het 
professionaliseringsproject. Is professionalisering van (publieke) managers 
überhaupt wel mogelijk?  
 In deze paragraaf gaan we in op kritiek die in de wetenschap is 
aangedragen op het idee van managementprofessionaliteit en op de onderdelen uit 
de professionaliseringsprojecten van managers. We categoriseren, na een 
behandeling van de kritiekpunten van drie bekende academici, deze kritiek rondom 
de drie ambities binnen professionaliseringsprojecten die in ons onderzoek 
centraal staan. In de slotparagraaf houden we een pleidooi voor een herdefiniëring 
van de traditionele ‘klassiek professionele’ invalshoek. In het volgende 
‘theoretische’ hoofdstuk over vakontwikkeling van publieke managers presenteren 
we een ‘andere’ manier van kijken naar professionaliseringsprojecten van (publiek) 
managers. Deze benadering is erop gericht om te begrijpen waardoor deze 
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projecten te midden van de spanning tussen ambities en realiteiten worden 
voortgestuwd. 
 
Verschillende auteurs erkennen weldegelijk dat (sommige) managers met 
professionalisering bezig zijn vergelijk Whitley, 1989; Reed en Anthony, 1992; 
Grey, 1997; Hodgson, 2002; Mintzberg, 2004; Hodgson, 2005). Ze beschrijven 
initiatieven die ondernomen worden om managers als ‘vakgenoten’ bij elkaar te 
brengen en laten zien dat de vakontwikkeling voornamelijk gestalte krijgt door 
middel van onderwijs. Ze beargumenteren daarbij echter dat management geen 
vak of professie is, of wordt, en dat er achter de professionaliseringsprojecten 
andere processen schuil gaan. Een drietal auteurs kunnen we niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. 
 Henri Mintzberg (2004), de bekende Canadese wetenschapper die vele 
standaardwerken over management beschreven heeft (1973; 1983; 1989), richt zijn 
pijlen speciaal op het managementonderwijs. Zijn conclusies gaan echter niet 
alleen over het onderwijs, maar hebben ook betrekking op management als vak. De 
bekendste algemene bedrijfsmanagementopleiding is (in Amerika, maar ook 
internationaal) de Master of Business Administration (MBA). In het kort komt 
Mintzberg’s conclusie erop neer dat managers, die in deze opleiding getraind 
worden, van alles leren over modellen en concepten, maar niets te weten komen 
over de praktijk van het management. Het zijn de ‘verkeerde mensen’ die opgeleid 
worden en de opleidingen bieden ‘verkeerde methoden’ aan om het ‘vak’ van 
managers te leren. Dit tezamen resulteert erin dat ‘verkeerde resultaten’ worden 
gerealiseerd, met name in de gemanagede organisaties, maar ook in de 
samenleving als geheel. Volgens Mintzberg kunnen (aankomende) managers niet 
als artsen opgeleid worden, omdat management geen vak is. “Management is not a 
profession, nor is it science. It is a practice that depends mostly on craft and 
significantly on art” (Mintzberg, 2004). Het vakmanschap en de ‘kunst’ worden 
geleerd in de praktijk door middel van ervaring. Het vakmanschap kan niet in de 
schoolbanken worden aangeleerd. Dat management een kunst is en managen niet 
als een technische vaardigheid kan worden geleerd, treffen we ook aan als 
kernargument bij andere academici, zoals Grey (1997) en Lynn (1996). 
 Richard Whitley gaat in verschillende publicaties (1988; 1989; 1995) in op 
waarom managers geen managementprofessie kunnen ontwikkelen. Dat doet hij 
overigens niet alleen op basis van verschillende aspecten (onderwijs, onderzoek, 
jurisdictie, wetenschap, vaardigheden), maar ook op basis van verschillende 
typeringen van het professionaliteitconcept. Zijn kerndoelstelling is namelijk het 
typeren van management en niet zo zeer duiden wat management niet is, namelijk 
een vak met een afgebakende wetenschappelijke kennisbasis en bijbehorende 
vaardigheden. Whitley ziet weliswaar dat managers een onderscheidende taak en 
vaardigheid bezitten, namelijk het ‘organiseren’. Organiseren is het vestigen, 
onderhouden en veranderen van organisaties. Echter, deze taak en vaardigheid, en 
de problemen die daaruit voortvloeien, zijn “onderling afhankelijk”, “niet 
gestandaardiseerd” en “veranderlijk” (1989: 221). Volgens Whitley zorgt deze 
karakterisering van de managementtaak en -vaardigheid er voor dat management 
geen “technische en professionele vorm van expertise” is en dus geen 
monopoliserende claim op een bepaald kennis- en werkdomein kan leggen. Niet 
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alleen Whitley constateert dat de kennisbasis van management te divers is. Abbott 
(1988: 103) meldt dat management als wetenschappelijke discipline in belangrijke 
mate overlapt met andere wetensschappelijke disciplines, zoals psychologie, 
sociologie, bestuurskunde, economie, rechten, bankieren en accountancy. 
 Christopher Grey, als belangrijke representant van de critical management 
school, (French en Grey, 1996) wijst er tot slot op dat ‘andere’ processen schuil 
gaan achter de professionalisering van management. Zijn betoog gaat verder dan 
de analyse van waarom professionaliseringsprojecten van managers falen. Reed en 
Anthony (1992: 598) situeren bijvoorbeeld de oorzaak van het falen van 
professionaliseringsprojecten in de “sociale fragmentatie, economische polarisatie 
en culturele stratificatie” binnen de managersgroep. Grey ontkent deze faalfactoren 
overigens niet, maar tracht juist te duiden waarom deze projecten gecontinueerd 
worden ondanks het ‘falen’. Grey (1997) beargumenteert dat management zich als 
een ‘technische praktijk’ heeft ontwikkeld en tot de verbeelding spreekt, maar als 
professionaliseringsproject mislukt is. Het falen van het 
professionaliseringsproject ziet Grey dus niet zozeer als een probleem, mits de 
technische ontwikkeling maar samengaat met een succesvolle poging managers 
beter verantwoordelijk te maken voor hun handelen en beslissingen. 
‘Responsibilization’, zijn kernconcept, duidt erop dat managers niet alleen de 
technieken van het management leren, maar dat ze ook leren wat de consequenties 
van het gebruik van die technieken zijn en op welke wijze zij daar zelf voor 
verantwoordelijk zijn. Responsibilisering staat in Grey’s betoog tegenover 
disciplinering. Gedisciplineerde managers beschikken wel over de technische 
capaciteiten, maar kunnen het waarom van hun handelen niet bevatten of overzien. 
Gedisciplineerde managers zijn gevaarlijk, omdat zij als het ware een instrument 
in de hand van ‘anderen’ zijn. Die bazen, of politiek-verantwoordelijken, kunnen 
‘goedschiks’ of ‘kwaadschiks’ hun managers aansturen, maar de disciplinering 
hoeft niet alleen via personen te verlopen. Disciplinering kan ook vorm krijgen via 
gedepersonaliseerde organisatieconcepten, zoals rationaliteit en 
efficiencymodellen. Als deze concepten elke relatie met persoonlijke dimensies of 
grotere maatschappelijke vraagstukken ontberen, en managers sturen daar toch op 
aan, dan leidt dit tot vervreemding of ontzieling (vergelijk Van den Brink et al., 
2005; Siebers et al., 2002). De critical management school wil daarom juist 
managers analytische vaardigheden en reflexiviteit aanleren en de 
managementmodellen en -technieken, die ontkoppeld zijn van hun moreelethische 
aspecten, links laten liggen. 
 In deze critical management benadering wordt er niet alleen gewezen op 
de processen achter de professionalisering, maar ook op afwijkende motieven van 
de kernspelers daarbinnen. Pervertering kan ontstaan als de managers van 
onderwijsinstellingen meer geïnteresseerd zijn in het grote geld dan het 
onafhankelijk en reflexief opleiden van managers. Als bewijs refereert ze aan de 
wens van business schools om directe relaties met (grote) bedrijven aan te gaan om 
grotere studentenaantallen te trekken en om ‘beter’ aan te sluiten bij onderwerpen 
die in het bedrijfsleven spelen (Boje, 1996). De critical management school 
waarschuwt hierbij voor het gevaar dat managementonderwijs zijn 
onafhankelijkheid verliest in het opstellen van een analytisch en reflexief 
onderwijsprogramma. Op gelijke wijze kunnen de motivaties van de 
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professionaliserende managers zelf ‘anders’ zijn. Ze worden niet gedreven door 
een (intrinsieke) wens hun professionaliteit te versterken, maar door een retorische 
of symbolische strategie om aan de buitenwereld te laten zien dat ze ‘professioneel’ 
zijn terwijl het werkelijk naleven van de professionele mores te veel moeite in de 
uitvoering en te veel gedoe bij het handhaven oplevert. Dergelijke afwijkende 
motieven spelen vaak op de achtergrond mee bij het opstellen en handhaven van 
gedragscodes voor managers of bij het inrichten van een onderwijsprogramma, dat 
als ingangsvoorwaarde geldt voor toetreding tot de beroepsgroep.  
 
Kritiek op de professionaliseringsprojecten van (publiek) managers bestaat er dus 
van allerlei kanten. Dat is ook niet vreemd, want bij veel 
professionaliseringstrajecten van managers kunnen we de vraag stellen of er nu 
werkelijk sprake is van professionalisering. Als we de kritiek wat systematischer en 
meer analytisch beschouwen, dan kunnen we drie aangrijppunten in die kritiek 
ontdekken, die aansluiten bij de professionaliseringsambities die we in de inleiding 
onderscheiden hebben.  
 Allereerst gaat de kritiek over de inzet van professionaliseringsprojecten 
van management. Wat is het vak van management precies en welke kennis, 
vaardigheden, normen en standaarden horen daarbij? Whitley laat zien dat de 
kennis en vaardigheden van managers niet passen bij wat doorgaans in de 
wetenschap als professionele kennis en vaardigheden bekend staat. De wat-vraag – 
wat is gestandaardiseerd en genormeerd management nu precies – komt ook bij 
Mintzberg en Grey aan bod, met name met betrekking tot wat onderwijzers de 
managers moeten leren en welke rol daarbij het onderwijs in de 
professionaliseringsprojecten vervult. 
 Het tweede kernpunt in de kritiek gaat over het proces van de 
vakontwikkeling van managers. De hoe-vraag – hoe kunnen managers een 
homogene beroepsgroep met een eigen soort professionaliteit ontwikkelen – komt 
aan bod bij de problematische afstemming van de verschillende pijlers in 
professionaliseringsprojecten. Whitley wijst bijvoorbeeld op de problemen met 
standaardisering van managementkennis en -vaardigheden, waardoor 
beroepsorganisaties en onderwijsinstellingen niet kunnen terugvallen op een 
bewezen, alom erkende en/of wettelijke verankerde basis. De hoe-vraag komt aan 
de orde in kritische beschouwingen van processen die zich op de achtergrond van 
de professionalisering afspelen. Grey tracht bijvoorbeeld te achterhalen hoe de 
professionalisering van managers ‘werkelijk’ gestalte krijgt als we achter de 
versluierende retoriek en homogeniserende representatie van dé beroepsvereniging 
en hét beroepsonderwijs kijken. 
 Het derde aangrijppunt van de kritiek is de uitkomst. De uitkomst is op 
twee manieren relevant. Het gaat enerzijds om de waarom-vraag. Waarom 
professionaliseren (publieke) managers en werken de individuele motieven van 
managers om te professionaliseren door in het eindresultaat? Anderzijds gaat het 
om de vraag of datgene wat beoogd was – professionalisering – ook tot betere 
resultaten leidt. Leveren geprofessionaliseerde managers ook ‘beter’ management? 
Management heeft niet een voor iedereen duidelijk doel, zoals dat geneeskunde 
gaat over het verbeteren van de gezondheid van patiënten en recht de 
rechtvaardigheid tracht te bevorderen en rechteloosheid probeert te voorkomen. 
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Elke techniek voor het bereiken van ‘beter management’ of ‘beter organiseren’ 
roept telkens de vraag op: waarom is dat ‘beter’ dan? Mintzberg beweert niet voor 
niets dat in het managementonderwijs de ‘verkeerde’ personen ‘verkeerde’ 
methoden leren die uiteindelijk ‘verkeerde’ resultaten in de organisaties en in de 
samenleving opleveren. Grey vraagt zich daarnaast af of er achter de 
professionalisering niet iets anders schuil gaat. Gedisciplineerde managers leveren 
immers niet het management dat in de organisaties en samenleving nodig is of 
lijkt te zijn. 
 
 
2.52.52.52.5    SlotSlotSlotSlot    
 
In dit hoofdstuk hebben we allerlei voorbeelden van professionaliseringsprojecten 
van managers vanuit verschillende invalshoeken belicht. Paragraaf 2.2 was erop 
gericht te laten zien hoe wijdverbreid het idee van managementprofessionaliteit is. 
In deze paragraaf presenteerden we daartoe kort allerlei 
professionaliseringsprojecten van managers, zowel in de publieke sector als in de 
private sector, zowel Nederlands als internationaal en zowel nu als projecten uit de 
eerste helft van de negentiende eeuw. Paragraaf 2.3 ging in op wat de 
professionaliseringsprojecten van managers gemeen hadden en bracht dat 
systematisch in kaart door middel van de presentatie en een nauwgezette 
uitwerking van verschillende pijlers. In paragraaf 2.4 besteedden we de aandacht 
aan kritiek, die in de wetenschap geuit is (onder andere door Mintzberg, Whitley en 
Grey), op het idee en de consequenties van professionaliserende managers.  

Als we in ons onderzoek naar de vakontwikkeling van publieke managers, 
en specifiek die van zorg- en politiemanagers, met dezelfde ‘klassieke’ 
benaderingen van professionalisering en professionaliteit zouden analyseren, dan 
zou de kritiek van Mintzberg, Whitley en Grey, op het wat, hoe en waarom van 
deze professionaliseringsprojecten evenzogoed gerechtvaardigd zijn. Daarom 
moeten we in deze studie daar een andere benadering tegenover zetten.  

Hoofdstuk 3 werkt de andere benadering van de professionalisering van 
publieke managers nader uit, uiteraard na een uitgebreide introductie van allerlei 
academische, met name klassieke, benaderingen van professionalisering. De kern 
van de ‘andere’ benadering schuilt erin dat het niet probeert te verklaren hoe de 
professionalisering volgens een vaststaand model gestalte krijgt. Het model 
postuleert – in plaats van onderzoekt – hoe beroepsbeoefenaren hun vak, op basis 
van de onderscheiden pijlers van de professionaliseringsprojecten, ontwikkelen. De 
andere benadering gaat ervan uit dat professionaliteit een construct is. 
Beroepsbeoefenaren, zoals publieke managers, construeren die professionaliteit 
zelf en dat is leidend voor de manier waarop ze hun beroepsgroep, 
onderwijsprogramma’s en gedragscodes vervolgens vormgeven. Die constructie 
van professionaliteit vindt niet in het luchtledige plaats omdat het nieuw te vormen 
vak van (publieke) managers aan allerlei invloeden blootstaat, niet in de laatste 
plaats die van politici, hun beleid en de media.  

Vakontwikkeling is – zo wordt betoogd in het volgende hoofdstuk – een 
strijd om professionaliteit. De leden van de beroepsgroep interacteren en strijden 
voortdurend onderling en met de buitenwereld bij het vestigen van hun 
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managementvak. Deze vakontwikkeling kunnen we beschouwen als een 
professionaliseringsproject dat plaatsvindt tegen een achtergrond van een 
sectorspecifieke, beleidsmatige en maatschappelijke context waarbinnen 
voortdurend invloed wordt uitgeoefend op hoe dat project van de 
professionaliserende publieke managers vorm krijgt. Het volgende hoofdstuk zet 
de theoretische inkadering van de vakontwikkeling van publieke managers, met 
hun strijd om professionaliteit, nader uiteen. 
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Hoofdstuk 3Hoofdstuk 3Hoofdstuk 3Hoofdstuk 3    
Vakontwikkeling bij publieke managersVakontwikkeling bij publieke managersVakontwikkeling bij publieke managersVakontwikkeling bij publieke managers    

 
    
3.1 3.1 3.1 3.1     Inleiding Inleiding Inleiding Inleiding     
 
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat publieke managers in verschillende 
sectoren en landen ‘verwoede pogingen’ ondernemen om hun vak te ontwikkelen. 
Managers die op gelijke posities zitten en ongeveer hetzelfde werk doen, zoeken 
elkaar op, willen leren managen en organiseren, en het managen ook beter maken. 
Zij doen dat door lid te worden van organisaties die de groep van managers 
vertegenwoordigen. Ook volgen zij met hun collega-managers opleidingen die 
pretenderen managers te helpen hun werk beter onder de knie te krijgen. Naast 
deze associatieve en opleidingsactiviteiten krijgt de vakontwikkeling bij sommige 
groepen van (publieke) managers ook vorm met de oprichting van kenniscentra, 
het publiceren van vaktijdschriften, het vaststellen van gedragscodes, het 
formaliseren van (internationale) uitwisselingsprogramma’s en coaching. 
 Deze vakontwikkeling bij publieke managers lijkt op wat in de 
professionaliseringliteratuur (Wilensky, 1964, MacDonald, 1995) bekend staat als 
‘professionalisering’. De beroepsgroep wordt gevormd, een beroepsvereniging 
wordt opgericht en een beroepsopleiding wordt gevestigd. Toch is het te simpel om 
de vakontwikkeling bij publieke managers als professionalisering te beschouwen 
en met termen uit traditionele professionaliseringstheorieën, waarmee ook de 
ontwikkeling van de geneeskunde en de advocatuur wordt verklaard, te analyseren. 
Bij publieke managers gaat de vakontwikkeling anders dan bij deze klassieke 
voorbeelden van professionaliteit en vakontwikkeling. Op het eerste gezicht 
ondervinden publieke managers op twee manieren tegenwerking in hun 
vakontwikkeling. 
 De kritiek op het functioneren van de publieke managers zwelt alleen maar 
aan als publieke managers het managen als vak proberen te versterken. Publieke 
managers krijgen teveel macht en vervreemden zich van de uitvoerders, de ‘echte 
professionals,’ in de organisaties die zij managen. Ze spreken verschillende talen 
en stellen andere prioriteiten. Waar managers prestatiecijfers en budgetten 
benadrukken, voelen de uitvoerders zich aangetast in hun kennis en kunde van het 
werk (Van den Brink et al., 2005; Verbrugge, 2005). Dit leidt niet alleen tot 
onbegrip, maar vooral tot openlijke kritiek: managers zijn niet geïnteresseerd in 
wat en wie zij managen, maar alleen in reorganisaties, schaalvergroting, riante 
salarissen en bonussen (Vaessen, 2001). De kritiek, die ook in de media veel 
aandacht krijgt (Noordegraaf, 2008), draagt niet bij aan de legitimering van het 
management en ontwikkeling van het vak van publieke managers. Van het ‘beter 
maken’ komt op deze manier weinig terecht.  
 Ook kunnen publieke managers zich niet laten leiden door een klassieke 
professionaliseringsstrategie. Managementkennis levert geen universele 
wetmatigheden op die altijd en overal kunnen worden toegepast (Whitley, 1995). 
Lokale omstandigheden en de personele dimensie van organiseren zijn heel 
belangrijk voor het welslagen van het management (Exworthy en Halford, 1999). 
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De technieken daarvoor zijn niet simpelweg te leren. De vaardigheid van effectieve 
managers is sterk situatie- en persoonsgebonden. Die kennis en vaardigheden laten 
zich niet of zeer moeilijk standaardiseren en institutionaliseren. Hoewel het nut 
van opleidingen ook voor het managementvak niet wordt betwijfeld – anders 
zouden managers niks anders dan omhooggevallen amateurs zijn –, worstelen 
opleidingen wel met wat en hoe ze dat de publieke managers kunnen leren 
(vergelijk Thomas en Anthony, 1996). De (kritieke) managementliteratuur leert 
ons dat er zowel kritiek bestaat op de manier waarop managementkennis wordt 
overgedragen als op de over te dragen managementkennis zelf (Spencer, 2007). 
Ondanks de eeuwenlange pogingen management tot een echt vak te ontwikkelen 
(Metcalf en Dennison, 1927; Becker, 1966; Stilman, 1974; Grey, 1997) bestaan er 
serieuze twijfels of management zich daadwerkelijk tot een vak kan ontwikkelen 
met een eigen wetenschap (Whitley, 1988), afgeschermd werkdomein (Whitley, 
1995) en een capabel opgeleide groep managers (Mintzberg, 2004).  
 Toch laten de voorbeelden uit hoofdstuk 2 zien dat managers, en publieke 
managers in het bijzonder, bewust en serieus werk maken van hun 
vakontwikkeling. Deze pogingen afschepen als ‘onzinnig’ of als 
‘afleidingsmanoeuvre’ om te camoufleren dat de macht van managers is 
toegenomen, doet geen recht aan deze onmiskenbare ontwikkeling. We willen 
immers begrijpen wat er nu echt gebeurt in de vakontwikkeling van publieke 
managers. Dit vergt echter wel een herbezinning op de traditionele 
professionaliseringstheorieën die professionals en managers als ‘tegenstanders’ 
beschouwen en professionaliteit bij (publieke) managers ontkennen. Dit hoofdstuk 
zal het theoretische perspectief expliciteren waarmee we naar het vak van publieke 
managers kunnen kijken en de ontwikkeling daarvan kunnen begrijpen. De 
volgende paragraaf behandelt verschillende benaderingen van vak en 
professionaliteit en presenteert de beredenering waarom vakontwikkeling van 
publieke managers een andere benadering vergt. De derde paragraaf gaat in op 
verschillende perspectieven op vakontwikkeling. De keuze voor een politiek-
cultureel perspectief wordt in paragraaf 3.4 nader uitgewerkt. De slotparagraaf van 
dit hoofdstuk presenteert het conceptuele model waarmee we de strijd om 
professionaliteit binnen de vakontwikkeling van de publieke managers in de cases 
kunnen begrijpen.  
 
 
3.2 3.2 3.2 3.2     Benaderingen van vak en professionaliteitBenaderingen van vak en professionaliteitBenaderingen van vak en professionaliteitBenaderingen van vak en professionaliteit    
 
3.2.13.2.13.2.13.2.1    Tradities en assumptiesTradities en assumptiesTradities en assumptiesTradities en assumpties    
 
Als we de professionaliseringsliteratuur erop naslaan (Vollmer en Mills, 1966; 
Johnson, 1972; Mok, 1973; Larson, 1977; Watson, 1987; Abbott, 1988; MacDonald, 
1995; Freidson, 2001; De Sonnaville, 2005), dan valt ons direct de veelheid aan 
onderling gerelateerde kernbegrippen op. Het gaat over ‘professies’, ‘professionals’, 
‘professionaliteit’ en ‘professionalisering’, en het is maar de vraag welke van deze 
Nederlandse begrippen goede synoniemen of vertalingen voor de vier p’s zijn: 
‘vakken’, ‘vakgenoten’, ‘vakkundigheid’ en ‘vakontwikkeling’ of juist ‘beroepen’, 
‘beroepsbeoefenaren’, ‘beroepsgebonden deskundigheid’ en 
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‘beroepsgroepvorming’. Ook als we de vertaalproblemen niet verder 
problematiseren, kunnen we niet anders dan constateren dat er in de 
professionaliseringsliteratuur geen eenduidigheid bestaat in de manier waarop de 
centrale begrippen van de vier p’s, v’s of b’s worden gedefinieerd en uitgewerkt 
(vergelijk Neal and Morgan, 2000; Abbott, 1988, De Sonnaville, 2005).25 
Verschillende auteurs noemen deze meerduidigheid van de centrale begrippen ook 
verwarrend (Freidson, 1994; Mok, 1973).  
 Ondanks de diversiteit in het denken over vak en vakontwikkeling kunnen 
we wel een kern ontdekken waar alle benaderingen zich op een bepaalde manier 
toe verhouden. Vak, vakontwikkeling, vakgenoten en vakkundigheid hebben 
allemaal betrekking op een bepaald soort van ‘werk’. De uitvoering van dat ‘werk’ 
wordt ter hand genomen door een afgebakende groep van werkers, die veelal als 
vakgenoten of beroepsbeoefenaren bekend staan. Uiteraard gaat het niet om elke 
soort van werk – amateurs werken immers ook, bijvoorbeeld bij de uitoefening van 
vrijwilligerswerk of alledaags huishoudelijk werk – maar om betaald werk, dat een 
bepaalde – de professionele – manier gecontroleerd en georganiseerd is. Het is de 
controle op en de organisatie van het werk dat dit werk ‘professioneel’ en tot een 
vak maakt. 
 Deze paragraaf beoogt niet een geschiedkundig overzicht te presenteren 
van alle ontwikkelingen in de professionaliseringsliteratuur – voor overzichten zie 
MacDonald (1995), Mok (1973) of De Sonnaville (2005). In deze paragraaf zullen 
slechts een drietal onderzoekstradities, soms aangeduid als onderzoeksstrategieën 
(vergelijk Noordegraaf, 2007), in het academische denken over vak en 
professionaliteit de revue passeren. Deze tradities hanteren verschillende 
assumpties bij de bestudering van professies, professionaliteit en 
professionalisering. Ten eerste hebben de verschillende assumpties betrekking op 
hoe vak en professionaliteit worden gedefinieerd. Ten tweede op het onderscheiden 
van beroepsgroepen waarvan de professionaliteit en vakontwikkeling worden 
onderzocht. Tot slot hebben de verschillende assumpties betrekking op hoe 
managers en professionals zich tot elkaar verhouden.  

Alvorens de onderzoekstradities met hun assumpties te presenteren, 
behandelen we kort de begrippen ‘professionaliteit’ en ‘management’. 
Professionaliteit en management zijn immers de leidende principes voor het 
organiseren van het werk. Vervolgens presenteren we een kort overzicht van 
benaderingen en definities uit de mainstream benadering, die overigens niet of 
nauwelijks in gaan op management en de relaties tussen managers en 
professionals. 
 

                                                 
25 Zoals reeds in hoofdstuk 1 vermeld, worden met de v- en p-begrippen van 
vakontwikkeling en professionalisering in dit onderzoek hetzelfde proces van de 
ontwikkeling van een vak/professie van publieke managers bedoeld. De v- en p-begrippen 
zullen dan ook door elkaar worden gebruikt.  
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3.2.23.2.23.2.23.2.2    Principes voor het organiseren van werkPrincipes voor het organiseren van werkPrincipes voor het organiseren van werkPrincipes voor het organiseren van werk    
 
Freidson (1994) onderscheidt het ‘administrative’ van het ‘occupational’ principe in 
het organiseren en controleren van werk.26 Het administratieve principe bestaat, in 
zijn ideaaltypische vorm, uit de controle op de inhoud en organisatie van het werk 
op werkvloeren dat door het management van (grote bureaucratische) organisaties 
wordt uitgeoefend. Binnen een organisatie bepaalt de hiërarchisch bovengeschikte 
laag onder welke condities het werk op de werkvloer plaatsvindt. Anders gezegd, de 
baas – de manager – bepaalt wat en hoe werknemers het werk moeten doen. 
Freidson laat zien dat het ‘administrative principle’ zijn oorspong vindt in het werk 
van Max Weber over de bureaucratische organisatievorm en dat het principe met 
de industriële revolutie tot zijn hoogte punt is gekomen. 
 Lijnrecht daartegenover staat het ‘occupational principle’ voor het 
organiseren van werk. De condities waaronder het werk uitgevoerd wordt, worden 
niet door de managers bepaald, maar door de werkers – de professionals – zelf. De 
werkers zijn dan geen werknemers meer en werken ook niet meer op werkvloeren 
van grote organisaties, omdat ze met hun hoogwaardige kennis en vaardigheden 
veelal zelfstandig en autonoom zijn. Hun autoriteit ontlenen ze aan hun, na jaren 
van training opgebouwde, deskundigheid en ervaring. Ook leveren ze voor de 
maatschappij belangrijke diensten. Hoewel het professionele ideaal autonome 
taakuitoefening voorschrijft, wordt het professionele werk wel degelijk in een 
georganiseerd verband uitgeoefend. Alleen valt deze professionele organisatie met 
de controle op het professionele werk niet samen met door managers 
gedomineerde organisaties. Uiteraard wordt professioneel werk wel degelijk – en 
tegenwoordig ook in toenemende mate – verricht in werkorganisaties, zoals 
ziekenhuizen, universiteiten en advocatenkantoren, maar de managers binnen 
deze organisaties zijn ondersteunend aan het professionele werk (vergelijk de 
professionele bureaucratie van Mintzberg, 1983). Deze werkorganisaties vormen 
weliswaar het decor voor de uitvoering van het professionele werk, maar de 
organisatie van en controle op dat werk vindt plaats binnen beroepsgebonden 
associaties. Deze associaties regelen onder andere de selectie van nieuwe 
beroepsbeoefenaars en verzorgen de opleiding van nieuwe en reeds werkzame 
professionals. Ze vertegenwoordigen ook de beroepsbeoefenaars in de richting van 
de politiek en wedijveren voor licenties en accreditatie, opdat alleen leden van de 
beroepsvereniging het werk mogen verrichten en de verenigingen mogen bepalen 
wie kwalificeert als lid en wie niet.  
 Het werk, de normen voor de kwaliteit van het werk en de controle op de 
naleving daarvan, worden allemaal bepaald en verzorgd binnen het 
beroepsverband, niet door de managers van organisaties waar de niet-zelfstandig 
gevestigde professionals werken. Het vak, georganiseerd en gecontroleerd met het 
‘occupational principle’, is dus niet gebonden aan de organisaties waarbinnen het 

                                                 
26 Freidson (2001) onderscheidt in zijn boek Professionalism: The Third Logic 
professionaliteit als de derde logica naast de markt (consumer logic) en bureaucratische 
(administrative of management logic) logica. Voor mijn betoog over de professionalisering 
van (publiek) managers is de marktlogica niet relevant, vandaar dat ik me beperk tot de 2 
principes uit Freidson’s boek uit 1994. 
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professionele werk wordt uitgevoerd. Het vak vindt zijn oorspong in het werk dat 
de beroepsgenoten over de werkorganisaties heen met elkaar verbindt. Het werk 
wordt ook geleerd, georganiseerd en gecultiveerd in de beroepsvereniging, 
beroepsopleiding en natuurlijk in de beroepspraktijk zelf. Volgens Freidson is met 
de verhoging van het onderwijsniveau en het organiseren van werkers in allerlei 
maatschappelijke en industriële sectoren het ‘occupational principle’ in het 
postindustriële tijdperk de dominante organisatielogica geworden. 
 
3.2.33.2.33.2.33.2.3    Mainstream benaderingenMainstream benaderingenMainstream benaderingenMainstream benaderingen    
 
Verschillende auteurs hebben het vak met de beroepsvereniging, 
beroepsbeoefenaars, opleidingsinstituten, gedragscodes en de professionele 
ideologie op uiteenlopende wijze gedefinieerd en qua onderlinge relaties 
geconceptualiseerd. Freidson zelf geeft een procesdefinitie, waaruit de 
kerneigenschappen van een vak kunnen worden afgeleid:  
 

“Professionalization might be defined as a process by which an organized 

occupation, usually but not always by virtue of making a claim to special 

esoteric competence and to concern for the quality of its work and its benefits 

to society, obtains the exclusive right to perform a particular kind of work, 

control training for and access to it, and control the right of determining and 

evaluating the way the work is performed” (Freidson, 1994: 428).  
 
Carr-Saunders hield in 1928 als eerste sociaal wetenschapper een rede, waarin hij 
systematisch analyseerde wat een vak onderscheidt van andere beroepen (Vollmer 
en Mills, 1966: 2). Daarin poneerde hij een veel beperktere definitie van een vak:  
 

“A profession may (…) be defined as an occupation based upon specialized 

intellectual study and training, the purpose of which is to supply skilled 

service or advice to others for a definite fee or salary” (Carr-Saunders, 1928).  
 
In die rede beschreef hij vervolgens hoe de professionalisering van die beroepen in 
zijn werk ging met aandacht voor ‘professional associations’. Die associaties stellen 
minimale kwalificatie-eisen, ontwikkelen gedragsregels en proberen de status van 
de beroepsgroep te verhogen. De professionals hechten sterk aan hun associatie, 
gedragscode en competenties en dat heeft consequenties voor waardetoekenning in 
de maatschappij en het werkinhoudelijke functioneren van het bedrijfsleven. 
 Met de opkomst van de professionals in de postindustriële maatschappij 
zijn vanuit het basisidee dat het om organiseren en controleren van 
hooggekwalificeerd werk gaat uiteenlopende benaderingen en definities gegroeid. 
Omdat vele beroepsgroepen de professionele status nastreefden, probeerden 
verschillende auteurs expliciet te benoemen wat de kerneigenschappen van een vak 
zijn. Greenwood onderscheidde bijvoorbeeld de volgende “essential elements in an 
ideal-type profession” (Vollmer en Mills, 1966: 9): “[A]ll professions seem to 
possess: (1) systematic theory, (2) authority, (3) community sanction, (4) ethical 
codes, and (5) a culture” (Greenwood, 1953). Uiteraard legden andere auteurs, zoals 
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Caplow (1954) en Fleischmann (1970), andere accenten bij het vaststellen van de 
kerneigenschappen.  
 Naast deze ideaaltypische kenmerkenbenadering, beter bekend als de 
‘traitbenadering’, plaatst een auteur als Gross (1958) beroepen op een continuüm 
van ‘echte vakken’ (professies) tot ‘jobs’, zijn aanduiding voor niet-professioneel 
werk. Aan de hand van zes dimensies wordt bepaald in hoeverre een bepaald vak 
professioneel is. Deze zes zijn: standaardisatie van het product, persoonlijke 
betrokkenheid bij cliënten, gespecialiseerde kennis, plichtsgevoel, groepsidentiteit 
en belang van bijdrage aan de samenleving. Voortbordurend op deze 
continuümgedachte maakt een dynamisch model van professionaliteit, wat vaak 
met het professionaliseringsproces wordt aangeduid (waarover in de volgende 
paragraaf meer), ook onderscheid tussen beroepen die in verschillende stadia van 
hun professionaliseringsproces staan. Hoog geprofessionaliseerde beroepen 
hebben volgens Wilensky (1964) al een aantal mijlpalen in hun ontwikkeling 
bereikt. Het werk is tot een volledige dagtaak geworden, waarna een 
opleidingsschool wordt opgericht. Vervolgens wordt de beroepsvereniging 
gevestigd, van waaruit een lobby wordt gevoerd gericht op de politiek om wettelijke 
verankering te realiseren. De laatste mijlpaal voor het bereiken van de 
hooggeprofessionaliseerde status is het opstellen van een gedragscode. Ook de 
procesbenadering wordt gekenmerkt door diversiteit. Caplow (1954) gebruikte 
dezelfde mijlpalen als Wilensky, maar legde een andere volgorde aan: eerst de 
vestiging van de beroepsvereniging, dan de beroepsnaam, de beroepscode, de 
politieke actie en tot slot de oprichting van de opleidingsschool.  

Niet alle beroepen hebben deze eindfase van de hoog-geprofessionaliseerde 
status bereikt. Etzioni (1969) onderzocht semi-professies, zoals de beroepen van 
verpleegkundigen en onderwijzers, als professies die nog niet ‘af’ zijn. In de 
oorspronkelijke versie van deze benadering van semi-professies vormden de 
klassieke, hoog-geprofessionaliseerde vakken nog steeds het ijkpunt voor het 
duiden van de toekomst van deze onvolmaakte vakken. Tegenwoordig worden ook 
de semi-professies, en vaak ook de ‘jobs’ (beroepen die op geen enkele wijze 
kwalificeren als professies), als een ‘vak apart’ gezien (Van Veen, 2005). Daarmee 
neemt de diversiteit van benaderingen en typering van ‘wat een vak precies is’ dus 
toe. 
 Bovenstaande benaderingen benadrukken de institutionele kant van 
beroepen en vakken. Andere auteurs richten zich juist meer op het ‘individuele’ of 
juist de ‘collectieve’ kant van beroepen en professionaliteit. Individuele 
beroepsbeoefenaren zijn de dragers van de kennis en vaardigheden van het vak 
(Freidson, 2001). Het is hun generalistische instelling, samen met hun bijdrage 
aan het bevredigen van vitale menselijke behoeften, zoals gezondheid en 
rechtszekerheid, en hun onbaatzuchtige houding in de beroepsuitoefening, die de 
professionaliteit bepaalt. Aan deze individuele eigenschappen ontlenen 
professionals hun autoriteit en aanzien. Vervolgens gebruiken ze hun autoriteit en 
status (als machtsbron) om hun kennis en expertise te vestigen en verdedigen. 
Gaandeweg verschuift binnen deze individuele benadering ook de aandacht van het 
ontwikkelen van professionaliteit naar de uitvoering van het professionele werk. 
Professionele praktijken, op dat individuele uitvoerende niveau, is het nieuwe 
centrale onderzoeksthema in de analyse van professionaliteit (Schön, 1983; 
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Gastelaars, 1997). Uitvoerders van het werk reflecteren op concrete gevallen die 
zich voor hen aandienen en maken bij de behandeling gebruik van formele kennis 
(geleerd tijdens de opleiding) en een in de praktijk ontwikkelde, ‘tacit knowledge’ 
(vergelijk Abbott, 1988). Ze leren en doen ervaring op tijdens het werk, waarmee ze 
hun effectiviteit in het werk kunnen vergroten. Tegelijkertijd vestigen zij, te 
midden van alle complicerende organisatieverbanden, hun professionele 
autonomie en gezag. Artsen maken deel uit van een maatschap van artsen, een 
samenwerkingsverband van professionals uit een bepaalde medische discipline, 
maar tegelijkertijd ook van de gehele ziekenhuisorganisatie en daarbinnen van een 
divisie binnen het ziekenhuis. De oriëntaties en belangen van die verschillende 
organisatiegeledingen kunnen met elkaar op gespannen voet staan (Van der Wal et 
al., 2007). 
 In de collectieve benadering wordt juist benadrukt dat het vak een 
gemeenschap van beroepsbeoefenaars is. Dergelijke professionele 
gemeenschappen hebben volgens Goode (1957) de volgende eigenschappen: (1) 
leden zijn verbonden door een gemeenschappelijke identiteit, (2) eenmaal lid blijft 
men lid, het is een eindstatus, (3) gezamenlijke waarden, (4) geïnstitutionaliseerde 
rolverwachtingen, (5) gemeenschappelijke taal, die slechts beperkt door 
buitenstaanders begrepen wordt, (6) de gemeenschap heeft macht over haar leden, 
(7) grenzen zijn duidelijk en vooral sociaal bepaald, en (8) de gemeenschap zorgt 
voor continuïteit door invloed op rekrutering, selectie en opleiding van nieuwe 
leden. Waar Goode wees op de eenheid en homogeniteit binnen de gemeenschap 
van professionals, benadrukten Bucher en Strauss (1961) dat er binnen de 
gemeenschap juist veel diversiteit bestaat, in doelen, werkactiviteiten, methoden, 
relaties met cliënten, relaties met collega’s, belangen in de associatie en 
belangstelling van het publiek. Deze diversiteit geeft aanleiding voor de vorming 
van segmenten, die zich als aparte professionele gemeenschappen gaan gedragen 
en daarbij de onderlinge strijd niet schuwen. Hoewel Goode en Bucher en Strauss 
vooral naar de gemeenschapsinterne attributen keken, analyseerde Abbott (1988) 
aan het eind van de negentiende eeuw juist de professionele gemeenschap te 
midden van andere professionele gemeenschappen, die gezamenlijk een “system 
of professions” vormen. Verschillende professionele gemeenschappen strijden om 
erkenning van hun vak en het exclusieve recht om een jurisdictie te vestigen en 
met de beroepsgroep het werkgebied te monopoliseren. 
 
3.2.43.2.43.2.43.2.4    Verschuivende assumptiesVerschuivende assumptiesVerschuivende assumptiesVerschuivende assumpties    
 
Als we deze mainstream benaderingen en definities van vak en professionaliteit 
overzien, dan valt direct op dat managers er niet in voorkomen. Dat management 
weinig aandacht krijgt binnen professionaliteittheorieën heeft een drietal redenen. 
Managers en professionals behoren tot verschillende groepen, waarvan het gedrag 
en de organisatie niet met dezelfde theorieën te benaderen vallen. Ze verschillen 
bijvoorbeeld in carrièrepatronen. Professionals volgen eerst voorbereidend 
onderwijs voordat ze in de praktijk het vak gaan uitvoeren. Management, in ieder 
geval tot de jaren ‘90, is niet een vak waarvoor de managers formeel geschoold 
zijn. Veelal worden mensen pas managers nadat ze eerst enkele niet 
leidinggevende functies hebben bekleed, die helemaal niets met het 
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managementvak te maken hebben (vergelijk Realin, 1986). Een tweede reden is dat 
het professionele ideaal ‘zelfstandige vestiging’ van de professional voorschrijft. 
Professionals, zoals artsen en advocaten, vormen een soort eenmanszaakjes, die 
organisatorisch gezien geen onderdeel uitmaken van grotere, complexe 
werkorganisaties. Tegenwoordig zijn het alleen nog de huisartsen en tandartsen, 
die hun vak praktiseren vanuit huis, ver weg van de invloed van managers. In de 
19de eeuw, voor de opkomst van de ziekenhuizen, hadden medisch specialisten ook 
een praktijk aan huis (Boot en Knapen, 1996), maar tegenwoordig werken medisch 
specialisten binnen grotere ziekenhuisorganisaties. Sommige specialisten zijn 
weliswaar lid van maatschappen, waarbinnen zij als ‘vrij gevestigde’ artsen hun 
diensten verhuren aan het ziekenhuis, maar het aantal specialisten in loondienst 
neemt toe. Een zelfde soort maatschap-constructie geldt voor advocaten. Ze werken 
voor een advocatenkantoor, maar met hun partnerschap of freelance aanstelling 
zijn ze geen normale werknemers met een arbeidscontract (vergelijk Maister, 
1993). Sinds de jaren ‘70 is er echter wel een beweging gaande waarbij 
professionals steeds meer tot normale werknemers van organisaties worden 
gemaakt. Deze proletarisering drijft het vak van de professionals steeds verder af 
van het professionele ideaal. De derde reden voor het feit dat management en 
managers in de professionaliteittheorieën nauwelijks aandacht krijgen, is dat vele 
auteurs het ‘professionele’ begrippenkader niet te sterk willen oprekken. Veel 
beroepsgroepen streven de professionele status na, maar deze status is volgens 
Wilensky (1964) niet voor iedereen weggelegd. Als iedereen professional kan zijn, 
verliezen de begrippen hun onderscheidend vermogen. 
 Als we de professionalisering van publieke managers willen onderzoeken, 
dan zullen de assumpties die ten grondslag liggen aan deze mainstream 
benaderingen moeten verschuiven. We kunnen echter in de ‘totale’ 
professionaliseringsliteratuur meerdere tradities ontdekken (Noordegraaf, 2007). 
Deze tradities hanteren verschillende assumpties, waarvan sommige afwijken van 
de geschetste mainstream benaderingen. Het verschuiven van de assumpties heeft 
uiteraard betrekking op de definiëring van de centrale begrippen, zoals 
vakontwikkeling en professionaliteit. Op de precieze uitwerking van de 
professionaliseringstheorie en definiëring van de kernconcepten komen we in de 
volgende paragrafen over verschillende perspectieven en de perspectiefkeuze terug. 
De tweede soort van assumpties, die moeten verschuiven als we de 
professionalisering van publieke managers willen onderzoeken, heeft betrekking 
op de relatie van professionals en managers binnen professionele dienstverlenende 
organisaties en de afbakening van de beroepsgroep. De ene traditie richt zich alleen 
op bepaalde beroepsgroepen als het professionaliteit en vakontwikkeling 
analyseert. Professionaliteit is bij andere beroepsgroepen niet mogelijk en mochten 
ze toch pogingen tot vakontwikkeling ondernemen dan zijn ze gedoomd te 
mislukken. Andere tradities hebben juist wel meer oog voor de organisatorische 
inbedding van professionals en ontkennen de professionaliteit van (publieke) 
managers niet op voorhand. We zullen eerst een drietal tradities in de 
professionaliseringsliteratuur kort typeren om vervolgens een argumentatie op te 
zetten voor de keuze van een ‘andere benadering’ dan de mainstream theorieën en 
perspectieven op vakontwikkeling. Die andere benadering vergt verschuivende 
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assumpties om de analyse van professionaliseringsprojecten van publieke 
managers mogelijk en zinvol te maken.  
 De eerste traditie, die grotendeels overlapt met de reeds behandelde 
mainstream benadering, wordt gekenmerkt door ‘purified professionalism’. 
Auteurs binnen deze traditie proberen het concept professionaliteit, en de 
aanverwante begrippen, puur en zuiver te houden. Dit geldt zowel voor 
procesmodellen als voor ideaaltypische beroepsgroeptyperingen. Wilensky (1964) 
bracht in zijn beroemde artikel, getiteld ‘the professionalization of everyone?’ de 
volgorde van professionalisering in kaart. Daarin reserveerde hij het begrip 
professie voor die beroepsgroepen die dat proces ook daadwerkelijk doorlopen 
hadden. Anders zou ‘iedereen’ kunnen ‘professionaliseren’ en verloor het begrip 
zijn onderscheidend vermogen. Professionaliteit kan keurig gedefinieerd worden, 
zoals Freidson (2001) bijvoorbeeld professional control als de ‘logic of 
professionalism’ op ideaaltypische wijze onderscheidt van consumer en managerial 
control. Niet alleen de definiëring geschiedt op ideaaltypische wijze, ook de 
toepassing van ‘zuivere’ professionaliteit vindt plaats op basis van traditionele 
voorbeelden, zoals artsen en advocaten. Nieuwe en half geprofessionaliseerde 
beroepsgroepen, zoals managers (zie Whitley, 1991; Mintzberg, 2004) worden niet 
beschouwd als ‘echte professies’, omdat ze een inhoudelijke afgebakende basis 
en/of institutionele kracht missen. Auteurs binnen deze traditie springen veelal op 
de bres voor een behoud van professionaliteit. Freidson houdt bijvoorbeeld in zijn 
laatste boek (2001) een pleidooi voor de (her)waardering van het professionele 
beroep en hij bekritiseert managers die de de-professionalisering van professionals 
in de hand werken. Tegenstanders van het nieuwe leren in de onderwijssector (zie 
Verbrugge en Verbrugge-Breeuwsma, 2006) en de voorstanders van de 
herwaardering van professionaliteit op werkvloeren (zie Van den Brink, et al., 
2005) benutten veelal argumenten uit deze traditie om de professionaliteit 
exclusief te houden. 
 In de tweede traditie wordt het concept professionaliteit enigszins 
opgerekt, overigens in een poging de kern ervan overeind te houden. Noordegraaf 
(2007) heeft deze traditie “situated professionalism” genoemd, omdat 
professionals en het professionele werk te maken hebben gekregen met een 
organisatorische context waar niet aan te ontkomen valt. Ondanks pogingen 
professionaliteit en het professionele werk te handhaven, moeten professionals ook 
concrete toezeggingen doen aan organisaties en managers, die consequenties 
hebben voor de professionele autonomie (Harrison en Pollitt, 1994; Flynn, 1999, 
Noordegraaf, 2004; Kirkpatrick et al., 2005). Professionals, zoals artsen en 
rechters, moeten immers ook rekening houden met organisatorische en financiële 
overwegingen; ze moeten kosten besparen, efficiënt werken, ‘value-for-money’ 
leveren en klantgericht zijn. Een strikte scheiding tussen managers en 
management enerzijds en professionals en professionaliteit anderzijds is niet meer 
te handhaven. Professionals krijgen steeds meer managementtaken in hun pakket 
en krijgen ook labels als “managing professionals” of “medische managers” 
toegekend (Causer en Exworthy, 1999). Anderzijds stappen ook veel vakmatig 
geschoolde specialisten over naar een managementcarrière in de hoop bijvoorbeeld 
een functie in het bestuur van een ziekenhuis te bemachtigen (Noordegraaf en 
Meurs, 2001). Deze vertroebeling van het manager-professional onderscheid 
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betekent niet dat de professionele taakuitvoering met bijbehorende kennis, 
opleidingen, vaardigheden, status en autonomie verdwijnt. Professionele 
taakuitvoering wordt alleen moeilijker en meer en meer afhankelijk van de 
organisaties waarbinnen de taken worden uitgevoerd. Professionaliteit wordt in de 
tweede traditie gesitueerd binnen een organisatorische context waarin de 
professionals meervoudige, en daarmee lastig te typeren, relaties onderhouden met 
managers, politici, toezichthouders, klanten, andere experts en marktpartijen. 
Traditioneel professionele instrumenten, als selectie, certificering en peergroup 
control maken plaats voor gepolitiseerde expertise in het informatietijdperk. Op 
basis van gepolitiseerde expertise kunnen hooggeschoolde experts, zoals de 
traditionele artsen, advocaten en ingenieurs, maar tegenwoordig ook adviseurs en 
allerlei andere deskundigen, nog steeds veel autonomie en autoriteit verwerven (zie 
ook Brint, 1994). Die autonomie en autoriteit zijn echter wel afhankelijk van de 
context waarin deze experts operen.  
 De derde traditie, die “hybridized professionalism” is gelabeld 
(Noordegraaf, 2007), betreft het herinterpreteren van ‘traditionele’ 
professionaliteit. Professionaliteit is niet meer gebonden aan experts op 
werkvloeren, maar kan in allerlei beroepsverbanden ontwikkeld worden, ook bij 
managers, wier werk juist bestaat uit het organiseren en standaardiseren van het 
werk van experts op werkvloeren. Net als medici geven ook managers betekenis aan 
“situaties, relaties, rollen en zaken”, terwijl zij zich verlaten op “vanzelfsprekende 
kennis” en op “continue interpretatie en betekenisconstructie” (Sutherland en 
Dawson, 2002; Noordegraaf, 2007). Het unieke van professionaliteit is niet alleen 
gelegen in de omgang met onzekerheid, complexe gevallen en waardeconflicten, 
maar juist in het feit dat ook deze praktiserende ‘professionals’ hiermee moeten 
omgaan en dat met elkaar doen. Rondom het werk organiseren zij zich als groep, 
met bijbehorende vakinstituties, gericht op het betekenis geven van hun werk 
binnen een grotere, maatschappelijke of globale context of ontwikkeling (Schön, 
1983). Die betekenisgeving verloopt niet voor alle professionals hetzelfde, dus vaak 
bestaan er verschillende en tegenstrijdige interpretaties van wat het vak precies 
inhoudt. Het begrip professionaliteit is dus niet gegeven, of van buiten af opgelegd. 
Professionaliteit, ondanks dat het de kennisinhoudelijke en gedragmatige basis 
vormt, waarop de praktiserende professionals terugvallen, is veranderlijk, omdat de 
betrokken professionals het continue in onderlinge interactie ontwikkelen en 
herbevestigen, in nauwe relatie met het werk, de organisatie waarbinnen het werk 
uitgevoerd wordt en de legitimiteit daarvan in de bredere, maatschappelijke 
context. 
 
Vanuit de eerste twee tradities is het onderzoeken van vakontwikkeling van 
publieke managers een onmogelijke opgave, omdat professionaliteit en 
vakontwikkeling in deze tradities zijn voorbehouden aan ‘professionals’ op 
werkvloeren (ongeacht hun organisatorische inbedding). De derde traditie heeft 
juist wel oog voor professionaliteit bij andere dan de traditionele beroepen die 
doorgaans als professioneel worden beschouwd. In tijden en contexten waarin 
traditionele beroepsgroepen aan de-professionalisering onderhevig zijn en hun 
beperkte autonomie zich beter laat analyseren vanuit de tweede traditie, past het 
om professionaliteit niet alleen bij traditionele experts en hoog geschoolde 



Vakontwikkeling bij publieke managers 63 

uitvoerders te bestuderen. Wij zijn geïnteresseerd in de analyse van publieke 
managers als ‘nieuwe’ professionals, die trachten de traditionele 
organisatiesystemen van klassieke professionals te hervormen. Omdat de 
professionaliseringspogingen van deze publieke managers zich beter laten 
beschrijven met een retorische dan een traditionele benadering van de 
professionaliseringsstrategie, zullen we de hybridized professionalism traditie 
moeten gebruiken om deze professionaliseringspogingen te begrijpen.  

Binnen deze traditie bestaat niet alleen aandacht voor een nieuwe naar 
professionalisering strevende doelgroep met al haar eigenaardigheden en 
tegenslagen in de professionaliseringsprojecten. De hybridized professionalism 
traditie heeft ook oog voor andere (beroeps)groepen en organisatiecontexten, die 
invloed (kunnen) hebben op hoe de professionaliteit van het nieuwe vak vorm en 
betekenis krijgen. Tevens vervalt binnen deze traditie een analyse van 
professionalisering van publieke managers niet in een discussie over de vraag of 
het vak van publieke managers wel of niet ‘echt’ is. Bij een herinterpretatie van 
professionaliteit is het wel mogelijk dat de gewenste professionalisering tot heel 
andere uitkomsten dan een hoog geprofessionaliseerde, hoog gewaardeerde en 
homogene beroepsgroep leidt. Dat ligt zelfs in de lijn der verwachting als publieke 
managers een traditionele professionaliseringstrategie betrachten in hun 
professionaliseringsprojecten (vergelijk Mintzberg, 2004; Grey, 1997; Whitley, 
1989; Noordegraaf, 2007). 
 Binnen de hybridized professionalism traditie gaat het nog steeds om de 
analyse van hoe vakinstituties als verenigingen, opleidingen, en gedragscodes 
worden gevestigd. Ook is er aandacht voor hoe deze vakinstituties en de 
bijgehorende gestructureerde carrièrelijnen, coachingsmogelijkheden, 
normnaleving, kennisoverdracht en praktijkleren allemaal in de praktijk 
functioneren. Alleen zijn deze vakinstituties minder eenduidig, niet gestructureerd 
opgezet en niet alom geaccepteerd door alle betrokkenen zoals bij purified 
professionalism wel het geval is. Het vak en de professionaliteit in de hybridized 
professionalism traditie wordt juist gekenmerkt door veel gedoe rondom de 
uitvoering van het werk, tegenstrijdige interpretaties daarvan en een voortdurende 
reconstructie van het werk dat de ‘hybride’ professionals moeten uitvoeren te 
midden van een weerbarstige praktijk, onwillige cliënten en complexe 
organisatiestructuren.  

De hybridized professionalism traditie, waarin de constructie van 
professionaliteit te midden van het werk, de uitvoering, andere beroepsbeoefenaars 
en bestaande organisatorische en institutionele structuren centraal staat, richt zich 
ook meer op het dynamische van de professionaliteit dan het statische. Als de 
assumpties verschuiven van ‘pure’ naar ‘hybride’ vormen van vak en 
professionaliteit, dan moeten we ook in het vakontwikkelingsproces op zoek naar 
een dynamischere, en dus minder statische en gestructureerde benadering van 
vakontwikkeling. Alvorens ons perspectief op de vakontwikkeling van publieke 
managers uit te werken (paragraaf 3.4), schetsen we in de volgende paragraaf 
verschillende perspectieven op vakontwikkeling.  
 
 



  Hoofdstuk 3  64 

3.3 3.3 3.3 3.3     Perspectieven op vakontwikkelingPerspectieven op vakontwikkelingPerspectieven op vakontwikkelingPerspectieven op vakontwikkeling    
 
In de vorige paragraaf stond toch vooral de theoretische benadering van begrippen 
als vak en professionaliteit centraal. We plaatsten vervolgens deze begrippen in een 
(opkomende) onderzoekstraditie die het mogelijk maakt ook de professionalisering 
van publieke managers te begrijpen. In deze paragraaf gaan we nader in op, 
wederom verschillende, manieren van kijken ditmaal naar de ontwikkeling van het 
vak van publieke managers. Deze verschillende manieren van kijken naar 
vakontwikkeling zullen we als perspectieven op vakontwikkeling benaderen.  
 De ontwikkeling van een vak is een proces over tijd. De uitkomst, het vak 
of de hoog geprofessionaliseerde beroepsgroep, is qua vorm en inrichting minder 
relevant dan de manier waarop het vak wordt ontwikkeld en hoe het proces van 
professionalisering vorm krijgt, zeker als we het ‘pure’ idee loslaten. Hoewel deze 
procesbenadering oorspronkelijk bedoeld was om de diversiteit in de vakken en 
vakinstituties te begrijpen als verschillende stadia in het 
professionaliseringsproces, ontstond ook snel een academisch debat rondom het 
professionaliseringsconcept. Abbott (1988: 15) twijfelde bijvoorbeeld aan de 
validiteit van het professionaliseringsconcept en De Sonnaville (2005) besloot zijn 
analyse van de professionalisering van organisatie-adviseur’ volledig om te gooien. 
Aan de hand van Abbott’s typering behandelen we kort drie perspectieven op 
professionalisering, alvorens de keuze voor het perspectief te maken dat het best de 
vakontwikkeling bij publieke managers inzichtelijk maakt. Achtereenvolgens 
passeren het functionalistisch, sociaal-culturele en politiek-culturele perspectief op 
professionalisering de revue. 
 
3.3.13.3.13.3.13.3.1    Het functionalistische perspectief Het functionalistische perspectief Het functionalistische perspectief Het functionalistische perspectief     
 
In het functionalistische perspectief staat effectiviteit centraal. De ontwikkeling van 
de beroepsgroep, met al haar vakinstituties, wordt voortgedreven door de wens het 
werk en de bijdrage aan de maatschappij ‘beter’ te maken en in de professionele 
dienstverlening gegarandeerd hoogwaardige kwaliteit te leveren. 
Professionalisering laat zich beschrijven als een zoektocht naar effectieve 
methoden, die na ontdekking worden gebruikt als ijkpunt voor alle 
beroepsbeoefenaren in hun werk en onderwijs. Het werk en de methoden gaan 
niet over activiteiten die zich eenvoudig lenen voor standaardisatie. Anders zijn 
beroepsbeoefenaren met een jarenlange training niet nodig om het werk uit te 
voeren. Het is juist de complexiteit van het werk en de methoden die het én 
mogelijk én noodzakelijk maken dat beroepsbeoefenaren hun eigen gemeenschap 
met onderwijs en associaties oprichten die daarmee een deel van de markt 
monopoliseren. Het werk waarvoor de professionele uitvoerders over abstracte 
kennis, specialistische vaardigheden en veel tacit knowledge moeten beschikken, is 
een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. De cliënten van deze professionals 
zijn afhankelijk van de deskundigheid en vaardigheden die alleen de professionals 
bezitten. De ongelijkheid die dit teweegbrengt vergt een speciale onderlinge relatie. 
 De kern van de functionalistische benadering ligt in deze “speciale relatie 
tussen de cliënt en de professional” (Abbott, 1991: 356) en professionalisering gaat 
over het garanderen van die relatie. Professionals kunnen alleen op een effectieve 
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wijze aan de oplossing van problemen van hun cliënten werken en cliënten 
kunnen alleen hierop vertrouwen, als professionals werken binnen een aantal 
vakgerichte instituties. Deze vakinstituties maken enerzijds het professionele werk 
mogelijk, bijvoorbeeld via toelating, licenties en onderwijs, maar controleren 
anderzijds ook of professionals de vakkennis en -vaardigheden in hun werk – op de 
juiste, professionele wijze – gebruiken. De vakinstituties, voornamelijk de 
‘corporate body’, reguleren de speciale relatie tussen de cliënt en de professional en 
bewerkstelligen een normatieve consensus. Daarmee kunnen ook de overige 
vakinstituties, zoals “education, (client-protective) credentialing, ethics codes, and 
similar guarantees of the professionals-client relation” (Abbott, 1991: 357) hun 
bijdrage leveren aan het professionele werk en zijn maatschappelijke functie.  

Het functionalistische perspectief erkent het belang van de functies van 
deze vakgerichte instituties, zoals het beschermen van de professional-cliënt relatie 
en het bewerkstelligen van normatieve consensus, maar het problematiseert de 
ontstaansgeschiedenis en de werking van de instituties niet. Het structuralistische 
perspectief (Abbott, 1988:15) sluit hier direct op aan. Nadat de vakgerichte 
instituties, zoals een beroepsvereniging, vakonderwijs, gedragscode, 
toelatingscriteria en accreditatie, gevestigd zijn, verliezen ze een deel van hun 
oorspronkelijke functie met betrekking tot het waarborgen van de professional-
cliënt relatie en het beter maken van het werk. Ze blijven echter als structuur van 
het vak wel voortbestaan en behouden zo invloed op het werk en beroepsgenoten.  

Belangrijke representanten van de functionalistische en structuralistische 
perspectieven zijn Carr-Saunders (1928), Parsons (1954), Caplow (1954), Wilensky 
(1964) en Vollmer en Mills (1966). Dit perspectief heeft een grote 
aantrekkingskracht gehad op academici die professionalisering onderzochten en 
practitioners die hun professionaliteit wilden versterken. Het functionalisme in het 
perspectief is ook bekritiseerd (Schön, 1983; Abbott, 1988), bijvoorbeeld omdat de 
empirische analyse van professionaliserende beroepsgroepen uiteenlopende 
resultaten opleverde en de benadering als draaiboek voor een 
professionaliseringsproject niet (altijd) werkte. De diversiteit achter de begrippen 
en ontwikkelingen is simpelweg te groot en het functionalistische verbleekt als 
‘oneigenlijke motieven’ (zoals macht, status en aanzien) de boventoon gaan voeren 
in professionaliseringstrajecten. Het sociaal-culturele en politiek-culturele 
perspectief hebben hier meer oog voor. 
 
3.3.23.3.23.3.23.3.2    Het sociaalHet sociaalHet sociaalHet sociaal----culturele perspectief culturele perspectief culturele perspectief culturele perspectief     
 
Het sociaal-culturele perspectief keert zich af van het structurele, gereguleerde van 
vakken, wat in het functionalistische perspectief zo belangrijk is. Vakken en 
beroepsbeoefenaren hebben een toegevoegde waarde met hun kennis en 
vaardigheden, die hen gezag geven over de cliënten en non-experts (Abbott, 1998: 
15). Dit levert de professionals, in sociaal-culturele zin, respect, autoriteit en status 
op. Professionals zijn nog steeds lid van beroepsverenigingen en volgen ook 
gewoon het vakonderwijs, maar daarbinnen leren ze niet alleen wat effectieve 
kennis en vaardigheden zijn die zij in hun werk kunnen gebruiken. Belangrijker is 
de socialisatie van nieuwe professionals in de mores van het vak. Dat is meer dan 
het toepassen van effectieve technieken en het stampen van kennis. Het gaat juist 
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om het verwerven van een bepaalde levensstijl, met kennis van de normen van de 
professionele cultuur (Barley, Meyer en Gash, 1988). Tijdens de socialisatie leren 
professionals hoe zij zich moeten gedragen om gezag van cliënten en andere 
experts te verwerven en behouden. Ze leren daarbij ook de symboliek van het vak 
van binnenuit kennen en ontwikkelen gezamenlijk een beroepsgebonden 
identiteit. De eed van Hippocrates, die de basis vormt voor de gelofte die artsen 
afleggen als zij de artsbevoegdheid ontvangen, symboliseert de normnaleving 
binnen het medische vak en geeft de artsen ook een identiteit van toegewijde 
deskundigen die alles in het werk stellen hun patiënten te genezen.  
 De drijvende kracht achter de professionalisering is het verwerven, 
behouden en versterken van de status van het vak binnen een gemeenschap. 
Uiteraard is die status direct verbonden met het uitvoerende werk. Bepaalde 
beroepen hebben het relatief eenvoudig in het rechtvaardigen van hun hoge status, 
omdat het hogere doel van het werk – denk aan gezondheid en rechtvaardigheid – 
eenvoudig tot de verbeelding spreekt. Andere beroepen, zoals verplegers en 
(publieke) managers, hebben het lastiger. Verplegers moeten in de 
gezondheidszorgsector de status delen met, of zelfs afstaan aan, medici. En 
managers streven een doel na – beter organiseren – waarvan de waarde niet door 
alle betrokkenen wordt ingezien. Vandaar dat vertegenwoordigers van deze 
beroepen pogingen tot professionalisering ondernemen om hun werk meer 
gerespecteerd te krijgen en de publieke managers van een hogere status te 
voorzien. Of publieke managers in hun professionaliseringsprojecten daarin 
slagen, staat in dit onderzoek ter discussie. Beroepen die er wel inslagen hun werk 
en status gelegitimeerd te krijgen binnen een samenleving, en zich weten te 
omgeven met een rijke symboliek, komen veelal verder met de professionalisering. 
Representanten van dit sociaal-culturele perspectief zijn onder andere Bledstein 
(1976) en Haskell (1984). 
 
3.3.33.3.33.3.33.3.3    Het politiekHet politiekHet politiekHet politiek----culturele perspectculturele perspectculturele perspectculturele perspectiefiefiefief    
 
Tot slot richt het politiek-culturele perspectief zich niet op effectiviteit en status als 
de hoofddoelstellingen van professionals. Effectieve methoden en aanzien zijn 
echter wel middelen waarmee professionals hun doel – macht en autonomie – 
proberen te bereiken. Ook in dit perspectief staan de vakgerichte instituties, zoals 
beroepsverenigingen, vakopleidingen, gedragscodes en wettelijke verankering, 
centraal, maar om een andere reden dan het garanderen van effectiviteit of het 
socialiseren van de leden. “The significance of these institutions lay in their 
exclusionary power, that is, their ability to close a profession’s jurisdiction to 
outsides” (Abbott, 1991: 357). Professionals hebben er belang bij om exclusief te 
blijven in het aanbieden van hun kennis en vaardigheden (met als reden het 
garanderen van inkomen en verzekeren van invloed). Dus wedijveren ze bij de staat 
om een wettelijke verankering van hun beroepsgroep. Als de jurisdictie van het vak 
wettelijk gevestigd is, mogen de professionals het werkgebied ook monopoliseren. 
Binnen het wettelijke mandaat, de zogenaamde staatlicentie, kunnen professionals 
hun werk zelf organiseren en de werkcondities daarbinnen bepalen. Dit levert 
professionals echter wel vaak het verwijt op dat zij hun eigen belang laten 
prefereren boven het belang van cliënten, zich met hun monopoly en autonome 
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taakuitoefening onttrekken aan de samenleving en zich ook onvoldoende 
aanpassen aan nieuwe maatschappelijke omstandigheden (vergelijk Trommel, 
2006).  

Volgens Abbott (1988: 33) maakt elke beroepsgroep zijn eigen unieke 
ontwikkeling door en loopt het claimen van een jurisdictie voor het werk dat de 
beroepsgroep uitvoert en monopoliseert als een rode draad door de 
professionalisering (zie ook Larson, 1977). Toch zijn professionals niet 
oppermachtig en volledig losgeslagen van de maatschappij. Het werk vormt de 
centrale link tussen de beroepsgroep en haar jurisdictie, dat een corrigerend effect 
kan hebben als de beroepsgroep te ver afdrijft van wat de cliënten wensen en het 
wettelijke kader mogelijk maakt. Belangrijk daarvoor is dat de beroepsgroep 
onderdeel uit maakt van een ‘system of professions’, een web van beroepsgroepen, 
die allemaal strijden om de jurisdictie en de mogelijkheid hun werk, taken en 
kennis wettelijk verankerd te krijgen. Op een hoger abstractie niveau gaat die strijd 
enerzijds om macht en anderzijds om aanzien en status.  

Beroepsgroepen zijn geen homogene groepen collega’s die allemaal 
hetzelfde denken en doen. Ze bestaan op hun beurt uit subgeledingen die net even 
een andere bijdrage aan het gehele vak leveren. Zowel binnen als tussen de 
beroepsgroepen wordt er dus gewedijverd om de claim van jurisdictie rondom hun 
werk, kennis en vaardigheden en dus macht en status. Daarbij heb je winnaars en 
verliezers: de beroepsgroepen of subgeledingen daarbinnen die de jurisdictie van 
hun werk, kennis en vaardigheden hebben weten te vestigen, hebben een 
autonome ruimte gecreëerd. Ze kunnen daarmee buitenstaanders weren en de 
uitoefening van het vak controleren. Dit geeft deze ‘winnaars’ macht en aanzien 
ten opzichte van andere beroepsgroepen of beroepssegmenten. 

Volgens Abbott gaat professionalisering gepaard met een strijdproces 
tussen verschillende subgeledingen binnen beroepsgroepen en natuurlijk tussen 
gehele beroepsgroepen om hun bijdrage aan het professionele werk aanvaard, 
georganiseerd en verankerd te krijgen. Die bijdrages verschillen met betrekking tot 
de visie op het vak, het gebruik van methoden en de relaties met de cliënten. 
Beroepsgroepen en -segmenten strijden om herkenning, representatie en ‘aandeel’ 
binnen de vakinstituties, zoals voldoende aanwas van nieuwe kandidaten en een 
minimaal evenredige vertegenwoordiging in tuchtcommissies. Welke 
beroepsgroep of welk beroepssegment erin slaagt de vakinstituties zo in te richten 
dat het haar/zijn claim van professionaliteit representeert, heeft de macht binnen 
de beroepsgroep in handen. Immers, “associations are not everybody’s associations 
but represent one segment or a particular alliance of segments… Established 
associations become battlegrounds as different emerging segments compete for 
control” (Bucher en Strauss, 1961: 331). Het gaat echter niet alleen om controle 
vanuit en macht en status van de beroepsassociatie. De belangrijkste taak binnen 
een professionaliseringsproces is, volgens Abbott, (1991: 357) “the construction of a 
knowlegde basis for an occupation”. Macht en status worden evenzogoed gecreëerd 
en dus bevochten via ideeën. De constructie van een basis van kennis en 
vaardigheden, inclusief de afbakening daarvan ten opzichte van andere 
beroepsgroepen en -segmenten, vindt niet alleen plaats binnen de 
beroepsassociatie, maar ook binnen het beroepsonderwijs en instrumenten tot 
gedragsregulering. De politiek-culturele analyse van vakontwikkeling zal dus 
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ingaan op strijd om macht en status van beroepsgroepen en de constructie van 
kennis, zowel in de beroepsassociaties als in de andere pijlers van 
professionaliseringsprojecten (vergelijk hoofdstuk 2).  
 
    
3.4 3.4 3.4 3.4     Het politiekHet politiekHet politiekHet politiek----culturelculturelculturelcultureleeee perspectief en de vakontwik perspectief en de vakontwik perspectief en de vakontwik perspectief en de vakontwikkeling van publieke keling van publieke keling van publieke keling van publieke 

managersmanagersmanagersmanagers    
 
Publieke managers zijn volop met vakontwikkeling bezig en hebben de afgelopen 
decennia allerlei vakinstituties opgericht en verder tot ontwikkeling gebracht. Toch 
bestaan er twijfels of deze ontwikkeling nu als vakontwikkeling kan worden 
gekwalificeerd of dat er niet iets anders aan de hand is. Grey (1997) 
beargumenteerde dat het versterken en ontwikkelen van de technische aspecten 
van het managementvak niet leidt tot een versterking van het managementvak, 
maar tot een disciplinering van de individuen die het management vormgeven. Op 
de achtergrond van de vakontwikkeling van het management vindt een 
disciplineringproject plaats dat door andere krachten wordt voortgedreven dan 
managers die hun vak vestigen en professionaliteit ontwikkelen. Toch zijn het ook 
uiteindelijk de managers zelf die zich laten disciplineren en de opgelegde visie in 
hun vak en professionaliteit opnemen. De vakinstituties worden immers door de 
managers zelf opgericht en vervolgens gebruikt.  
 Omdat publieke managers behoren tot de (semi-)overheid, vindt de 
vakontwikkeling van publieke managers plaats tegen de achtergrond van grotere 
maatschappelijke bewegingen en binnen een door de staat gedomineerde 
institutionele structuur. Vakontwikkeling bij publieke managers gaat daarom niet 
zozeer over de zoektocht naar effectieve methoden van het managen van publieke 
organisaties of het evolueren van sociale normen die publieke managers de meeste 
status opleveren. Dit betekent niet dat effectieve kennis en vaardigheden of de 
socialisatie van publieke managers niet belangrijk zijn, maar slechts dat effectiviteit 
en socialisatie pas een rol spelen als publieke managers er in slagen een eigen 
autonome ruimte te creëren en behouden te midden van allerlei grotere 
maatschappelijke krachten. Het vestigen van een autonome ruimte met de 
oprichting en verdere ontwikkeling van het vak van publieke managers laat zich 
beter analyseren met een politiek-cultureel perspectief. 
 Het politiek-culturele perspectief op vakontwikkeling van publieke 
managers heeft een aantal kenmerken. Publieke managers vormen geen 
homogene groep, die gezamenlijk zijn opgeleid, vergelijkbare carrièrepaden 
hebben doorlopen en op een zelfde manier het werk ten uitvoer brengen. Een 
beroepsgroep in het politiek-culturele perspectief bestaat uit verschillende 
segmenten: “Segments develop distinctive identities and a sense of the past and the 
goals for the future, and they organize activities which will secure an institutional 
position and implement their distinctive missions” (Bucher en Strauss, 1961). Deze 
beroepssegmenten hebben verschillende belangen bij het voortbestaan en 
ontwikkelen van de beroepsgroep als geheel. Waar precies de scheiding in 
segmenten komt te liggen, is afhankelijk van welke twistpunten binnen deze 
beroepssegmenten opspelen. Vooraf postuleren welke twistpunten relevant zijn is 
niet mogelijk, omdat gelegenheidscoalities de verschillen eenvoudig kunnen 
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overbruggen. Het gaat in het politiek-culturele perspectief op vakontwikkeling 
natuurlijk om het spel van het smeden van coalities of juist het opspelen van 
tegenstellingen. Veel geanalyseerde twistpunten zijn onder andere: (1) die tussen 
praktijk en onderwijs (met als argument: ‘geleerde kennis en methoden sluiten 
niet aan bij praktijk’); (2) tussen beroepsvereniging en onderwijs (wie bepaalt wat 
er geleerd wordt en of welke kandidaten mogen doorstromen); (3) tussen 
beroepsvereniging en praktijk (beste stuurlui staan aan wal); (4) generalisten versus 
specialisten (breedte of diepgang); en (5) kern versus periferie (hoe gaat men de 
relatie met klanten en andere professionals aan). Overigens wordt de 
professionaliteit niet alleen intern betwist. Ook van buitenaf wordt er aan het vak 
van publieke managers getrokken. Politici, ambtelijke diensten, marktpartijen en 
natuurlijk de ondergeschikte professionals hebben allen hun eigen wensen over 
hoe de publieke managers hun werk uitvoeren en zich vakmatig verder 
ontwikkelen. 
 Als een schijnbaar homogene beroepsgroep bestaat uit beroepssegmenten 
met eigen belangen en identiteiten en als er strijd bestaat over welke visie, definitie 
en methoden dominant moeten zijn binnen het vak, dan kan vakontwikkeling 
worden gezien als een spel waarin beroepssegmenten onderling en met actoren 
buiten het vak ‘interacteren’. Die interacties zijn iteratief en erop gericht de claim 
van professionaliteit binnen de beroepsgroep te beïnvloeden. Het beïnvloeden van 
die claims is niet een praktijk waar individuele beroepsbeoefenaars dagelijks en 
doelbewust mee bezig zijn. Uiteraard zijn er vele beroepsbeoefenaars, zeker de 
meer ervaren personen, met uitgesproken opvattingen over de effectiviteit van het 
werk, de publieke perceptie daarvan en een ontwikkelplan voor de nabije toekomst, 
maar in dit onderzoek staan deze opvattingen niet centraal. In deze studie willen 
we immers begrijpen hoe de professionalisering van publieke managers, als een 
nieuwe gevestigde beroepsgroep, gestalte krijgt. Individuele opvattingen over de 
professionaliteit van publieke managers wordt echter wel onderwerp van 
onderzoek als de personen die ze articuleren zelf betrokken zijn bij het bouwen van 
vakinstituties. In de evolutie van vakinstituties zijn echter veel verschillende 
personen (binnen en buiten de beroepsgroep) betrokken en, niet onbelangrijk, in 
de loop van de tijd (evolutie) kunnen personen, opvattingen en analyses 
veranderen.  
 Het verloop van de vakontwikkeling bij publieke managers is geen 
uniform, unidirectioneel en doelbewust proces. Vakontwikkeling bestaat uit vele 
gebeurtenissen, die gezamenlijk weliswaar het vakontwikkelingsproject 
representeren, maar apart niet eenduidig te plaatsen zijn en door alle betrokkenen 
als onderdeel van het grotere proces van vakontwikkeling worden beschouwd.  
 

“Each event, be it associations, licensure, or ethics codes, is actually the 

organizational embodiment of a larger process. We say, ‘Individual doctors 

feel a need to affiliate, to identify with each other, and perhaps to seize 

organized control of their market, so they found an association.’ But this bald 

narrative omits the informal meetings, the false starts, the lapses. By contrast, 

sometimes organizational outcomes come without much buildup” (Abbott, 

1991: 359). 
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Vakontwikkeling is een proces over tijd en kan op verschillende ‘kritieke 
momenten’ in die tijd een andere insteek of richting hebben. Elke vakontwikkeling 
is een ‘eigen historisch proces’ dat niet begrepen kan worden met een generiek 
model, maar juist aandacht moet schenken aan hoe actoren daarbinnen opereren. 
Vandaar dat we in ons onderzoek de ontwikkeling van het vak van publieke 
managers van binnenuit trachten te analyseren.  
 Tot slot veronderstelt het politiek-culturele perspectief dat het spel om de 
professionaliteit in een beroepsgroep niet in het luchtledige plaatsvindt. 
Vakontwikkeling vindt plaats op een speelveld. Het speelveld is de institutionele 
omgeving die bestaat uit regulatieve, normatieve en cognitieve structuren die aan 
het veld, en de actoren binnen dat veld, samenhang, betekenis en stabiliteit geven 
(Scott, 1995; Scott et al., 2000). Binnen zo een omgeving zijn er verschillende 
institutionele gegevenheden, zoals overheidssystemen, wetten, nationale 
onderwijsstelsels, sectorale beleidsparadigma’s en gevestigde gebruiken, die allen, 
maar niet allemaal evenveel, invloed hebben op de vakontwikkeling. Het vak is 
weliswaar zelf ook een institutie, omdat het als beroepsgebonden structuur en 
kennisbasis richting geeft aan praktiserende professionals. Echter, een vak in 
oprichting (of in ontwikkeling) moet zich ook nestelen in die institutionele 
omgeving. Op bepaalde punten wordt de omgeving aangepast aan het nieuw te 
vestigen vak, bijvoorbeeld op het moment dat een staat een nieuwe wet aanneemt, 
waarin de staatslicentie en de autonome ruimte van de nieuwe beroepsgroep 
worden geregeld. Toch zal de invloed voornamelijk andersom lopen. Het nieuw op 
te richten vak moet rekening houden met bestaande structuren in de samenleving 
en beleidssectoren, met het algemene overheids- en sectorale beleid en met 
structuren en praktijken in andere sectoren, zoals het onderwijs. Het spel om de 
oprichting van vakinstituties en de claim van professionaliteit van publieke 
managers kan alleen begrepen worden als de institutionele omgeving in de analyse 
als een belangrijke factor meegenomen wordt. 
  
 
3.5 3.5 3.5 3.5     VakontwikkeliVakontwikkeliVakontwikkeliVakontwikkeling als ng als ng als ng als ‘‘‘‘strijdstrijdstrijdstrijd’’’’ om professionaliteit om professionaliteit om professionaliteit om professionaliteit    
 
In deze slotparagraaf van dit theoretische hoofdstuk werken we de theoretische 
benadering van de vakontwikkeling van publieke managers verder uit. 
Achtereenvolgens besteden we aandacht aan het analyseniveau van de 
vakontwikkeling, de conceptualisatie van het vak van publieke managers, de 
precisering van de strijd om professionaliteit en de institutionele inbedding van de 
vakontwikkeling van publieke managers. 
 
3.5.13.5.13.5.13.5.1    Vakontwikkeling op onderling verbonden niveausVakontwikkeling op onderling verbonden niveausVakontwikkeling op onderling verbonden niveausVakontwikkeling op onderling verbonden niveaus    
 
Het werk dat professionals uitvoeren en waarop de jurisdictie van de beroepsgroep 
rust, is de kern van alle theoretische begrippen die betrekking hebben op het vak, 
de vakontwikkeling en de professionaliteit (Schön, 1983; Abbott, 1988; Brint, 1994; 
Freidson, 2001). Dat professionele werk kan vanuit twee niveaus worden 
bestudeerd (Mok, 1973; De Sonnaville, 2005). De keuze voor een bepaald niveau 
heeft echter consequenties voor de exacte definiëring van begrippen, de 
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bestudeerde onderwerpen en natuurlijk de uitkomsten van analyses. Het ene 
niveau betreft het individuele niveau, de andere het bovenindividuele, vaak 
aangeduid als het meso-niveau. In principe is de analyse van vakontwikkeling ook 
op een macroniveau mogelijk, zoals de ontwikkeling – professionalisering – van 
samenlevingen, van industrieel naar postindustrieel in de analyse van Bell (1976). 
We onderzoeken echter hoe het vak van publieke managers wordt gevestigd te 
midden van andere vakken binnen een samenleving. De analyse van 
vakontwikkeling op een macroniveau ligt dus niet voor de hand. 
 Op het individuele niveau zijn het de individuen – professionals of 
beroepsgenoten genaamd – die de dragers zijn van de vakkennis, 
beroepsvaardigheden en professionaliteitopvattingen. Ze hebben deze verworven 
na jarenlange scholing en socialisatie binnen de beroepsgroep. Met behulp van de 
scholing en de socialisatie zijn de individuen in staat het professionele werk – de 
behandeling van concrete gevallen op basis van abstracte kennis (Abbott, 1988) – 
succesvol én volgens de normen van het vak uit te oefenen. Op het 
bovenindividuele niveau is het vak een beroepsgroepgebonden sociale structuur, 
met een cognitief, instrumentele en substantiële kant en een formeel, normatieve 
en organisatorische kant. De cognitief, instrumentele en inhoudelijke kant van het 
vak bestaat uit de body of knowledge en skills. De formele, normatieve en 
organisatorische kant heeft betrekking op de min of meer geformaliseerde 
vakinstituties, zoals beroepsassociaties met wettelijke gelegitimeerde 
bevoegdheden, verplicht onderwijs en andere instrumenten van gedragsnormering. 
Beide kanten van het vak bieden individuele professionals houvast bij de 
uitoefening van hun vak, zowel in de vorm van effectieve manieren van 
casebehandeling als moreelethische zingeving (vergelijk Noordegraaf, 2004; 
2007).  

Tussen beide niveaus bestaat een wisselwerking. Professionals kunnen 
niet zonder de sociale structuur van hun vak en beroepsgroep, enerzijds omdat ze 
anders niets te leren hebben en anderzijds omdat het werk wat ze doen, of niet 
effectief en waardevol is of door iedereen zelf kan worden gedaan. Een vak op dat 
bovenindividuele niveau kan ook niet zonder de uitvoerende professionals. Als de 
bekwame individuele beroepsbeoefenaren weg lopen, marginaliseert het vak. De 
beroepseer beweging (Van den Brink et al., 2005) wijst er bijvoorbeeld op dat het 
vak van onderwijzer geen aantrekkelijk vak meer is, omdat salarissen tegenvallen, 
onderwijs met grote sociale problemen kampt en de aansturende managers zich 
vervreemd hebben van de ‘professionele’ onderwijzers. Het gevolg is dat het niveau 
van de onderwijzers verder achter uitgaat en de problemen in het onderwijs verder 
groeien, waardoor (als een vicieuze cirkel) het vak van onderwijs nog minder 
aantrekkelijk wordt. En als het vak, zoals dat van onderwijs, de greep op de 
individuele beroepsbeoefenaren verliest, bijvoorbeeld omdat ongekwalificeerde 
studenten voor de klas worden gezet lerarentekorten op te lossen, dan is er van 
‘professioneel’ werk nauwelijks nog sprake. 
 Vakontwikkeling, ook dat van publieke managers, speelt zich eveneens af 
op beide niveaus. Vakontwikkeling, in het politiek-culturele perspectief als het 
vestigen van een jurisdictie rondom het managementwerk en de beroepsgroep van 
managers, is een proces over tijd, waarin die wisselwerking tussen beide niveaus 
naar voren komt. Vakontwikkeling is geen vastomlijnd, unidirectioneel proces. Ze 
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bestaat echter uit een grote reeks kleine ‘gebeurtenissen’, omdat individuele 
managers onderling, en met name binnen de vakinstituties, interacteren en dan 
gezamenlijk met kleine stappen, beslissingen of acties het vak vooruitbrengen. 
Soms lopen die kleine stappen, beslissingen of acties in de pas van de grote 
ontwikkeling van het vak, maar vaak ook is er geen enkele lijn in te ontdekken, is er 
sprake van tegenwerking of wordt er een pas op de plaats gemaakt. Abbott (1991: 
359) maakt in dit verband onderscheid tussen ‘events’ en ‘occurrences’.  
 

“Occurrences are visible, organizational, outcomes of the hidden forces and 

drives in professional life. It is the larger encounters between these forces and 

drives that are the ‘events’ of interest, not the particular outcomes we see. […] 

The ‘story’ of professionalization is a sequence of narrative forces (the 

mechanism of the story) leading from event to event” (Abbott, 1991: 359).  
 
Vakontwikkeling is in zijn benadering een verhaal waarin de ‘occurrences’ als 
ijkpunten van het bovenindividuele niveau (als consolidatie van de vakinstituties) 
duidelijk naar voren komen, maar eigenlijk wordt de vakontwikkeling 
voortgestuwd door ‘forces’ en ‘drives’ op het individuele niveau. ‘Events’ kunnen 
gezamenlijk leiden tot grote stappen in het professionaliseringsproces, zoals de 
oprichting van een beroepsvereniging of een opleidingsprogramma, maar ook tot 
kleinere, zoals de totstandkoming van een folder, een tijdschrift, websites, 
themabijeenkomsten enzovoorts. De events op dit micro-niveau, zoals het lezen 
van een folder, volgen van een opleiding, maar natuurlijk ook de beslissing van een 
oude rot in het vak om een opleiding te starten, maken deze occurrences mogelijk. 
Nadat een ‘occurrence’ door alle micro ‘events’ is gemaakt, beïnvloedt ze natuurlijk 
ook alle komende ‘events’.  

We illustreren de wisselwerking tussen micro en meso en tussen 
occurrences en events aan de hand van een voorbeeld. Een nieuw 
opleidingsprogramma speciaal voor publieke managers komt niet zomaar tot 
stand. Voordat het zich ontwikkelt van een idee tot een drukbezochte cursus, 
hebben vele betrokkenen hun zegje kunnen doen en hun bijdrage kunnen 
afstemmen op wat de deelnemers en de cursusleiders van hen verwachten. Dat 
gaat niet alleen over de inhoud, maar ook over de financiering van de programma’s 
en de inbedding van die programma’s binnen beroepsassociaties.  

Het bouwen van een vak gaat gepaard met veel van dergelijke kleine 
‘formatieve’ momenten (‘events’), dat niet alleen tussen alle betrokkenen wordt 
afgestemd en uitonderhandeld, maar ook in een periode vorm krijgt waarin de 
interacterende publieke managers de huidige stand van zaken van het vak van 
publieke managers (‘occurrences’) in het achterhoofd hebben. Het gaat in wezen 
om kleine zaken: een oude rot in het vak wil zijn ervaring delen in de vorm van een 
onderwijsprogramma en zoekt contact met een onderwijs instituut, overige 
docenten en plugt zijn programma in de bestaande beroepsvereniging; via-via 
wordt de interesse van potentiële deelnemers gewekt, die vervolgens tijd en geld 
vrij moeten maken om te kunnen deelnemen; ook zullen de deelnemers ‘keuzes’ 
moeten maken over het niet deelnemen aan ander onderwijs, hoe ze het 
onderwijsprogramma inpassen op hun CV, of ze op een actieve of passieve wijze 
participeren en of ze het programma gaan aanbevelen aan collega’s. Al deze en vele 
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andere kleine zaken bij elkaar opgeteld representeren de contouren van het 
professionaliseringsproject van publiek management. Het is niet zo dat op enkele 
momenten het vak door een beperkt groepje publieke managers wordt gevormd. 
De kans dat een klein groepje publieke managers én het overzicht heeft over de 
huidige stand en gewenste richting van de vakontwikkeling én de macht heeft de 
vakontwikkeling eigenstandig vorm te geven is klein. Voordat een vak gevestigd is, 
de betrokken publieke managers het accepteren, de onderwijsprogramma’s 
massaal volgen en ook de regels van de beroepsgroep gehoorzamen, moet een 
lange weg met veel interacties afgelegd worden. Die weg is niet alleen voor 
traditionele beroepsgroepen lang, zeker ook voor publieke managers. Het vak van 
publiek managers kan niet dezelfde gehoorzaamheid afdwingen zoals dat bij 
klassieke professionals als artsen en advocaten wel kan. In die kleine stappen, 
waarbij veel publieke managers betrokken zijn, wordt de basis gelegd voor het vak, 
die vervolgens weer als basis kan dienen voor nieuwe toetreders om het vak te leren 
en ergens bij te horen. Vakontwikkeling is niet alleen het oprichten of veranderen 
van vakinstituties. Pas als deze vakinstituties zoals onderwijs, gedragscodes, regels 
en instrumenten van de beroepsvereniging, gebruikt worden, komt de 
professionaliteit van het vak tot ontwikkeling.  
 Vakontwikkeling is veel meer een resultante van al die kleine stapjes en het 
groeiende gebruik van de vakinstituties dan een doelbewuste strategie die alle leden 
van het publiek management vak nastreven. Vakontwikkeling kan beter als een 
‘emergent strategy’ (Mintzberg, 1978) worden gezien; het gaat niet gepaard met 
overzicht en doelbewuste gerichte acties, maar resulteert na vele interacties met 
vele bewuste maar ook onbewuste acties. Het volgen van onderwijs speciaal voor de 
doelgroep van publieke managers is hier een mooi voorbeeld van. Publieke 
managers participeren niet omdat ze denken dat zij hiermee een belangrijke 
bijdrage aan de vakontwikkeling van publieke managers leveren, maar omdat dit 
past binnen hun carrièreverloop op dat moment. Dat het opleidingsprogramma 
zich positioneert als onderdeel van het vak en de onderwijzers beogen de opleiding 
tot basisvoorwaarde voor de vakuitoefening te maken, doet niks af aan het feit dat 
individuele participanten het werk beter onder knie proberen te krijgen en hopen 
in de nabije toekomst carrière te maken. Zo versterken alle kleine, niet altijd 
doelbewuste, ‘micro’ keuzes de uiteindelijke ‘meso’ vakontwikkeling. En zonder de 
voortdurende constructie van professionaliteit door alle betrokkenen kan 
vakontwikkeling geen vorm krijgen. 
 Op deze wijze zijn het individuele niveau en bovenindividuele niveau 
voortdurend met elkaar verbonden. Deze studie gaat over hoe het vak van publieke 
managers wordt ontwikkeld en concentreert zich daarom op het bovenindividuele 
niveau in de voortdurende wisselwerking tussen het individuele en 
bovenindividuele niveau. In de analyse maken we wel gebruik van beslissingen en 
acties op het individuele niveau, met name rondom belangrijke formatieve 
momenten, want juist op die momenten hebben die individuele handelingen en 
keuzes direct invloed op het meso-vakontwikkelingsproces. Uiteraard realiseren we 
ons dat de instituties van het meso-niveau invloed hebben op individuele publieke 
managers, zeker als de vakontwikkeling al langer gestalte heeft gekregen. We 
onderzoeken deze invloed – de mate van professional control – alleen voor zover dit 
van belang is voor de verdere vakontwikkeling.  
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3.5.23.5.23.5.23.5.2    ‘‘‘‘VakVakVakVak’’’’ als institutie en constructie als institutie en constructie als institutie en constructie als institutie en constructie    
 
Aan het vak, op dat bovenindividuele niveau, worden een aantal eigenschappen 
toegedicht die een nadere uitwerking behoeven. Ten eerste is het vak een 
combinatie van inhoudelijke en normatieve aspecten, zoals respectievelijk de 
kennis en vaardigheden enerzijds en controle en organisatie anderzijds. Ten 
tweede is het vak de belichaming van een effect op individuen die op een bepaalde 
manier deel uit maken van het vak. Ten derde is het vak relatief stabiel in de 
manier waarop het vakinhoud aan vakcontrole verbindt. Dit is weliswaar ontstaan 
na vele interacties over een langere periode van betrokken beroepsbeoefenaren en 
personen uit de nabije omgeving van die gemeenschap, maar voor het voortbestaan 
en de werking is het vak niet afhankelijk van een homogene groep 
beroepsbeoefenaars die volledig gehoorzaam en altijd in overeenstemming met de 
normen van het vak handelen. Met andere woorden, het vak kan bestaan en 
voortbestaan ondanks enige diversiteit binnen de beroepsgroep met betrekking tot 
de professionaliteit, visie op het vak en uitvoering van het werk. Andersom geldt 
natuurlijk niet dat individuele professionals zich volledig los van het vak kunnen 
gedragen. Het vak is alleen niet determinerend in het bepalen van individuele 
gedragingen en denkbeelden. “Human actors are not merely acting of culturally 
defined ‘scripts’, nor are they rule-following automata – they are intelligent and 
they have views of their own and interests and preferences of their own, which 
sometimes bring them to evade or to violate the norms and rules that they are 
supposed to follow” (Scharpf, 1997: 21).  
 Deze drie eigenschappen zien we ook terug bij een institutie. De neo-
institutionele benaderingen hebben ondanks de verscheidenheid die ook 
karakteristiek is voor institutionele theorieën (Peters, 1999; Hemerijck, 2001) vier 
kenmerken die aansluiten op de drie bovengenoemde kernmerken van een vak. De 
neo-institutionele stromingen benadrukken de structurele en de structurerende 
culturele kant van staten, samenlevingen en gemeenschappen. Het tweede 
kenmerk is de stabiliteit van instituties. Dit betekent, hoewel instituties op de lange 
termijn stabiel zijn, echter niet dat institutionele verandering of ontwikkeling 
onmogelijk is. Ten derde heeft het bestaan van een institutie een bepaald effect op 
het gedrag van individuen, wat in de literatuur wordt aangeduid als het 
‘institutioneel effect’. Ten slotte blijkt dat individuen binnen een institutie, ook als 
de definitie van een institutie verschilt, gedeelde waarden hebben. Zij beschikken 
gezamenlijk over een referentiekader waarmee ze (vaak) op een overeenkomstige 
wijze betekenis toekennen aan elementen uit de sociale werkelijkheid. Een 
institutie is een ‘organized, established, procedure’ (Jepperson, 1991: 143), 
waarvoor (formele) regels en (informele en sociale) normen leidend zijn. Een vak is 
dan de georganiseerde en gevestigde handelswijze (op basis van formele regels en 
informele normen) rondom het werk en de professionaliteit van de 
beroepsbeoefenaren. Daarmee wordt niet gedoeld op de individuele handelswijzen 
van alle praktiserende professionals (hoewel dit er natuurlijk wel onderdeel van is), 
maar op hoe (op dat bovenindividuele niveau) deze georganiseerd en gevestigd zijn 
zodat ze én vorm én betekenis krijgen.  
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 Professionaliteit, uitgewerkt vanuit de ‘hybridized professionalism’ traditie 
en het politiek-culturele perspectief, sluit op deze institutionele typering van een 
vak naadloos aan. Professionaliteit is een “institutional fact” (Searle, 1995), dat 
voortdurend geconstrueerd wordt in een gemeenschap, wat gebaseerd is op een 
collectieve (iteratief en intern systemisch) intentie om het institutionele feit en zijn 
sociale functie te accepteren in gedachten en gedrag van de individuen uit de 
gemeenschap. Deze collectieve acceptatie vormt de basis voor de constitutieve 
norm. Immers zonder overeenstemming zou het institutionele feit niet 
geconstitueerd worden en dus niet bestaan in de gemeenschap. Het ontstaan en 
voortbestaan van een institutioneel feit binnen de gemeenschap zijn ingegeven 
vanuit een viertal redenen (Searle, 1995): symbolische kracht (het institutionele feit 
geeft betekenis voor de gemeenschapsleden aan onderdelen uit de sociale 
werkelijkheid); deontische kracht (het creëert rechten en plichten en geeft daarmee 
het verkeer tussen individuen vorm); status (het verschaft status); en procedurele 
kracht (het geeft aan hoe iets werkt). De gemeenschap waarbinnen een 
professionaliteit als constructie ‘leeft’ en ‘voortleeft’ is breder dan de 
beroepsgemeenschap; het bevat ook de beroepsgroepen op andere werkterreinen, 
maar ook de cliënten, de overheid en het algemene publiek. De wisselwerking 
tussen de beroepsgemeenschap en de gemeenschappen levert uiteindelijk de 
legitimatie van het werk en is daarmee de basis voor de vestiging van de autonome 
ruimte. Die bredere gemeenschap vormt ook het speelveld, als de context onder 
andere bestaande uit een staatsstructuur, reeds geïmplementeerd beleid en 
onderwijsstelsels, die de vakontwikkeling van publieke managers beïnvloedt.  
 Het vak is de geïnstitutionaliseerde vorm van professionaliteit en bezit dus 
los van individuele leden van de gemeenschap structuur, stabiliteit en heeft een 
effect op de leden van de groep (vergelijk Jepperson, 1991; Meyer et al., 1992). Als 
we het vak op de drie kenmerken van een institutie nader uitwerken, krijgen we de 
volgende tabel. Het vak spreekt een bepaalde gemeenschap van individuen (de 
beroepsbeoefenaren) aan en legt de grens met andere gemeenschappen. Het vak 
heeft een inhoudelijke basis: het specificeert wat de regels zijn en uit alle regels 
gezamenlijk komt een bepaald profiel. Tot slot heeft een vak een effect, uiteraard 
volgens de inhoud van de regels, op de individuele leden van het vak. 
 
Tabel 3.1: De institTabel 3.1: De institTabel 3.1: De institTabel 3.1: De institututututionele kenmerken van een vakionele kenmerken van een vakionele kenmerken van een vakionele kenmerken van een vak    
Het vak, als de geïnstitutionaliseerde vorm van professionaliteit, heeft drie kenmerken:  

Grenzen Op welke gemeenschap van 

individuen heeft het vak betrekking? 

De afbakening en categorisering 

van het vak 

Profiel Wat houden de procedures in? De inhoudelijke basis van het vak  

Reikwijdte Wat is de doorwerking van het vak op 

de individuele leden? 

Het institutionele effect van het 

vak 

 
In de volgende subparagraaf werken we deze kenmerken van een vak als 
instituties, die geconstrueerd worden door de betrokken beroepsbeoefenaren, 
verder uit als de aangrijpingspunten van de strijd om professionaliteit in de 
vakontwikkeling van publieke managers. 
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3.5.33.5.33.5.33.5.3    Fronten in de strijd om professionaliteit Fronten in de strijd om professionaliteit Fronten in de strijd om professionaliteit Fronten in de strijd om professionaliteit     
 
Hoewel de conceptualisering van het vak van de publieke manager als een 
geïnstitutionaliseerde vorm van professionaliteit de sociaal structurele kant 
benadrukt, mag niet uit het oog verloren worden dat de strijd om professionaliteit 
uiteindelijk op het niveau van de individuen, weliswaar georganiseerd in allerlei 
beroepsverbanden, uitgevochten en beslecht wordt. Dit onderzoek heeft dan ook 
betrekking op beide niveaus. De strijd om professionaliteit gaat tussen allerlei 
individuen en organisaties met eigen belangen in die ‘strijd’, maar hoeft niet 
noodzakelijkerwijs met (bek)vechten en vuile strategieën gepaard te gaan. 
Coöperatie (en non-interventie) is ook een manier om die strijd zonder 
kleerscheuren te doorstaan. 
 De geschiedenis leert dat strijd overal over kan gaan. Dit onderzoek 
beperkt zich tot de strijd die gaat over de claim van professionaliteit en die 
betrekking heeft op de invulling van het vak. Bucher en Strauss (1961) 
beargumenteren dat er diversiteit en strijd bestaat op de volgende onderwerpen ten 
aanzien van de invulling van het vak: doelen, werkactiviteiten, methoden, relaties 
met cliënten, relaties met collega’s, belangen in de associatie en belangstelling van 
het publiek. Anderen auteurs hebben deze strijd om professionaliteit minder 
interactionistisch – individuen strijden onderling – of politicologisch – strijd gaat 
over macht – getypeerd, maar zien het strijden om professionaliteit meer als een 
‘professionaliseringsproject’ of een ‘professionaliseringsstrategie’ (vergelijk Larson, 
1977). In dit onderzoek heeft die strijd betrekking op de institutionele kenmerken 
van het vak, en dus in mindere mate op de verhoudingen tussen en interacties van 
professionaliserende individuen. Omdat we drie institutionele kenmerken van een 
vak onderscheiden, analyseren we de strijd om professionaliteit ook op drie 
‘fronten’. Bij de bestudering van de fronten zal de nadruk niet alleen liggen op het 
patroon in het huidige antwoord op de drie vragen uit de tabel, maar juist op de 
totstandkoming (en voorafgaande ontwikkeling) van de posities. Hieronder zullen 
we de drie (onderling verbonden) fronten van de institutionalisering van het vak 
van de publieke manager kort nader uiteen zetten.  
 De grens definieert de afbakening van een vak. Wie is een professionele 
publieke manager en wie niet? Beroepsgroepen zijn exclusief, want het 
lidmaatschap geeft recht op allerlei privileges zoals status, toegang, carrière 
mogelijkheden en bescherming, die allemaal degenereren als iedereen zomaar lid 
kan worden. Bij de definiëring van de lidmaatschapscriteria staat de beroepsgroep 
voor een strategische keuze. Als de criteria te strikt en beperkt zijn, blijft het 
lidmaatschap weliswaar exclusief, maar is de kans groot dat de beroepsgroep 
marginaliseert en het echte werk buiten het bereik van de beroepsgroep dreigt te 
vallen. Echter, als de beroepsgroep iedereen toelaat, zonder specifiek op 
professionaliteit gebaseerde criteria te stellen, vervallen de voordelen die immers 
slechts aan een kleine groep zijn voorbehouden. Een rechtvaardige en strategisch 
slimme definitie van het ‘publiek managerschap’ vergt een ophangpunt die binnen 
de beroepsgroep, maar ook daarbuiten op steun kan rekenen. Naast de externe 
afbakening is ook interne categorisering een belangrijk onderwerp. Zijn nieuwe 
toetreders meteen volledig lid met alle bijbehorende rechten? Ervaring en 
anciënniteit zijn mogelijkheden om onderscheid te maken tussen lagen binnen 
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een beroepsgroep, maar onderwijs met tests en afwijkende werkgebieden kunnen 
ook verschillende categorieën in het vak aanbrengen. Het eerste kernfront in de 
strijd om professionaliteit is de zoektocht naar het evenwicht tussen inclusie en 
exclusie en tussen egalitarisme en stratificatie.  
 De inhoud van het vak kan werkgericht of juist meer functioneel van aard 
zijn. Daarnaast kan het ook specialistisch met strakke instrumenten en duidelijke 
regels of juist heel algemeen en breed van aard zijn. Bij professionaliteit staat het 
werkinhoudelijke centraal, als het gaat om de herkenning en erkenning van de 
beoefenaars, de opleiding en socialisatie van de nieuwe beoefenaars, het 
organiseren van activiteiten als congressen en bijeenkomsten en het presenteren 
van het beroep aan de buitenwereld. Echter, het werkinhoudelijke zou uitwaaieren 
en inhoudelijke diepgang missen als het werkgebied een functionele afbakening 
ontbeert. Dit gaat verder dan de buitensluiting van incompetente ‘kwakzalvers’ en 
onethische profiteurs; het gaat ook om de formalisering van de beroepsvereniging, 
in specialisaties en gestratificeerde lagen verbonden met competenties, carrières en 
credentials, en om de waarborging van de professionele ethiek. Daarnaast mogen 
ook de ‘externe’ functionele doelen niet uit het oog worden verloren: salariëring 
(economisch voordeel), status (symbolische waarde) en macht (autonomie in de 
beroepsuitoefening). De substantiële en functionele professionaliseringsmotieven 
(Krause, 1996) kunnen niet zonder elkaar, maar in een gedifferentieerde 
beroepsgemeenschap liggen de accenten niet logischerwijs in elkaars verlengde. 
Bepaalde organisaties en individuen blijven dicht bij een inhoudelijke 
vakoriëntatie, terwijl anderen inzetten op een breed profiel of juist weer een 
functionele positionering te midden van reeds bestaande institutionele indelingen. 
De zoektocht naar (het evenwicht in) inhoudelijke verdieping of functionele 
versterking en een algemeen of specialistisch profiel binnen de beroepsgroepen 
van publieke managers is het tweede kernfront in de strijd om professionaliteit. 

De relatie van de professional en de beroepsgroep kan worden 
gekenschetst door weinig vrijheid en een uniforme aanpak binnen de 
beroepspraktijk of juist door veel ruimte en autonomie. De kern van de 
professionele beroepsuitoefening is de werking van de ‘professional control’ 
(Freidson, 2001): de ruimte die een beroepsgroep krijgt om binnen de 
beroepsgroep en met de beroepsgenoten het werk te definiëren en de effectiviteit 
daarvan te waarborgen en waar mogelijk te versterken. Geprofessionaliseerde 
beroepsbeoefenaars hebben de werknormen daarvoor geïnternaliseerd (bij de 
opleiding en socialisatie in het werk), waardoor de professionele controle 
nauwelijks formeel afgedwongen hoeft te worden (middels tuchtrecht) om toch 
bijzonder effectief te zijn. De individuele beroepsbeoefenaar onderwerpt zich 
daarbij vrijwillig (uit overtuiging) aan de professionele normen maar mocht de 
professional normafwijkend gedrag bezigen, dan zijn alleen andere professionals 
(peers) in staat om dat gedrag te evalueren en indien nodig te bestraffen. Deze 
professional control, en de relatie van de professional-beroepsgroep, staat 
tegenwoordig van allerlei kanten en zowel voor klassieke professionals als voor 
nieuwe professionaliserende beroepen onder druk. Overheden onderwerpen 
professionele normen aan bureaucratische regels en competitieve marktregimes. 
En ook groeiende complexiteit, ambivalentie en ambiguïteit in de huidige kennis- 
en netwerksamenleving (Castells, 2000; Kickert et al., 1997) versterken de roep om 
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professionaliteit bij het uitvoeren van vele maatschappelijke taken, maar tasten wel 
de mogelijkheid van sterke institutionele (Scharpf, 1997) en professionele controle 
(Broadbent et al., 1997) aan. De zoektocht naar het evenwicht in uniformering en 
standaardisatie enerzijds en flexibiliteit en autonomie anderzijds is het derde 
kernfront in de strijd om professionaliteit. 
 De volgende tabel presenteert overzichtelijk een nadere uitwerking van de 
fronten op onderwerpen en thema’s die in dit onderzoek aan de orde komen. 
 
Tabel 3.Tabel 3.Tabel 3.Tabel 3.2222: : : : De fronten in de strijd om professionaliteit De fronten in de strijd om professionaliteit De fronten in de strijd om professionaliteit De fronten in de strijd om professionaliteit     
Fronten Vraag Onderwerp Onderzoeksthema’s in 

operationalisering 

Keuze(s) in het 

professionalise

ringsproject 

Grenzen Wie hoort 

erbij en wie 

niet? 

Waarbij? 

Afbakening en 

categorisering van 

het vak. 

- naamgeving en 

labels 

- ledental en -groei 

- lidmaatschapscrite-

ria of opleidings-

voorwaarden  

- interne subcatego-

rieën en stratificatie 

Balans vinden 

tussen inclusie 

en exclusie en 

tussen 

egalitarisme 

en stratificatie. 

Profiel Wat is het 

onderschei-

dende 

profiel?  

De inhoudelijke 

basis van het 

werk, de 

maatschappelijke 

bijdrage en de 

professionele 

cultuur. 

- presentatie van vak 

gericht op 

buitenstaanders en 

nieuwe leden 

(onderwijs) 

- onderwijs-

programma’s 

- instrumenten van 

beroepsverenigin-

gen 

- (individuele motiva-

tie/zingeving) 

Balans vinden 

tussen een 

algemeen en 

specialistisch 

profiel en 

tussen 

werkinhoude-

lijke en 

positiegebon-

den (externe 

profilering. 

Reikwijdte Hoever 

dringen de 

vakinstitu-

ties de 

beroeps-

praktijk 

binnen? 

Werking van de 

‘professional 

control’ binnen 

de regels en 

instrumenten van 

het vak. 

- positie van 

verenigingen en 

opleidingen binnen 

het vak 

- invloed van 

onderwijs 

- invloed van 

instrumenten van 

beroepsvereniging 

- werking van 

gedragscode 

Balans vinden 

tussen 

uniformering 

en 

standaardisatie 

enerzijds en 

flexibiliteit en 

autonomie 

anderzijds. 
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3.5.43.5.43.5.43.5.4    Institutionele omgevingInstitutionele omgevingInstitutionele omgevingInstitutionele omgeving    
 
Vakontwikkeling, ook bij publieke managers, vindt niet in het luchtledige plaats. 
De domeinen die de publieke managers organiseren en waarbinnen zij nu hun 
eigen vak aan het ontwikkelen zijn, zijn reeds voorgestructureerd (vergelijk Scott, 
1995). Ten eerste gaat het om wetten, beleid en organisatorische procedures, 
inclusief de organisatorische positieafbakening van managers en professionals, die 
van invloed is op hoe de professionalisering van publieke managers kan 
plaatsvinden. Ten tweede zijn er, voorafgaande aan het professionaliseringsproject, 
reeds allerlei praktijken gegroeid rondom de opleiding, het carrièreverloop en het 
werk van de managers.  
 Publieke organisaties die worden geleid door publieke managers, zijn 
onderdeel van een beleidsveld. Organisaties hebben binnen de relatiestructuur van 
de sector al hun plaats verworven en ze zijn bekend met hoe er in de beleidssector 
door alle partijen gewerkt wordt (vergelijk Scott et al., 2000). Voor sommige 
sectoren geldt dat de staat van grote invloed op hoe de sector georganiseerd is en op 
welke wijze het werk plaatsvindt. We spreken dan van staatsnabijheid. De 
politiewet is bijvoorbeeld heel ‘dwingend’ in de organisatie van de regio’s en het 
toedelen van (beslis)bevoegdheden aan de verschillende spelers binnen de regio. 
De politie-inzet wordt altijd afgewogen in een relatief sterk gepolitiseerde 
omgeving, waarbij regionale spreiding een belangrijk thema is tussen de 
burgemeesters uit de regio en taakspreiding tussen de justitiële zaken 
(recherchewerk wat de officier van justitie aanstuurt) en openbare orde zaken (van 
routine patrouilles tot grootschalig optreden, allemaal onder verantwoordelijkheid 
van burgemeesters). Dergelijke gegevens hebben ook invloed op het werk van de 
politiemanagers. 
 Ten aanzien van de vakontwikkeling van publieke managers zijn er twee 
niveaus waarvan dergelijke ‘institutional givens’ invloed kunnen hebben op de 
vakontwikkeling. Enerzijds is dat het individuele niveau: op dit niveau hebben 
reeds bestaande geïnstitutionaliseerde praktijken effect op de constructie van en 
strijd om professionaliteit die individuele publieke managers betrachten bij hun 
vakontwikkeling. Dit kan bijvoorbeeld gaan om hoe publieke managers 
samenwerken, welke opleidingen ze gevolgd hebben en welke ervaring zij in 
eerdere functies hebben opgedaan. Vooral als er patronen te ontdekken zijn in de 
werk- en opleidingssituaties dan zijn deze van invloed op hoe het vak van publieke 
managers zich verder ontwikkelt. In de zorgsector traden bijvoorbeeld vanaf het 
begin van de jaren ‘80 steeds meer personen met een economische achtergrond 
toe tot het zorgmanagement (vergelijk Noordegraaf en Meurs, 2001). Of daar 
doelbewust op werd aangestuurd door de staat of door de zorgmanagers zelf of dat 
dit het resultaat was van veranderende eisen aan het besturen van zorginstellingen, 
is een belangwekkende vraag. Het maakt immers inzichtelijk hoe de 
vakontwikkeling van publieke managers vorm krijgt. 

Het andere niveau waarop contextfactoren van invloed kunnen zijn op de 
vakontwikkeling van publieke managers betreft het boveninviduele niveau. Op het 
bovenindividuele niveau gaat het om regels en systemen die enerzijds als barrière 
kunnen fungeren voor vakontwikkeling maar anderzijds ook een stimulans voor 
verdere vakontwikkeling kunnen zijn. De rol van staatsnabijheid hebben we reeds 
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kort besproken. Als de staat grote invloed heeft op het werk, functioneren en 
organiseren in een bepaalde sector, dan kan de staat ook direct invloed hebben op 
de vakontwikkeling van publieke managers. De staat, in de persoon van een 
minister, kan bijvoorbeeld de vakontwikkeling van publieke managers afdwingen 
en daarvoor de wet of andere regelgevinginstrumenten voor inzetten.  

Los van de directe invloed van staatsorganen kunnen ook structuren die de 
staat ten behoeve van andere doeleinden (dan de professionalisering van publieke 
managers) ontwikkeld heeft, van invloed zijn op de vakontwikkeling van publieke 
managers. Arbeidsrechtelijk is er in Nederland veel wet- en regelgeving die mede 
bepaalt hoe de vakontwikkeling van publieke managers vorm kan krijgen. In deze 
regelgeving is bijvoorbeeld vastgelegd wat de verantwoordelijkheden van 
leidinggevenden zijn. Dit zijn ook zaken waar professionaliserende publieke 
managers wat mee moeten. Ook het ontbreken van regelgeving kan van invloed 
zijn. In sectoren die verder van de staat afstaan of in het verleden door de staat op 
afstand zijn geplaatst tengevolge van verzelfstandiging, heeft de nationale politiek 
geen directe invloed op de hoogte van de salarissen van managers en bestuurders. 
Onderdeel van een professionaliseringsstrategie kan dan bijvoorbeeld zijn dat de 
publieke managers en bestuurders uitleggen aan de hand van hun (‘professionele’) 
werk en verantwoordelijkheden dat de ‘hoge’ salarissen passend zijn (en dus geen 
verder publieke discussie zouden hoeven op te roepen).  

Naast arbeidsrechtelijke regelgeving analyseren we ook structuren en 
geïnstitutionaliseerde praktijken in sectoren. Stelsels en beleid zijn bijvoorbeeld 
van grote invloed op het werk dat in deze sectoren plaats vindt. Ook publieke 
managers kunnen zich hieraan niet onttrekken. Ze zullen zich in hun 
professionaliseringsproject zelf op een bepaalde manier moeten verhouden tot het 
stelsel en het beleid. Publieke managers moeten immers participeren in allerlei 
vormen van sectoraal overleg, al dan niet georganiseerd van uit de 
branchevereniging. En publieke managers zijn (mede-) verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van het sectorale beleid, dus ook daarmee zullen ze in hun 
professionaliseringsproject rekening moeten houden. Tot slot, maar niet 
onbelangrijk, zullen publieke managers zich moeten verhouden tot degenen, 
andere professionals, maar ook overige werknemers, die het echte werk uitvoeren 
in de primaire processen waar zij verantwoordelijk voor zijn. Dat kan bijvoorbeeld 
gaan om aansturing en controle, maar evenzogoed om het gevecht om gezag (denk 
aan conflicten tussen specialisten en managers over het werk, de financiering en de 
verantwoordelijkheid van professionals en managers daarin). 

Dat deze institutionele gegevenheden van invloed zijn op de 
vakontwikkeling van publieke managers, en specifiek op de constructie van 
professionaliteit rondom de drie fronten in de strijd om professionaliteit, zal niet 
vreemd zijn. Maar hoe precies is de vraag. In de casusanalyses en met name de 
vergelijkende analyse trachten we de invloed van de institutionele context nader te 
ontrafelen. Daarbij is belangrijk te constateren dat vakontwikkeling binnen deze 
geïnstitutionaliseerde context een reciproque proces betreft. Met het vestigen en 
aanpassen van het vak van publieke managers komen nieuwe instituties tot stand 
die vervolgens de institutionele gegevenheden zelf (enigszins en slechts op 
bepaalde onderdelen) veranderen. De vakontwikkeling en met name de strijd om 
professionaliteit, vindt immers plaats vanuit een voortdurende reflectie op het 
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eigen professionaliseringsproject, maar de constructie van de professionaliteit en 
het betekenis geven aan het eigen professionaliseringsproject kunnen alleen 
plaatsvinden in voortdurende wisselwerking met de institutionele omgeving. De 
vakontwikkeling van publieke managers kan niet alleen begrepen worden met een 
analyse van de ontwikkeling van het vak. We zullen ook aandacht moeten besteden 
aan relevante omstandigheden en veranderingen daarbinnen. De casusanalyses in 
dit onderzoek worden dan ook voorafgegaan door een beschouwing van de 
veranderende context.  
 
Voordat we de veranderende context en de cases van vakontwikkeling van publieke 
managers gaan analyseren, gaan we in het volgende hoofdstuk eerst in op de 
methodologische verantwoording van dit onderzoek. 
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Hoofdstuk 4Hoofdstuk 4Hoofdstuk 4Hoofdstuk 4    
Onderzoeksopzet en Onderzoeksopzet en Onderzoeksopzet en Onderzoeksopzet en ----verantwoordingverantwoordingverantwoordingverantwoording    

 
    
4.14.14.14.1    Inleiding Inleiding Inleiding Inleiding     
 
Aan deze studie naar de vakontwikkeling bij publieke managers ligt een aantal 
keuzes met betrekking tot de onderzoeksopzet en -methoden ten grondslag. Dit 
hoofdstuk presenteert deze keuzes en de argumenten die deze keuzes vanuit het 
onderzoeksdoel moeten verantwoorden. Ons onderzoeksdoel is, zoals in het 
inleidende hoofdstuk vermeld, het vergroten van het begrip van collectieve 
pogingen van nieuwe beroepsgroepen, zoals publieke managers, die zich als 
‘organisational professionals’ trachten te professionaliseren en daarbij beogen 
eigenlijk een ander, voorheen niet als professioneel bekend staand, maar 
organisatiegebonden, soort werk te verbeteren en professionaliseren. Het 
onderzoek betreft daarmee een exploratie van een nieuwe ontwikkeling, de 
vakontwikkeling van publieke managers, die weliswaar door anderen (vergelijk 
Becker, 1966; Kotter, 1982; Realin, 1997; Exworthy en Halford, 1999; Noordegraaf 
en Meurs, 2001; Hart, Wille et al., 2002; Noordegraaf, 2004; Noordegraaf, 2008) 
gesignaleerd wordt, maar die niet direct en eenduidig met begrippen als publiek 
management en professionalisering kan worden begrepen. Vervolgens willen we 
met dit onderzoek aan het begrip van de vakontwikkeling van publieke managers 
bijdragen, zowel qua vorm als qua dynamiek.  
 Hoewel dit hoofdstuk de opzet en methodologische uitwerking van het 
hele onderzoek behandelt, betekent dit niet dat in voorafgaande hoofdstukken niet 
al een deel van de onderzoeksdoelstelling is gerealiseerd. Elk hoofdstuk van dit 
boek draagt ook afzonderlijk bij aan de onderzoeksdoelstelling, veelal 
gestructureerd aan de hand van een specifieke deelvraag. Hoofdstuk 2 verkende 
voorbeelden van praktijken en projecten die managers vroeger en tegenwoordig, in 
publieke en private sectoren, en in Nederland en internationaal ondernemen en 
ondernamen, waarin de publieke managers op een bepaalde manier aan de 
‘professionalisering’ van hun vak werken. In dit hoofdstuk zijn de pijlers van 
management-professionaliseringsprojecten op een systematische wijze ontrafeld. 
De geëxploreerde voorbeelden en geëxpliciteerde pijlers maakten inzichtelijk dat er 
verschillende ‘soorten’ van professionaliserende managers bestaan. Hoofdstuk 3 
droeg niet bij aan het exploratieve gedeelte van het onderzoek, maar zette de 
benadering uiteen waarmee we de professionalisering van publieke managers 
kunnen begrijpen. Daarnaast gaf dat hoofdstuk een kader waarmee de verschillen 
in de professionaliseringsprojecten kunnen worden begrepen aan de hand van 
institutionele omgevingsfactoren. 
 Hoewel dus ook in hoofdstuk 2 en 3 essentiële onderdelen van dit 
onderzoek werden gepresenteerd, komt de kern van dit onderzoek pas in 
navolgende hoofdstukken aan bod bij de beschrijving en analyse van onze twee 
cases. Dit hoofdstuk concentreert zich dan ook op de opzet en methodische 
uitwerking van dit casestudie onderzoek. Alvorens de vergelijkende casestudie in 
paragraaf 4.3 nader uiteen te zetten, presenteert paragraaf 4.2 de contouren van de 
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onderzoeksopzet en de onderzoeksbenadering die gebruikt is voor de analyse van 
de cases en voor het trekken van conclusies naar aanleiding van de 
casusvergelijking. Paragraaf 4.4 gaat nader in op de gebruikte methoden van 
dataverzameling, inclusief de manier waarop de alomtegenwoordige methodische 
valkuilen zijn omzeild.  
 
4.2 4.2 4.2 4.2     OnderzoeksbenaderingOnderzoeksbenaderingOnderzoeksbenaderingOnderzoeksbenadering    
 
4.2.14.2.14.2.14.2.1    Exploratieve studieExploratieve studieExploratieve studieExploratieve studie    
 
Exploratieve studies komen in de bestuurswetenschappen veelvuldig voor. Het 
openbaar bestuur als onderzoeksobject maakt onderdeel uit van een constant 
veranderende sociale werkelijkheid, die ook telkens met nieuwe, niet eerder 
onderzochte, opgaven wordt geconfronteerd (vergelijk Bovens et al., 2007). 
Voortschrijdend inzicht, ook in de vorm van onderzoeksresultaten, wordt wel 
gerealiseerd, maar de functie daarvan ligt meer in het inzichtelijk maken van de 
empirische en theoretische context ten behoeve van nieuw onderzoek dan dat het 
een basis vormt voor de theoretische en methodische aanpak van dat onderzoek. 
Dit maakt de bestuurswetenschappen gevarieerd en actueel, maar zorgt er ook voor 
dat er binnen de bestuurswetenschappen meer wordt geëxploreerd dan begrepen 
en verklaard (Van Thiel, 2007).27 
 Ook onze studie naar de vakontwikkeling bij publieke managers heeft een 
exploratief karakter (Baarda en De Goede, 1995). De reden daarvoor is dat er 
nauwelijks studies en wetenschappelijke theorieën zijn over de 
professionaliseringstrend onder (publieke) managers waarop we in onze studie 
kunnen terugvallen. Weliswaar is er afzonderlijk over professionalisering (en ook 
institutionalisering van beroepsgroepen) en publiek management (en 
managerialisering van de publieke sector) veel geschreven, maar de combinatie van 
beide concepten levert zowel conceptuele als theoretische verwarring op. Die 
verwarring manifesteert zich op verschillende manieren. De afbakening van de 
beroepsgroep van professionele publieke managers, het onderzoeksobject, is niet 
eenduidig te maken. Wie zijn de professionele publieke managers en wie niet? 
Daarnaast is er de vraag wat nu ‘professioneel’ in publiek management is. Wat 
moet de professionele publieke manager weten en kunnen? Vervolgens is de vraag 
of met de toename van de ‘professionele retoriek’ de managers ook ‘professioneler’ 
in hun functioneren worden en of er met het professionaliseren niet ook andere 
ontwikkelingen in gang gezet worden. Om de conceptuele en theoretische 
verwarring te reduceren is in hoofdstuk 3 de kiem gelegd voor een ‘andere’ 
benadering van vakontwikkeling bij publieke managers. 

                                                 
27 De basis hiervoor ligt in de aard van de bestuurskundige discipline, althans in het gebrek 
aan wetenschapfilosofische en methodische eenduidigheid daarvan. Bestuurskunde wordt 
gekenmerkt door toepassingsgerichtheid: onderzoek heeft vaak een praktische relevantie. In 
dit soort onderzoek bestaat meer aandacht voor het kenobject (een bepaald fenomeen 
binnen het Openbaar Bestuur) dan voor de disciplineontwikkeling, inclusief de daarmee 
samenhangende mogelijkheden van verklarende analyse (vergelijk Rutgers, 2004; Kickert, 
2004). 
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 Deze verwarring mag echter geen reden zijn om van een grondige analyse 
van de praktijken en projecten van deze publieke managers af te zien. De 
bestuurswetenschap blijft een ‘praktijkgerichte’ academische discipline (vergelijk 
Rutgers, 1993; Bovens et al., 2007) die niet moet wijken voor de conceptuele en 
theoretische verwarring die de onderzoekspraktijk zelf oproept. Uiteraard dient ze 
wel rekening te houden met de conceptuele en methodische consequenties die 
verbonden zijn aan die ‘andere’ benadering. 
 Met de exploratieve methode is het mogelijk complexe fenomenen, zoals in 
ons onderzoek de vakontwikkeling bij publieke managers, te bestuderen binnen de 
reële, maar meervoudige en ambigue omgeving waarbinnen die te begrijpen 
fenomenen optreden. De onderzoeker heeft weliswaar ideeën over hoe het te 
bestuderen fenomeen begrepen of zelfs verklaard kan worden. Deze ideeën zijn 
echter nog niet zo concreet dat hij op basis daarvan een toetsende en precies 
geformuleerde hypothese kan opstellen. De exploratie bestaat uit een zoekproces 
met meerdere fases waarin de onderzoeker constant reflecteert op voorlopige en 
tussentijdse onderzoeksresultaten. Hij tracht zo steeds een beter begrip te krijgen 
van wat het onderzoeksfenomeen behelst en wat het voortdrijft. De uitkomst van de 
exploratie kan eventueel een toetsbare theorie met uitgewerkte hypotheses 
opleveren.  
 Onze exploratie behelst alleen het begrijpen van het onderzoeksfenomeen, 
de vakontwikkeling van publieke managers. Een verklarend raamwerk met 
toetsbare hypothese zal niet worden ontwikkeld, ondanks dat in het hoofdstuk over 
de casusvergelijking (hoofdstuk 9) getracht wordt enkele patronen in de 
vakontwikkeling van publieke managers te ontrafelen. De exploratie in het 
casusonderzoek richt zich op het achterhalen en onderscheiden van de kritieke 
momenten in het vakontwikkelingsproces van publieke managers. Op deze kritieke 
momenten krijgt het vak een nieuwe of extra impuls met de creatie of verandering 
van een vakinstitutie. Aan die kritieke momenten liggen deelprojecten ten 
grondslag. Deze professionaliseringsprojecten zijn sociale praktijken waarin 
(enkele vooraanstaande) publieke managers en andere (direct) betrokkenen tegen 
de achtergrond van een bestaande institutionele setting, inclusief de reeds 
gecreëerde vakinstituties, samenwerken bij of strijden voor het verder vormgeven 
van het vak van publieke managers. Onze exploratie richt zich op de vorm, inhoud 
en doelstellingen van de vakinstituties en op de sociale praktijk van de degenen die 
deze vakinstituties ‘bouwen’ en ‘verbouwen’. Daarbij hebben we aandacht voor de 
persoonlijke gedachten, opvattingen en motivaties van de publieke managers en de 
andere betrokkenen.  
 De exploratie stelt ons daarbij in staat de betekenis te analyseren van het te 
bestuderen fenomeen, los van theoretisch gededuceerde consequenties en 
gedragsmatige implicaties (vergelijk Maxwell, 1998: 79-80). Dit betekent echter 
niet dat de keuze voor een exploratieve studie een rechtvaardiging betreft voor het 
achterwege laten van een strakke en weldoordachte, en een in wetenschapstheorie 
gefundeerde, onderzoeksopzet. Hoewel de stappen in het analyseproces niet vooraf 
precies vastgelegd kunnen worden (Baarda en De Goede, 1995), heeft de 
onderzoeker met de exploratie wel een vooraf vastgesteld doel voor ogen. 
 Ons exploratieve onderzoek beoogt niet slechts de nieuwe ontwikkeling te 
beschrijven. Naast een grondige descriptie van het nader afgebakende (hoofdstuk 
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2) en conceptueel geduide (hoofdstuk 3) onderzoeksfenomeen tracht dit onderzoek 
de vakontwikkeling bij publieke managers qua vorm en dynamiek ook te 
‘begrijpen’.  
 
4.2.24.2.24.2.24.2.2    ‘‘‘‘VerstehendeVerstehendeVerstehendeVerstehende’’’’ methode methode methode methode    
 
Het theoretische perspectief op de vakontwikkeling bij publieke managers is reeds 
in hoofdstuk 3 geëxpliciteerd. Hier gaan we niet in op de theoretische kant van de 
politiek-culturele benadering van de constructie van het vak van publieke manager 
of op de institutionalisering van het vak met de strijd op de drie onderscheiden 
professionaliseringsfronten. In dit hoofdstuk specificeren we de onderzoeksmatige 
en methodische benadering die ons in staat stelt de vakontwikkeling bij publieke 
managers te begrijpen.  
 De ‘theoretische’ keuze voor de constructiebenadering van het vak en het 
analyseren van vakontwikkeling als een (politiek-culturele) strijd tussen individuen 
met belangen binnen een sociaal geconstrueerde context verraadt natuurlijk al een 
interpretatieve of ‘phenomenological’ onderzoeksbenadering (vergelijk Easterby-
Smith, 1991). De feitelijke, objectief kenbare wereld bestaat niet (vergelijk Searle, 
1995). De wereld om ons heen, inclusief alle ‘institutional facts’28, wordt door alle 
subjecten daarbinnen voortdurend geconstrueerd. Die subjecten doen dat op basis 
van hun eigen interpretaties van hoe de wereld en alle institutional facts 
daarbinnen werken en op basis van de eigen belangen die zij daarbij dienen. De 
enige manier om als onderzoeker te begrijpen hoe de wereld (inclusief het 
onderzoeksfenomeen) werkt is door te erkennen dat ‘institutional facts’ (zoals het 
vak van publieke manager) ‘bestaan’ en te analyseren hoe de subjecten deze 
voortdurend construeren op basis van eigen interpretaties en belangen.  
 Tegelijkertijd geldt dat de interpretaties en belangen van die individuele 
subjecten ook niet gegeven of vanuit theoretische veronderstellingen deduceerbaar 
zijn. Ze bestaan uit cognities, voorkeuren, perceptie van het directe eigen belang, 
rolverwachtingen en identiteiten (Scharpf, 1997) die individuen ontwikkelen en 
doorontwikkelen bij de voortdurende constructie van ‘institutional facts’. Vandaar 
ook dat niet in de eerste plaats naar de individuen en hun opvattingen, belangen en 
interacties wordt gekeken. De ‘institutional facts’ inclusief de betekenis die ze 

                                                 
28 ‘Institutional facts’ staan tegenover ‘brute facts’. Brute facts, zoals het feit dat geld bestaat 
uit ‘metalen munten’28 en papieren briefgeld, bestaan los van instituties, en los van de 
menselijke interacties daarbinnen. De fysieke eigenschappen van het ‘geld’ staan los van het 
gebruik van het geld. Het maakt dus ook niet uit dat geld door mensen geproduceerd is en 
dat de afbakening – wat is geld en wat is geen geld? – een talige conventie is. Institutional 
facts bestaan alleen binnen instituties: het gaat daarbij om afspraken, de functie van die 
afspraken, de interacties naar aanleiding van gebruik van de afspraken en de voortdurende 
bevestiging en herbevestiging – ‘reconstructie’ - van de afspraken. Soms zijn deze afspraken 
op een bepaald moment en door een bepaalde groep individuen tot stand gekomen, dus 
‘afgesproken’, maar na verloop van tijd worden de afspraken tot een gewoonte, en daarmee 
dus een institutie. Bijvoorbeeld, geld als de ‘metalen’ munten en het ‘papieren’ briefje, heeft 
een bepaalde (afgesproken) waarde en kan in het economische verkeer worden gebruikt om 
producten of diensten aan te schaffen.  
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krijgen dienen als basis voor de analyse van de constructie en onderlinge 
interacties. 
 Dit houdt in dat voor het begrijpen van sociale fenomenen met één of 
meerdere institutional facts daarbinnen, zoals de vakontwikkeling bij publieke 
managers, we ons, volgens Easterby-Smith (1991) moeten concentreren op vier 
kernpunten. Onderstaande tabel presenteert deze kernpunten van de 
‘phenomenological’ benadering en plaatst ze direct tegenover de positivistische 
onderzoeksbenadering (vergelijk ook Creswell, 1994: 4-10).  
 
Tabel 4.1: OnderzoeksbenaderingenTabel 4.1: OnderzoeksbenaderingenTabel 4.1: OnderzoeksbenaderingenTabel 4.1: Onderzoeksbenaderingen    
Positivist paradigm Phenomenological paradigm 

Researchers should: Researchers should: 

A1. focus on [brute] facts 

A2. look for causality and fundamental laws 

A3. reduce phenomena to simplest elements 

A4. formulate and test hypotheses  

B1. focus on meaning 

B2. try to understand what is happening 

B3. look at the totality of each situation 

B4. develop ideas through induction from 

data 
Bron: Easterby-Smith (1991: 27). 
 
Voor ons onderzoek naar vakontwikkeling bij publieke managers betekent dit dat 
we met een procesoriëntatie moeten kijken naar het grotere geheel (B3), de sociale 
constructie van het vak. Vanuit deze sociale constructie van vak en vakontwikkeling 
bekijken we vervolgens hoe de betrokkenen betekenis toekennen (B1) aan het vak 
en de vakontwikkeling. Die betekenisverlening vindt niet in het luchtledige plaats. 
Binnen de te bestuderen processen en het grotere geheel lopen immers meerdere 
(meso)-processen door elkaar heen, waarvan sommige een direct verband houden 
met vak en vakontwikkeling en andere niet of nauwelijks. Om te begrijpen wat er 
gebeurt (B2), zullen we aan de hand van de onderzoeksdata (B4) vanuit de breedte 
(en situationele complexiteit) de centrale processen eruit moeten lichten. In 
hoofdstuk 2 hebben we gezien dat de betrokkenen op allerlei verschillende 
manieren met vakontwikkeling bezig zijn, dat zich manifesteert in verschillende 
‘professionele’ praktijken en projecten van de managers. De data in dit onderzoek 
hebben zowel betrekking op de vorm en inhoud van de gecreëerde vakinstituties 
als op de daaraan voorafgaande professionaliseringsprojecten met aandacht voor de 
individuen (met hun persoonlijke gedachten, opvattingen en motivaties) binnen de 
sociale praktijk van de professionaliseringsprojecten.  
 
4.2.34.2.34.2.34.2.3    AnalyseniveauAnalyseniveauAnalyseniveauAnalyseniveau    
 
Het vak en de vakontwikkeling analyseren we op het meso-niveau, dat met het 
toekennen van een eigen betekenis op dat niveau de simpele aggregatie van 
individuele belangen en wensen overstijgt (vergelijk Scharpf, 1997). Daarmee 
krijgen concepten op het meso-niveau een eigen ‘laag’ met constituerende 
elementen als intenties, bekwaamheden en identiteiten, allemaal concepten die 
doorgaans vanwege hun taalkundige betekenis alleen aan individuen worden 
toegerekend. Uiteraard dienen de individuen die betrokken zijn binnen deze meso-
concepten de intenties, bekwaamheden en identiteiten wel te manifesteren in hun 
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individuele gedragingen. Professionele managers moeten zich dus gedragen als 
‘professionele managers’ door de vakkennis tot zich te nemen en de vaknormen te 
betrachten in hun beroepspraktijk, anders is er geen sprake van het bestaan van het 
vak van publieke managers. 
 De meso-analyse onderscheidt zich van een macro-analyse, omdat we 
veronderstellen dat het vak en de vakontwikkeling plaatsvinden te midden van een 
hele reeks aan maatschappelijke trends, die allen tegelijkertijd binnen één en 
dezelfde samenleving plaatsvinden. De vakontwikkeling bij publieke managers 
geschiedt immers tegen een achtergrond van internationalisering (Toonen, 1990), 
Europeanisering (Dinan, 2005), managerialisering (Noordegraaf, 2004), 
vermarkting van de publieke sector (Trommel, Van Heffen en Van der Veen, 
2001), toename van een verantwoordingsdruk (Bakker en Yesilkagit, 2005), 
vergroting van maatschappelijke risico’s (Beck, 1996), formalisering en 
contractualisering van samenwerkingsverbanden (Smith en Lipsky, 1993) en 
groeiende onderlinge afhankelijkheid binnen de netwerksamenleving (Castells, 
2000). Al deze trends hebben duidelijke implicaties op het meso-niveau. Een 
macro-analyse zou zich concentreren op het systeem van professies (vergelijk 
Abbott, 1988) in het (publieke) management, terwijl onze analyse zich concentreert 
op de vakontwikkeling van twee georganiseerde en geïnstitutionaliseerde groepen 
daarbinnen. 
  Onze meso-analyse houdt een midden tussen de bestudering van 
individuen afzonderlijk (micro-analyse) en de studie van samenlevingen in zijn 
geheel (macro-analyse) (vergelijk Bailey, 1994). Het meso-niveau heeft betrekking 
op groepen van individuen binnen een bepaalde samenleving. Deze groepen 
hebben zich niet alleen georganiseerd, maar zijn ook geïnstitutionaliseerd met een 
gezamenlijke doelstelling (vergelijk Selznick, 1984), overeenkomstige belangen en 
preferenties (vergelijk Scharpf, 1997) en geroutiniseerde werkprocedures (vergelijk 
Allison, 1971). Met deze meso-benadering sluit deze studie naar vakontwikkeling 
bij publieke managers aan op de institutionele benadering die in hoofdstuk 3 
uiteengezet is en in de laatste subparagraaf in deze paragraaf methodisch 
uitgewerkt wordt. Ook Meyer en Rowan (1977), Scott (1995) en Scharpf (1997) 
maken in hun benaderingen op vergelijkbare wijze gebruik van een meso-analyse 
van groepen van individuen als eenheden – ‘agents’ – tegen de achtergrond van een 
geïnstitutionaliseerde context – de ‘institutionele setting’.  
 
4.2.44.2.44.2.44.2.4    ProcessProcessProcessProcess----tracingtracingtracingtracing    
 
Voor het ‘interpretatief’ analyseren van hoe de vakontwikkeling bij publieke 
managers werkt, passen we de techniek van process-tracing toe (George en 
Bennett, 2005). Het doel is minutieus achterhalen van hoe de ontwikkeling van het 
vak als het centrale onderzoeksfenomeen – en daarmee het meso-proces dat in dit 
onderzoek centraal staat – vorm krijgt. Ten aanzien van het centrale proces, de 
vakontwikkeling, letten we op de ‘basis of sequence of events’ (George en Bennett, 
2005: 7; vergelijk ook Abbott, 1991). Welke fases kunnen we onderscheiden in hoe 
het vak van de (publieke) managers (verder) wordt vormgegeven? Met het 
achterhalen van de fases of stappen wordt het onderzoeksfenomeen ontleed in 
empirisch waarneembare elementen, die ook voor de direct betrokken actoren 
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herkenbaar zijn. Die fases kunnen door kritische momenten of belangrijke 
gebeurtenissen worden ingeleid. Middels een minutieuze procesbeschrijving van 
de vakontwikkeling, waarin rekenschap wordt gegeven van deze kritieke 
momenten en belangrijke gebeurtenissen, wordt het professionaliseringsproces 
van publieke managers op het meso-niveau inzichtelijk. 
 Process-tracing is echter niet alleen een techniek om te beschrijven wat de 
vorm en fasering van het centrale onderzoeksfenomeen zijn. Process-tracing wil 
ook begrijpen en zelfs verklaren. Process-tracing is immers “a methodology well-
suited to testing theories in a world marked by multiple interaction effects, where it 
is difficult to explain outcomes in terms of two or three independent variables – 
precisely the world that more and more social scientists believe we confront” 
(George en Bennett, 2005: 206). In een meer positivistische versie van deze 
techniek gaat het om het testen van hypotheses over mogelijke oorzaken of 
verwachte uitkomsten aan de hand van de analyse van verschillende processen of 
van verschillende fases uit één proces. Onze, meer heuristische, toepassing van 
process-tracing richt zich op het begrijpen van hoe het proces werkt aan de hand 
van ‘causal mechanisms’, maar test daarvoor geen hypotheses. Die causal 
mechanisms hoeven niet noodzakelijkerwijs geassocieerd te worden met 
positivistische wetenschap, want als ‘stukjes theorie’ liggen ze aan elk te 
onderzoeken proces ten grondslag.29 Het gaat ons niet om het testen van 
hypothesen rondom de effecten van vakontwikkeling, maar om hoe en waarom die 
causal mechanisms tot stand zijn gekomen. Het gaat om de vraag welke 
mechanismen zijn waarom geïmplementeerd, en niet over het bepalen van de 
determinanten van de implementatie. Vaak zijn die mechanismen ook nog eens 
sterk onderling verbonden, waardoor het moeilijk – zo niet onmogelijk en veelal 
ook irrelevant – is om die determinanten per mechanisme te bepalen. 
Vakontwikkeling, ook dat van publieke managers, bestaat in onze benadering uit 
het bouwen van het vak op verschillende pijlers (dat zijn de ‘mechanismen’ van de 
vakontwikkeling), die om verschillende redenen kunnen worden ontwikkeld en 
doorontwikkeld. Na een analyse met deze heuristische process-tracing methode 
kunnen de resultaten van deze exploratie natuurlijk wel worden gebruikt voor 
hypothesevorming en -toetsing, maar dat gaat voorbij aan de doelstelling van dit 
onderzoek. 
 Voor de uitwerking van onze constructivistische benadering met een 
process-tracing methodologie is het noodzakelijk de groep van direct betrokkenen 
af te bakenen bij wie we de betekenisverlening onderzoeken, inclusief hun 
motivatie voor het (verder) ontwikkelen van de vakontwikkelingspijlers. Omdat het 
hier over vakvorming en vakkundigheid gaat, lijkt het voor de hand liggend de 
groep van ‘vakgenoten’ te analysen als degenen die de constructie van het vak in 
leven moeten houden. Deze constatering klopt, en dit vormt ook de basis voor de 
werking van één van de causal mechanisms, namelijk de uitoefening van 
‘professional control’ (zie hoofdstuk 3).  

                                                 
29 Easterby-Smith (1991) spreekt slechts over ‘ideeën’ als het gaat om de analyse van hoe een 
bepaald sociaal fenomeen werkt. Scharpf (1997) spreekt van middle range theories en 
partial frameworks.  
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 Toch is dit niet de primaire groep respondenten die geïnterviewd zijn. Ten 
eerste niet, omdat niet de werking en het effect van het causal mechanism 
‘professional control’ is onderzocht. Ten tweede niet, omdat de groep van 
vakgenoten niet duidelijk afgebakend is. Onderdeel van de strijd om 
professionaliteit binnen het vak van publieke manager is het verbreden (of 
versmallen) van de groep die met de ‘professionele’ publieke managers wordt 
aangeduid. Vooraf de groep op basis van theoretische veronderstellingen afbakenen 
resulteert erin dat na verloop van tijd eventuele categorieën van nieuwe publieke 
managers buiten de analyse zullen vallen en dat de kans bestaat dat er personen 
worden geanalyseerd die helemaal geen deel (meer) uitmaken van de 
beroepsgroep.30 Ten derde niet, en dit is het voornaamste argument, omdat het 
‘voetvolk’ geen zicht heeft op de strategie, de ‘doelbewuste’ poging om het vak van 
publieke managers verder te ontwikkelen. Ook al is de vakontwikkeling een 
emergente strategie, de initiators van de voortschrijdende vakontwikkeling zijn 
‘anderen’ dan degenen die met de vakkennis en -normen te maken krijgen.  
 De key players uit het vakontwikkelingsproces zijn onderzocht en 
geïnterviewd. Dat zijn representanten van beroepsverenigingen, verzorgers van 
managementonderwijs en de elite en invloedrijke oudgedienden in de 
beroepsgroep. Zij vormen als het ware de voorlinie van de vakontwikkeling en 
hebben zicht op de strategie en de bedoelde werking van de geïmplementeerde 
causal mechanisms uit de verschillende fases van de vakontwikkeling. De 
dataverzameling (en -analyse) omtrent het vakontwikkelingsproces wordt 
aangevuld met andere bronnen naast interviews met deze key players, maar meer 
daarover in paragraaf 4.4. 
 
4.24.24.24.2.5.5.5.5    Vergelijkende analyseVergelijkende analyseVergelijkende analyseVergelijkende analyse    
 
In dit exploratieve onderzoek werken we niet alleen middels het interpreteren van 
de constructieprocessen rondom de vakontwikkeling van publieke managers, maar 
trachten we ook patronen te ontdekken in de vakontwikkelingsprocessen. Het 
herkennen van patronen (van overeenkomsten en verschillen in de 
vakontwikkelingsprocessen, en in professionaliseringsmotieven en in de 
institutionele inbedding van het vakontwikkelingsproces) doen we aan de hand van 
een vergelijkende analyse. Ook bij de vergelijkende analyse toetsen we geen 
hypothesen, maar onze benadering laat zich het best beschrijven met de door Frits 
Scharpf (1997) gepresenteerde techniek van ‘backward mapping’. Hypothesen 
toetsen in een positivistische benadering is een vorm van ‘foreward looking’ 
middels het vooraf ontrafelen van causal mechanisms in ‘causes’ en ‘effects’. Bij 

                                                 
30 Enquêteonderzoeken naar groepen van ‘professionele publieke managers’, die vooraf de 
groep van respondenten afbakenen, zijn overigens best interessant. De keuze voor een 
bepaalde afbakening van de ‘beroepsgroep’ van publieke managers levert (samen met de 
geanalyseerde patronen uit de enquêteresultaten) inzichten op over wat er op dat moment 
onder het vak van ‘publieke managers’ verstaan wordt. Deze studies maken alleen niet 
duidelijk wat het proces van vakontwikkeling bij publieke managers voortdrijft. Voorbeelden 
zijn de jaarlijkse ABD-enquête, de studie naar de leden van de NVZD (Noordegraaf en 
Meurs, 2001) en de studie van korpschefs (Boin et al., 2003). 
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‘backward mapping’ wordt in de complexiteit van de sociale werkelijkheid gezocht 
naar voorafgaande factoren, die mogelijkerwijs van invloed zijn op het te begrijpen 
verschijnsel. Deze factoren betreffen, in de actorgerichte institutionele benadering 
van Frits Scharpf (1997) veelal, institutionele kenmerken van de omgeving 
waarbinnen de vakontwikkelingsprocessen zich afspelen. Zoals in hoofdstuk 3 in 
het analysekader aangegeven, gaat het hier om structurele en beleidsmatige 
kenmerken van de publieke sectoren (als causal mechanisms), die van invloed 
kunnen zijn op het vorm en inhoud geven aan de professionalisering van publieke 
managers.  
 De vergelijkende analyse bouwt voort op de process-tracing die in het 
interpretatieve gedeelte van dit onderzoek centraal staat. Hierin wordt de 
empirische basis gelegd voor het begrijpen van hoe en waarom de vakontwikkeling 
bij publieke managers vorm krijgt. Dit verschaft ook inzicht in de manier waarop 
de direct betrokkenen de vakontwikkeling laten aansluiten bij verschillende 
omgevingsfactoren. Het gaat hierbij vooral over de redenen die deze direct 
betrokkenen geven voor het zoeken van een ‘aansluiting’, of als motivatie voor 
bepaalde keuzes in de vakontwikkeling. De process-tracing techniek maakt het 
mogelijk de kritieke momenten van de vakontwikkeling te achterhalen en te 
analyseren op allerlei mogelijk relevante factoren, samenvallende ontwikkelingen 
en beleidskeuzes binnen een staat die allen de ontwikkeling van het vak van 
publieke managers voortstuwen. Met de casusvergelijking kunnen we echter ook 
bepalen of hier sprake is van patronen. Dit onderzoek behelst de bestudering van 
twee vakontwikkelingsprocessen. De methodische onderbouwing van de keuze van 
de case komt in de volgende paragraaf aan bod. Hier volstaat te vermelden dat 
middels een systematische casusvergelijking van beide vakontwikkelingsprocessen 
het mogelijk is te bepalen waarin precies de verschillen en overeenkomsten in de 
vakontwikkeling zitten.  

Vakontwikkeling is een iteratief proces waarbinnen de betrokken actoren, 
inclusief de key players, voortdurend interacteren en strijden om de 
vakontwikkeling naar hun belang en preferentie vorm te geven. Elke fase is het 
eindresultaat van een vorige ronde van interacties en strijd, maar tevens het 
startpunt voor een nieuwe ronde. Daarom richt de casusvergelijking zich op het 
herkennen en begrijpen van overeenkomsten en verschillen in het gehele proces 
van vakontwikkeling en niet op de (tussentijdse) uitkomsten. De overeenkomsten 
en verschillen kunnen zitten in het moment van initiatie, de fasering, de inhoud en 
intensiteit van de strijd die de betrokken actoren uitvechten over de 
vakontwikkeling en de voortschrijdende organisatiegraad van het vak. Deze 
vergelijking wordt uiteraard uitgevoerd tegen een achtergrond van een 
‘overeenkomsten en verschillen’-analyse van factoren uit de institutionele setting. 
Vandaar dat in de casushoofdstukken veel aandacht is voor het sectorale ‘decor’ van 
de vakontwikkeling bij publieke managers. 

Deze actorgerichte institutionele benadering van de 
vakontwikkelingsprocessen van publieke managers maakt het mogelijk om te 
begrijpen waarom de vakontwikkeling wordt voortgedreven en waarom deze 
verschilt per groep van publieke managers. Dit begrip kan alleen ontstaan omdat in 
de complexiteit van de sociale werkelijkheid de complexiteit hanteerbaar gemaakt 
wordt middels het ‘reduceren van variatie’ (vergelijk Scharpf, 1997). Deze reductie 
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wordt gerealiseerd met een interpretatief onderzoek naar de wensen, 
mogelijkheden en acties van de relevante actoren in het vormgegeven van het 
‘gemeenschappelijke doel’, de vakontwikkeling, tegen de achtergrond van een 
institutionele setting die invloed heeft op hoe de (interactie, constructie en strijd-) 
processen rondom vakontwikkeling verlopen. Het actorgerichte institutionalisme 
biedt geen mogelijkheid voorspellingen te doen over die actorprocessen. In dit 
onderzoek betekent dit dat we met deze analyse niet kunnen voorspellen hoe de 
vakontwikkeling van publieke managers zich in de toekomst verder zal 
ontwikkelen. Natuurlijk is het wel mogelijk – zie hoofdstuk 10 – om enige 
algemene suggesties rondom de herkende patronen in de vakontwikkeling door te 
trekken naar de toekomst, maar het exact bepalen hoe de vakontwikkeling zich 
verder ontwikkelt ligt niet in de mogelijkheden.  

Actorgerichte institutionele analyses zijn overigens alleen steekhoudend 
als ze voortkomen uit een gestructureerde vergelijking van processen. Dit 
impliceert dat de keuze van cases voor een onderzoek dient te geschieden op basis 
van een aantal criteria van vergelijkbaarheid. In de volgende paragraaf, over de 
casusselectie en -vergelijking, worden deze criteria nader uitgewerkt.  
 
    
4.3 4.3 4.3 4.3     VergeliVergeliVergeliVergelijkende casusstudiejkende casusstudiejkende casusstudiejkende casusstudie    
    
Casusonderzoek betreft een gevalsstudie naar de natuurlijke elementen en werking 
van dat ene geval. Belangrijk is dat de onderzoeker het onderzoeksverschijnsel met 
zijn onderzoeksopzet en de theoretisch gefundeerde variabelen niet kan simuleren. 
Hij dient zijn onderzoek te verrichten in een natuurlijke omgeving, met echte 
mensen, echte beslissingen en echte problemen. Dit verhoogt weliswaar de directe, 
praktische relevantie van het onderzoek, maar levert ook het probleem op dat die 
echte mensen niet altijd hun echte problemen en beslissingen ‘opbiechten’ aan de 
onderzoeker. De onderzoeker zal daar in zijn methodische aanpak rekening mee 
moeten houden. Inmiddels hebben we de theoretische benadering van echte 
mensen en echte zaken reeds behandeld met het conceptualiseren van de 
vakontwikkeling bij publieke managers als een strijd om professionaliteit. De 
mogelijkheden van en problemen bij de dataverzameling komen in de volgende 
paragraaf aan bod. Hier behandelen we de keuze en afbakening van de cases. 
 De keuze om twee cases van vakontwikkeling bij publieke managers te 
onderzoeken heeft voornamelijk te maken met de wens te komen tot een 
vergelijking van de vakontwikkelingsprocessen en daarmee om ook iets te zeggen 
over de institutionele setting waarbinnen de vakontwikkelingsprocessen zich 
voltrekken. Uiteraard maakt process-tracing in twee cases het te onderzoeken 
fenomeen beter inzichtelijk en begrijpelijk dan wanneer we slechts één casus 
onderzocht hadden. Echter, ons begrip van de collectieve pogingen om het vak van 
publieke manager verder te ontwikkelingen groeit niet alleen omdat we twee cases 
hebben bekeken. Een vergelijking van de cases maakt het ook mogelijk om 
diepgaander naar het procesverloop en de vakmatige invulling te kijken tegen een 
achtergrond van een institutionaliseerde omgeving, die structureert en ook 
betekenis geeft aan de vakontwikkeling en die zelf ook te maken heeft met 
beleidsmatige en sectorale wijzigingen. Deze vergelijking vergt echter wel een goed 
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beredeneerde en gestructureerde aanpak van de casusselectie. Alvorens de keuzes 
in casusselectie te motiveren behandelen we de criteria die we hebben gebruikt om 
te komen tot de keuze. 
 
4.3.14.3.14.3.14.3.1    CriteriaCriteriaCriteriaCriteria    
 
Criteria voor een casusselectie zijn er natuurlijk in veel soorten en maten. Het is 
een samenstelling van een aantal praktische overwegingen, zoals beschikbare 
onderzoekstijd, beschikbaarheid van onderzoeksbronnen en persoonlijke 
voorkeuren en meer theoretische en academische redenen. Het accent in deze 
verantwoording ligt natuurlijk op deze laatste categorie, maar dat betekent niet dat 
aan praktische basisvoorwaarden, zoals voldoende tijd, bronnen en interesse, niet 
ook moet worden voldaan. Daarnaast gaat het enerzijds om een aantal voorwaarden 
waarop we de cases ‘constant’ proberen te houden en anderzijds om het selecteren 
op basis van verschillen. De ‘constanten’ behandelen we in deze subparagraaf, het 
criterium voor het zoeken van variatie in de casusselectie komt in de volgende 
paragraaf aan bod. 
 We zullen eerst het te onderzoeken fenomeen nader duiden op basis van 
de plaatsbepaling die voortbouwt op hoofdstuk 2. Ons onderzoek richt zich op het 
in kaart brengen en begrijpen van de collectieve pogingen van publieke managers 
gericht op de ontwikkeling van hun vak. Het werk van de publieke managers stond 
voorheen niet bekend als professioneel en de professionalisering daarvan leidt tot 
spanning in organisaties en op werkvloeren en tot verwarring over de betekenis van 
die professionalisering. Hoewel ook publieke managers buiten Nederland met 
vakontwikkeling bezig zijn, zoals geïllustreerd aan de hand van internationale 
voorbeelden in hoofdstuk 2, staan in dit onderzoek alleen twee Nederlandse cases 
centraal. Een internationale vergelijking maakt een vergelijking van institutionele 
structuren op landenniveau mogelijk, uiteraard voor zover het de vakontwikkeling 
van publieke managers betreft. Tegelijkertijd wordt echter het onderzoek naar een 
nieuw, nog niet grondig geanalyseerd fenomeen bemoeilijkt met allerlei 
contextgebonden factoren die mogelijkerwijs niets te maken hebben met het 
onderzoeksfenomeen zelf. Met ons onderzoek naar Nederlandse voorbeelden van 
professionalisering van publieke managers zijn we wel in staat de context van het 
politieke systeem, administratieve tradities en maatschappelijke structuren bij de 
casusvergelijking constant te houden. Daarmee kan meer aandacht worden besteed 
aan sectorale verschillen die van invloed zijn op de professionaliseringsprojecten. 
 Hoofdstuk 2 behandelde nog meer onderwerpen die we nu als criteria voor 
selectie van cases behandelen. Ons onderzoek gaat over ‘publieke managers’ en 
daarmee niet over ‘private managers’. De opkomst van bedrijfsmatige technieken 
binnen het publieke management (vergelijk Noordegraaf, 2004) kan de suggestie 
wekken dat het onderscheid tussen publieke en private managers aan het 
verdwijnen is. De invloed van bedrijfsgericht management in vele publieke 
sectoren heeft de aandacht voor management vergroot, wat daarmee een stimulans 
is geweest voor de vakontwikkeling bij publieke managers. Het is echter niet ons 
onderzoeksdoel om te onderzoeken waar de managementideeën vandaan komen, 
maar alleen juist hoe deze doorwerken in de ontwikkeling van het vak van 
‘bepaalde’ managers. Die bepaling komt voort uit het onderscheid van publieke en 
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private managers. Publiek verwijst naar managers die werken in de publieke en 
semi-publieke sector, niet naar het ‘soort’ management dat zij praktiseren. Private 
managers werken in ‘het bedrijfsleven’, hebben eigen structuren voor hun 
vakontwikkeling en vallen daarmee buiten het bestek van dit onderzoek. 
 Daarnaast willen we natuurlijk alleen cases analyseren die ook ‘van belang 
zijn’. Dat belang kan op verschillende wijzen benaderd worden. Men kan 
bijvoorbeeld kijken naar welke maatschappelijke vraagstukken politici aan de orde 
stellen, of waar kranten en actualiteitsrubrieken over schrijven en uitzendingen aan 
wijden. Ook de bevolking kan gevraagd worden (middels enquêtes) welke 
onderwerpen zij belangrijk vindt. Uit deze politieke, media en publieke aandacht 
kan tegelijkertijd worden afgeleid of het onderwerp een positieve of negatieve 
waardering krijgt, of dat er veranderingen worden voorgesteld en hoe het 
onderwerp wordt geframed. Onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau 
onderscheiden in het rapport Publieke Prestaties (SCP, 2007) op basis van een 
scan van politieke verkiezingsprogramma’s (en burgerenquêtes) verschillende 
sectoren van publieke dienstverlening die ‘van belang zijn’. Het gaat vooral om de 
sectoren als “onderwijs, zorg en veiligheid” (p. 79, vergelijk ook hoofdstuk 5 en 7) 
en kinderopvang, openbaar bestuur, asielopvang en openbaar vervoer zijn als 
‘overige voorzieningen’ van belang (pp. 82-84). Het oordeel over de kwaliteit van de 
publieke diensten baseert het SCP niet alleen op “productkwaliteit”, maar ook op 
hoe de publieke dienstverlening vorm krijgt, de zogenaamde “proceskwaliteit” en 
“systeemkwaliteit”. Noordegraaf (2004: 26) beargumenteert ook dat niet alleen de 
maatschappelijke vraagstukken zelf in de politieke en publieke aandacht staan: “de 
collectieve aanpak van maatschappelijke vraagstukken is zélf een issue geworden”. 
Die collectieve aanpak van maatschappelijke vraagstukken wordt binnen het 
huidige politiek-bestuurlijke spel en binnen de academische analyse vaak met 
managementgerichte benaderingen benaderd. Relevant voor onze casusselectie is 
dat de aandacht zich richt op de maatschappelijke vraagstukken geframed als 
issues van ‘publieke dienstverlening’ met daarbinnen aandacht voor praktiserende 
publieke managers. De politiek en het publiek bespreken, en onderscheiden, die 
issues van publieke dienstverlening langs de lijnen van verschillende ‘sectoren’. 
Ook in dit onderzoek selecteren we de cases van vakontwikkeling van publieke 
managers langs die sectorlijnen. 
 Het laatste criterium waarop we de te selecteren cases constant proberen te 
houden, heeft betrekking op de factor tijd. Omdat vakontwikkeling bij publieke 
managers een relatief nieuw verschijnsel is, beperkt dat de mogelijkheden voor een 
nauwgezette beschrijving van het strijdproces. Om met een interpretatieve, 
constructivistische benadering te kijken naar de vakontwikkeling, moet zij het 
eerste, prille stadium zijn ontgroeid. Met andere woorden, de pijlers van het 
professionaliseringsproject van publieke managers dienen een zekere mate van 
ontwikkeling en institutionalisering te hebben doorgemaakt. In ons geval betekent 
dit dus dat er een organisatievorm voor de beroepsgroepvorming gekozen en 
gevestigd moet zijn, er managementonderwijs speciaal voor de doelgroep moet 
worden aangeboden, er vakkennis en normen onderscheiden worden en de 
beroepsgroep van publieke managers een wettelijke of algemene erkenning moet 
hebben gekregen.  



Onderzoeksopzet en -verantwoording 95 

 Met name dit laatste criterium beperkt de keuze van te selecteren cases. 
Onderwijsmanagers hebben bijvoorbeeld pas enige jaren geleden de kiem gelegd 
voor hun vakontwikkeling. Gezien de veelvuldige ontwikkelingen omtrent de 
organisatievorm, kennisproductie en normstelling in het kader van 
vakontwikkeling (vergelijk NSA, 2002; 2004; 2005) krijgt het vak van 
onderwijsmanager snel vorm met het ‘NSA-register’, de ‘beroepsstandaard’ en het 
‘NSA-keurmerk voor professionaliseringsaanbod’. Echter, voor dit onderzoek 
kwam deze versnelling te laat. Hetzelfde geldt overigens voor de 
‘professionalisering’ van het management bij de rechterlijke macht (B&A-groep, 
2006). 
 Als we de overheidssectoren langslopen, dan kunnen we constateren dat 
niet in alle sectoren de managers ‘herkend’ worden. Natuurlijk vindt er wel 
management in de defensiesector of bij de krijgsmacht plaatst, maar de 
defensiemanagers hebben zich niet georganiseerd, of opleidingsdoelen gesteld. In 
de officiële overheidspublicaties31 komt de defensiemanager slechts één keer voor, 
en dan nog wel in relatie tot een omvangrijk reorganisatieproject.32 Andere 
publieke sectoren hebben simpelweg geen publieke managers, omdat er op dat 
beleidsterrein geen of nauwelijks (semi-) publieke overheidsorganisaties actief zijn. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor beleid omtrent economische ontwikkeling en 
milieubescherming. Ook in de landbouwsector en verkeer- en watersector (met 
uitzondering van Rijkswaterstaat) zijn alle actieve organisaties privaatrechtelijk met 
een bedrijfsmatige doelstelling.  
 Ondanks al deze ‘afvallers’ blijven er nog genoeg mogelijke cases binnen 
de Nederlandse overheidscontext over. Op Rijksniveau zijn het de departementale 
managers, ABD-managers genaamd, die grote stappen hebben gezet in hun 
vakontwikkeling (‘t Hart, Wille et al., 2002; Den Boer en Noordegraaf, 2006). 
Lokaal zijn er de gemeentesecretarissen, als de hoogste ‘managers’ van de 
gemeentelijke organisatie, die weliswaar decentraal werken, maar ook landelijk via 
hun beroepsgroep georganiseerd zijn (Noordegraaf, 2006). In publieke en semi-
publieke sectoren kunnen we als voorbeelden van cases denken aan zorgmanagers 
(Zie Van der Scheer, Meurs en Ngo, 2007), managers van sociale diensten (als 
leden van Divosa), corporatiemanagers (leden van Aedes), politiemanagers en 
brandweermanagers (beide leden van LMD), welzijnsmanagers (vergelijk Patti, 
2000), sportsmanagers (via Academie voor Sport, Beleid & Management) en 
managers van ambassades. 
 
4.3.24.3.24.3.24.3.2    CasusselectieCasusselectieCasusselectieCasusselectie    
 
Dit onderzoek naar vakontwikkeling bij publieke managers is nieuw, waardoor een 
beredeneerde keuze van cases lastig is, omdat de informatie over relevante 
selectiecriteria simpelweg niet voor handen is. Vandaar dat we voor variatie in de 
casusselectie terug moeten vallen op de initiële exploratie van vakontwikkeling bij 
managers uit hoofdstuk 2. De exploratie wees uit dat we twee soorten van 

                                                 
31 Onderzocht voor alle TK/EK stukken, TK/EK Handelingen, Agenda’s TK/EK, Staatsblad 
en Staatscourant (via http://www.overheid.nl/op) op de term ‘defensiemanager’.  
32 Personeelsbrief van de Minister van Defensie, TK, 2003-4, 29200 X, nrs. 4/5. 
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vakontwikkeling konden waarnemen – een verplichte en een vrijwillige – die langs 
twee verschillende organisatievormen – met individuen of organisaties als leden – 
vorm kan krijgen.  
 
Tabel 4.2: Tabel 4.2: Tabel 4.2: Tabel 4.2: Organisatievormen van vakontwikkeling bij (pubOrganisatievormen van vakontwikkeling bij (pubOrganisatievormen van vakontwikkeling bij (pubOrganisatievormen van vakontwikkeling bij (publieke) managerslieke) managerslieke) managerslieke) managers    

Leden  

Organisatie van 

organisaties  

Organisatie van 

individuele managers 

Vrijwillig 

lidmaatschap 

Werkgeversorganisatie 

 

Managersvereniging 

 

Soort 

lidmaatschap 

Verplicht 

lidmaatschap 

Brancheorganisaties: 

lidmaatschap 

georganiseerd op 

publiekrechtelijke basis 

Managersbestand 

 

 
Net als in hoofdstuk 2 maken we hier het argument dat de vakontwikkeling langs 
de ‘individuele’ organisatielijn meer ‘puur’ is dan via de organisaties van 
organisaties. Het voornaamste argument is dat de organisaties van organisaties 
meer doelstellingen hebben dan alleen de ontwikkeling van het vak van managers 
die zij representeren. Activiteiten die de professionalisering van managers moeten 
versterken, zijn bij organisaties van organisaties eerder een bijproduct dan 
kernactiviteit. Daarnaast geldt dat voor publieke sectoren met een 
managersvereniging of managersbestand er veelal ook een organisatie van 
organisaties actief is, alleen richt deze zich niet of nauwelijks op de 
vakontwikkeling bij managers. De reden hiervoor kan zijn dat een voortschrijdend 
vakontwikkelingsproces de overgang naar individuele vormen van organisatie, 
ondersteuning en ontwikkeling van managers impliceert, maar op dit moment (na 
analyse van twee cases van vakontwikkeling) is deze conclusie nog voorbarig. 
 We beperken de keuze voor cases dus tot de rechterkant van de tabel, de 
verplichte en vrijwillige versies van vakontwikkeling, beide georganiseerd op een 
individuele basis. Dit zijn daarmee ook direct de vormen van vakontwikkeling die 
we in dit onderzoek trachten te begrijpen. De casusvergelijking zal dus worden 
vormgegeven langs het onderscheid van vrijwillige en verplichte vakontwikkeling. 
 
4.3.34.3.34.3.34.3.3    ZorgZorgZorgZorg---- en politiemanagers en politiemanagers en politiemanagers en politiemanagers    
Als cases onderzoeken we vakontwikkeling bij managers in de politiesector en in 
de zorgsector. Politiemanagers zijn betrokken in een ‘verplichte’ variant van 
vakontwikkeling, terwijl zorgmanagers juist te maken hebben met een ‘vrijwillige’ 
vorm. Zowel de politiemanagers als zorgmanagers hebben te maken gekregen met 
expliciete ideeën over wat hun vakmanschap behelst en institutionele structuren 
die dat vakmanschap trachten te ontwikkelen en versterken. Het gaat daarbij om 
competentieprofielen, speciale onderwijsprogramma’s, gedragscodes, 
managersverenigingen en groepsgebonden activiteiten die in verschillende 
samenstellingen en op verschillende wijze beogen het werk en vakmanschap van 
politie- en zorgmanagers vorm te geven. Op die verschillen als varianten van 
vakontwikkeling trachten we in dit onderzoek nader zicht te krijgen.  
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 Andere overeenkomsten betreffen de duidelijk afgebakende sectorale 
structuur. Politie- en zorgmanagers – of onder andere benamingen als 
politieleiders of -chefs en zorgbestuurders of -directeuren – zijn herkenbaar als 
‘leidinggevenden’ in die specifieke publieke sectoren. Hoewel voor iedereen 
duidelijk is wat er met de politie en zorgsector bedoeld wordt, zijn beide sectoren 
institutioneel gezien complex: meerdere, soms tegenstrijdige doelstellingen, 
meervoudige verantwoordingsstructuur, heterogeniteit in organisaties en 
organisatiestructuren en soms omstreden werkmethoden (vergelijk Dijstelbloem, 
Meurs en Schrijvers, 2004; WRR, 2004; Fijnaut et al., 1999). Beide onderwerpen, 
veiligheid en gezondheidszorg, staan tevens sterk in de publieke en politieke 
belangstelling (vergelijking SCP, 2007). Het gaat daarbij deels om inhoudelijke 
punten, zoals het voorkomen van wantoestanden in verzorgingstehuizen en 
toepassen van cameratoezicht in binnensteden, maar anderzijds ook over de hoe-
vraag. Is marktwerking een geschikt sturingsinstrument om zorgaanbod en -vraag 
op elkaar af te stemmen? En hoe garanderen we de privacy en voorkomen we 
willekeur bij het inzetten van cameratoezicht voor de handhavings- en 
opsporingstaak van de politie? 
 Beide sectoren verschillen niet alleen qua vorm van de vakontwikkeling bij 
de managers. Beide sectoren verschillen bijvoorbeeld ook sterk in omvang. In de 
zorgsector gaat jaarlijks 62 miljard euro om, terwijl de gehele politie in Nederland 
een begroting van 3,5 miljard euro heeft. Bij de politie werken 51 duizend 
politiefunctionarissen; de zorg heeft meer dan 600 duizend werknemers (CBS, 
2006). De sectoren verschillen natuurlijk ook op het werk dat in de sector 
uitgevoerd wordt. Politiewerk vergt ‘praktische professionals’ met een oriëntatie op 
de buitenwereld – de straat – en die hun werk doen in een gebureaucratiseerde 
verantwoordingsstructuur (vergelijk Van der Torre, 2001). Zorgverlening bestaat – 
naast hoog geprofessionaliseerd en gespecialiseerd werk, zoals verschillende 
medische specialismen – uit verpleegkunde (ook met verschillende specialismen), 
administratief en logistiek-ondersteunend werk (RVZ, 2001). De verschillende 
functies daarbinnen hebben wel in meer of mindere mate een 
gezondheidsbevorderend karakter, maar de vooropleiding en de uitvoerende taken 
verschillen aanzienlijk.  
 Een precieze beschrijving van de sectorale context van beide cases, met 
overeenkomsten en verschillen, komt uitgebreid aan bod in de 
‘decorbeschrijvingen’ van beide cases in hoofdstuk 5 en 7. De decorbeschrijvingen 
behandelen niet alleen de structurele en ‘institutionele’ component van de 
sectoren, maar gaan ook in op beleidsmatige ontwikkelingen. Aan de hand van een 
analyse van de verschillen en overeenkomsten in het decor van de cases en de 
analyse van het vakontwikkelingsproces zelf natuurlijk (in hoofdstuk 6 en 8) zijn 
we in staat het hoe en waarom van de vakontwikkeling bij publieke managers te 
begrijpen. Het onderzoek naar vakontwikkeling bij politie- en zorgmanagers maakt 
het in ieder geval mogelijk nader te duiden waarom vakontwikkeling in het ene 
geval een verplichtend karakter heeft en in het andere geval een vrijwillig. 
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4.3.44.3.44.3.44.3.4    BeperkingenBeperkingenBeperkingenBeperkingen    
 
Onderzoeksopzetten met een vergelijkende casusonderzoeksmethode zijn 
methodologisch gezien niet zonder beperkingen. We kunnen vijf beperkingen 
onderscheiden naast methodische problemen die met name in de dataverzameling 
een beperkende rol kunnen spelen. Achtereenvolgens zullen we de 
begripsgeldigheid, generaliseerbaarheid, causaliteit, aggregatie en case-
contaminatie behandelen in het kader van onze studie naar vakontwikkeling bij 
publieke managers. Deze ‘beperkingen’ zijn overigens geen onoverkomelijke 
methodologische problemen, maar zeker wel aandachtspunten bij analyses van 
onderzoeksresultaten. 
  Begripsgeldigheid is een subcategorie van ‘geldigheid’ (validiteit) dat gaat 
over de mate waarin de abstracte onderzoeksconcepten aansluiten bij de in de 
werkelijkheid bestaande fenomenen (Bailey, 1994). Bij een casusvergelijk kan het 
te vergelijken concept in beide cases net iets anders zijn waardoor het centrale 
begrip eigenlijk niet geldig is in beide cases. Onze kernconcepten, vakontwikkeling 
en publieke managers, kunnen niet passend zijn voor de analyse van beide cases. 
Misschien zijn de verplichte en vrijwillige vormen van vakontwikkeling geen 
varianten (conceptuele categorieën) van het theoretische concept ‘vakontwikkeling’, 
omdat de vrijwillige vorm ‘past’ bij semi-professies die theoretisch (volgens Etzioni, 
1969) verschillen van ‘echte vakken’. Hetzelfde geldt bij het concept ‘publieke 
managers’. In de praktijk hebben leidinggevenden in deze sectoren verschillende 
labels, zoals korpschefs, politieleiders, zorgbestuurders, directeuren van 
zorginstellingen, die we allemaal onder het concept publieke managers scharen. 
Het is maar de vraag of we wel zo gemakkelijk de vakontwikkeling van korpschefs 
met die van zorgbestuurders kunnen vergelijken, omdat de korpschef een 
leidinggevende in een bureaucratische organisatie is en de zorgbestuurders als 
voorzitter/lid van een raad van bestuur qua positie meer lijkt op ‘private’ managers. 
De enige uitweg voor begripsgeldigheid-problemen is grondig analyseren van wat 
de ‘respondent’ of het ‘document’ met het begrip precies bedoelt. 
 Een tweede beperking is de generaliseerbaarheid van de 
onderzoeksbevindingen. Bij exploratieve studies is de generaliseerbaarheid altijd 
beperkt, omdat er over het onderzoeksfenomeen nog maar weinig bekend is. De 
exploratie is er juist op gericht conclusies te trekken die eventueel in een later 
stadium het uitgangspunt kunnen zijn voor het opstellen van theorieën die dan 
getest kunnen worden in andere gevallen, sectoren en landen. Dit kan de 
generaliseerbaarheid van de onderzoeksbevindingen vergroten. Een exploratie kan 
dus een eerste stap in een breder onderzoeksprogramma zijn, dat pas in een later 
stadium generaliseerbare onderzoeksresultaten oplevert. Hetzelfde geldt voor onze 
studie naar vakontwikkeling bij publieke managers. Dat laat onverlet dat de 
resultaten van deze exploratie de input kan zijn voor een vervolgonderzoek naar de 
vakontwikkeling. In de conclusie van dit onderzoek (hoofdstuk 10) gaan we nader 
in op mogelijke strategieën voor vervolgonderzoek. 
 Een derde beperking gaat over de voorwaarden die causaliteitsvraagstukken 
met zich meebrengen. Ook hierbij geldt dat onze exploratieve studie niet de 
geschikte onderzoeksopzet is om de causaliteit vast te stellen tussen verschillende 
mogelijk verklarende factoren en de vakontwikkeling zelf. Enerzijds omdat er 
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teveel interveniërende ‘zaken’ aanwezig zijn die het onderzoeksfenomeen mede 
beïnvloeden die niet te isoleren zijn. Anderzijds is dit niet onze 
onderzoeksdoelstelling. Uiteraard exploreren we wel de invulling en werking van 
de pijlers van de professionaliseringsprojecten, die samenhangen met de ‘keuze’ 
voor een vrijwillige of verplichte vorm van professionalisering. Deze pijlers zijn 
weliswaar als stukjes theorie de ‘causal mechanisms’ in de benadering van Frits 
Scharpf (1997) met een veronderstelde (en dus te onderzoeken) werking, effecten 
en oprichtingsreden. Wij onderzoeken echter niet de werking, effecten en 
oprichtingsredenen van alle ‘causal mechanisms’, maar zijn meer geïnteresseerd in 
een exploratie van het samenstel van de causal mechanisms als de pijlers van de 
professionaliseringsprojecten. Het is in dit stadium van het onderzoeksprogramma 
– ervan uitgaande dat het thema professionalisering van publieke managers een 
wederkerend onderzoeksthema blijft – te kort door de bocht om in een exploratieve 
analyse van de politie- en zorgcases causaliteit toe te kennen aan één of een 
samenstel van deze causale mechanismen. Als dat wel mogelijk was geweest, 
hadden de onderzoeksbevindingen ook gegeneraliseerd kunnen worden. Dit is een 
mogelijkheid voor vervolgonderzoek. 
 Een vierde beperking betreft de aggregatie van onderzoeksdata. Informatie 
van individuen kan niet zomaar toegerekend worden aan ‘samengestelde’ actoren 
(vergelijk Scharpf, 1997) of aan concepten op een institutioneel, meso-niveau. Het 
kan uiteraard wel, maar het is bijzonder arbeidsintensief om alle informatie 
tegelijkertijd te analyseren. Daarnaast zal de onderzoeker in de analyse rekening 
moeten houden met de status van de onderzoeksdata. Een respondent kan praten 
over zijn eigen ervaringen en persoonlijke meningen, maar daarin refereren aan 
zijn eigen persoon, de groep waarvan hij deel uitmaakt, de organisatie/sector 
waarbinnen hij werkt en de samenleving waarvan hij deelt uit maakt. Op het 
moment dat het interview of de data-analyse overgaat van ‘dit is mijn overweging of 
mening ten aanzien van’ naar ‘dit is de overweging of mening van’ zal die 
overweging of mening gecheckt moeten worden bij anderen of in andere 
onderzoeksbronnen. Dat is niet onmogelijk met behulp van een interpretatieve 
process-tracing onderzoeksmethode, maar alleen wel arbeidsintensief. Overigens 
zijn niet alleen patronen in antwoorden en homogeniteit in meningen en 
overwegingen interessant, ook heterogeniteit binnen groepen en afwijkende 
meningen ten opzichte van officiële organisatiedoelstellingen behoeven begrip en 
verklaring van onderzoekers. Dat vergt een kritische reflectie van de onderzoeker 
op de onderzoeksgegevens om vast te stellen of de officiële doelstelling algemeen 
gedeeld wordt of dat er ook afwijkende ‘geluiden’ zijn, waarin andere motivaties en 
gedachten een belangrijkere rol spelen dan het officiële standpunt, uiteraard voor 
zover het gaat om de verdere vormgeving van de vakontwikkeling. 

De laatste beperking heeft betrekking op het probleem van case-
contaminatie. Case-contaminatie houdt in dat cases met elkaar in empirisch 
verband staan, maar toch als eigensoortige verschijnselen worden beschreven 
(Rosenthal en ‘t Hart, 1994: 153). Als cases gekozen worden binnen één en dezelfde 
context, bestaat er het gevaar dat de te onderzoeken fenomenen niet los van elkaar 
staan, terwijl de onderzoeker juist wel geforceerd de cases uit elkaar trekt om 
overeenkomsten en verschillen nader te duiden. In onze studie hebben we ook 
gekozen voor twee cases binnen eenzelfde land. Dat maakt het bijvoorbeeld 
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mogelijk dat de vakontwikkeling bij managers het resultaat is van een bepaald 
beleidsprogramma van de overheid, waardoor dus beide cases door dezelfde 
overheidsinterventie worden voortgestuwd. Een dergelijke overheidsinterventie lijkt 
zich voor te doen bij de politie, maar niet zozeer in de zorgsector. De opkomst van 
managers en ontwikkeling van instituties ter bevordering van de vakontwikkeling 
van managers binnen de politie en zorgsector zullen we moeten controleren op 
interveniërende zaken die in empirische zin beide vakontwikkelingsprocessen 
beïnvloeden. Naast het beleid van de Nederlandse overheid zullen we ook aandacht 
moeten besteden aan de internationale dimensie en de verspreiding van 
managementideeën over landen (vergelijk Sahlin-Andersson en Engwall, 2002). 
Dus hoe generieke managementtheorie en -benaderingen neerdalen in beide 
sectoren. 
 Nu we de argumenten voor de selectie van cases hebben gepresenteerd en 
we aandacht hebben besteed aan het vermijden van de beperkingen van deze 
selectie en de onderzoekmethode, kunnen we (in de volgende paragraaf) nader 
ingaan op de methoden van dataverzameling. 
 
 
4.4 4.4 4.4 4.4     Data verzamelingData verzamelingData verzamelingData verzameling    
 
De casusonderzoeksmethode biedt de mogelijkheid grondig, uitgebreid en 
intensief in te gaan op het te onderzoeken fenomeen. Een voorwaarde is echter wel 
dat de casus alleen bestudeerd kan worden in de natuurlijke omgeving van de 
casus zelf (Verschuren en Doorewaard, 2003: 169-170). Die natuurlijke omgeving – 
bij sociale wetenschappen betreft dat de sociale werkelijkheid – is complex, 
oneindig groot en niet altijd eenduidig te interpreteren. Voor de onderzoeker 
betekent het dat hij zelfs van een klein, goed afgebakend onderwerp niet alles te 
weten kan komen. Sommige zaken blijven schimmig, vaak omdat bepaalde zaken 
voor de respondent ook onduidelijk zijn. Het kan ook zijn dat bepaalde 
onderwerpen gevoelig liggen, waardoor respondenten niet altijd het achterste van 
hun tong laten zien. Een ander probleem is dat er een overvloed aan informatie 
bestaat, die de onderzoeker onmogelijk allemaal tegelijkertijd kan analyseren en op 
waarde kan schatten.  
 De beste methode om met deze beperkingen om te gaan en de diepte – 
grondigheid, uitgebreidheid en intensiteit – van het onderzoek te waarborgen is 
triangulatie. Het gaat om het differentiëren van brongebruik en 
dataverzamelingsmethoden om deze vervolgens bij de casusanalyse te integreren 
(en de data toe te wijzen aan het juiste aggregatieniveau). Ons onderzoek naar 
vakontwikkeling bij publieke managers kwam tot stand met behulp van vier 
dataverzamelingsmethoden en een (nog grotere) veelheid aan bronnen.  
 
4.4.14.4.14.4.14.4.1    Methoden van dataverzamelingMethoden van dataverzamelingMethoden van dataverzamelingMethoden van dataverzameling    
 
Het accent binnen de dataverzamelingsmethode ligt op een documentenanalyse. 
Middels een documentenstudie is het mogelijk vrij eenvoudig data te koppelen aan 
grotere aggregaties, zoals beroepsverenigingen en onderwijsprogramma’s en aan 
bepaalde momenten in het grotere vakontwikkelingsproces. Dit voorkomt 
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vertekening door interpretatie van individuen die ‘vertellen’ over deze grotere 
aggregaties en deze momenten (Scharpf, 1997). Documenten bieden ‘afgewogen 
argumenten’, precieze beschrijvingen van doelstellingen, mogelijkheden en 
beperkingen en uitwerkingen van gewenste veranderingsprocessen. 
Documentanalyse is echter niet geschikt om de ‘werkelijke, individuele’ bedoeling 
van de opstellers van de ‘documenten’ te achterhalen. Daarnaast geven deze 
documenten zelf niet aan hoe zij (door individuen of organisaties) gebruikt worden 
in de strijd om professionaliteit. Daarvoor is immers ook dataverzameling nodig op 
het niveau van individuen dat in ons onderzoek vorm heeft gekregen middels 
interviews met key players. De documentenanalyse bestond uit de bestudering van 
de volgende voor de vakontwikkeling relevante documenten: beleidstukken, 
kamerstukken, wetenschappelijke literatuur, onderzoeksrapportages, evaluaties, 
mediabronnen, folders en in toenemende mate worden ook websites voor het 
verspreiden van informatie over de vakontwikkeling bij publieke managers in 
gebruik genomen. Deze documenten zijn geanalyseerd op hoe de sociale praktijk 
van de vakontwikkelingsprojecten vorm en inhoud krijgt (zie hoofdstuk 3 voor de 
uitwerking van de ‘key players’, bedoelingen, belangen, gezamenlijke doelen en 
acties en de uitwerking van het proces en de uitkomst, namelijk de opgerichte 
vakinstitutie). Daarnaast kunnen de documenten preciseren wat de vakinstituties 
zijn, hoe zij vorm hebben gekregen en wat (en op welke wijze) zij (dat) beogen te 
bewerkstelligen in de professionaliserende gemeenschap van publieke managers. 
In casusbeschrijvingen wordt verwezen naar de gebruikte documenten.  
 De documentenanalyse werd aangevuld met een interviewstudie. De 
onderzoeker heeft meer dan 40 semi-gestructureerde interviews afgenomen van 
‘key players’.33 Deze key players hebben allen op hun eigen individuele wijze 
bijgedragen aan de vakontwikkeling van publieke managers. Deze key players zijn 
onder andere oprichters en coördinatoren van managementonderwijs-
programma’s, de onderwijzers zelf, vertegenwoordigers van managersverenigingen 
of -bestanden, ambtenaren van ministeries, die de sectoren ‘aansturen’, leden van 
onderzoeks- en adviescommissies, en natuurlijk de publieke managers zelf.34 

                                                 
33 Tijdens de interviews is gewerkt met vragenlijsten die enerzijds bestonden uit een beperkt 
aantal vaste vragen en anderzijds uit een reeks van bespreekonderwerpen die specifiek op 
de persoon van de geïnterviewde waren afgestemd. Vaste vragen gingen over: (1) de bijdrage 
die de respondent zelf leverde aan de vakontwikkeling van publieke managers en waarom; 
(2) beschrijving van het (historische) proces van de vakontwikkeling en hoe de verschillende 
vakinstituties zijn ontstaan (voor zover zij daar zicht op hadden); en (3) wat ze van de 
vakontwikkeling en de effecten daarvan vonden. De specifieke (voorbereidde) 
bespreekonderwerpen waren afgestemd op de vakinstitutie waar de persoon het meest bij 
getrokken was (dus beroepsvereniging, onderwijsprogramma’s, gedragscode/ 
competentieprofiel). Ze gingen enerzijds over de oprichting en/of inrichting (met als 
onderwerpen: inhoud, procedures, aantallen, relaties, redenen, rol betrokkenen, verdere 
ontwikkeling, etc.) en anderzijds over de ‘vermeende/gepercipieerde’ werking 
(onderwerpen: deelname, lidmaatschap, waardering, invloed etc.). Respondenten hadden tot 
slot ook de mogelijkheid om eigen onderwerpen, relevant voor de vakontwikkeling van 
publieke managers, aan te dragen tijdens de interviews. 
34 Bij dit onderzoek is geen bijlage met een lijst van de namen van respondenten 
opgenomen, omdat alle respondenten anonimiteit is beloofd.  
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Overigens zijn in dit onderzoek geen grote groepen van publieke managers 
geïnterviewd (of geënquêteerd).35 Het ging ons niet alleen om publieke managers 
die de vakontwikkeling hebben ondergaan, maar juist om key players die de 
vakontwikkeling ook op een bepaalde manier hebben gestimuleerd (of 
gefrustreerd), zeg maar de elite van de beroepsgroep. Deze key players zijn dus 
allemaal op een bepaalde wijze betrokken bij het vormgeven of het continueren van 
de professionaliseringsprojecten. Ze zijn bevraagd op hoe volgens hen het 
vakontwikkelingsproces vorm kreeg, zowel gericht op hun eigen ideeën, bijdrages 
en motieven als op hun reflectie op de ideeën, bijdrages en motieven van anderen. 
De methode van het selecteren van deze key players was ‘snowball sampling’ 
(Bailey, 1994).36 Deze methode faciliteert toegang tot respondenten (omdat 
respondenten elkaar aanbevelen) en maakt het mogelijk (achteraf) dieper tot de 
kern van de vakontwikkelingsprojecten door te dringen (omdat respondent juist 
andere respondenten aanbevelen die dicht bij het ‘vuur’ stonden). Deze 
selectiemethode vertekent echter wel sterk (in ons onderzoek: richting een 
elitistisch perspectief), waarbij de selectievertekening niet gecorrigeerd kan worden 
door middel van het getalsmatig middelen over de sample – de gehele 
beroepsgroep – heen. Het is in ons onderzoek waarin we interpretatief trachten te 
analyseren wat het vakontwikkelingsproces voortstuwt, niet problematisch dat 
onderdelen uit de onderzoeksdata een vertekend beeld opleveren. Wel is het 
noodzakelijk dat de onderzoeker zich hiervan bewust is. 
 De derde methode van dataverzameling betrof observatie (en participatie). 
De onderzoeker heeft zowel bij de politie als in de zorgsector 
onderwijsbijeenkomsten voor politie- en zorgmanagers bijgewoond. Daarnaast 
heeft de onderzoeker zelf ‘rondgelopen’ op allerlei bijeenkomsten in de 
onderzoekperiode 2004-2008 (zoals afscheidscolleges, lectorale redes en oraties, 
themabijeenkomsten etc.), die gingen over management en beleid in de zorg en bij 
de politie en/of die overwegend door zorg en politiemanagers werden bezocht. 
Deze participatieve observatiemethode draagt niet in directe zin bij aan het 
verzamelen van informatie over het hoe en waarom van de vakontwikkeling. 
Onderwijs, gericht op de individuele ontwikkeling (professionalisering) van 
publieke managers, is maar een klein onderdeel uit een ontwikkelingtraject: het 
onderwijsprogramma richt zich (op dat moment) alleen op een klein deel van de 
gehele publieke managerspopulatie en onderwijs staat vervolgens ook nog naast 
allerlei andere ‘instrumenten van professionalisering’. In de realisering dat deze 
observaties in directe zin weinig zeggen over vakontwikkeling in zijn totaliteit (op 
het meso-niveau), dragen ze wel bij aan het ‘gevoel’ van de onderzoeker. Weten wat 

                                                 
35 Aan publieke managers, die zelf niet actief betrokken waren bij het oprichten en inrichten 
van vakinstituties, zijn niet de vaste vragen voorgelegd. Met hen zijn met name de 
‘vermeende/gepercipieerde’ werking van de vakinstituties besproken. 
36 Bij elk interview kwam de vraag aan bod wie in het kader van dit onderzoek nog meer 
geïnterviewd zou moeten worden. Het startpunt van de ‘snowball’ sample lag veelal bij 
wetenschappers die zelf ook onderzoek naar deze sectoren en de managers daarbinnen 
hebben gedaan. De onderzoeker was (voorafgaande aan het promotieonderzoek) zelf ook 
betrokken bij een dergelijk onderzoek (Boin et al., 2003) en zijn promotoren ook (zoals 
Noordegraaf en Meurs, 2002; Boin et al., 2003; Rosenthal et al., 1987). 
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er in de sectoren en rondom de professionaliseringsprojecten afspeelt, is van grote 
waarde bij het interpretatief analyseren van vakontwikkelingsprocessen.  
 Tot slot, de laatste methode betrof expertmeetings. Het gaat hierbij meer 
om de analyse van data verkregen uit andere methoden dan dat het functioneerde 
als eigenstandige dataverzamelingsmethode. Het probleem van een exploratief 
onderzoek is dat de onderzoeker nauwelijks kan terugvallen op methoden en 
bevindingen van ander onderzoek, waardoor de validiteit van de gebruikte 
concepten onmogelijk ondubbelzinnig is vast te stellen (Bailey, 1994; Yin, 2003). 
Daar komt bij dat ‘het’ vak voor iedereen binnen en buiten de beroepsgroep van 
publieke managers anders kan zijn (vergelijk hoofdstuk 3), waardoor ook aan de 
vakontwikkeling andere kenmerken en waarden worden toegekend. Naast validiteit 
is ook in een exploratief onderzoek de betrouwbaarheid een probleem. De 
exploratie met verschillende onderzoeksfases en reflectiemomenten ten aanzien 
van voorlopige onderzoeksresultaten is sterk ‘onderzoekerafhankelijk’, waardoor 
een andere onderzoeker niet zomaar hetzelfde waarneemt of opmerkt. Om de 
betrouwbaarheid van bevindingen te vergroten is het nuttig voorlopige 
(beschrijvende) resultaten met anderen (die ook zicht hebben op ontwikkelingen in 
de verschillende sectoren) te bespreken. Vandaar dat in het kader van dit onderzoek 
enkele expertmeetings zijn georganiseerd. Voor de zorgcasus zijn gesprekken 
georganiseerd met andere onderzoekers, die op een enigszins vergelijkbare wijze 
de vakontwikkeling van zorgbestuurders bestuderen. Ten behoeve van het 
onderzoek naar de politie heeft de onderzoeker twee bijeenkomsten bezocht van 
politieonderzoekers (uit het programma Politie en Wetenschap) over het 
leiderschap van korps- en andere politiechefs.  
 
4.4.24.4.24.4.24.4.2    Beperkingen in de dataverzamelingBeperkingen in de dataverzamelingBeperkingen in de dataverzamelingBeperkingen in de dataverzameling    
 
Belangrijke beperkingen in de dataverzameling zijn problemen met validiteit van 
concepten en betrouwbaarheid van waarnemingen. Naast het organiseren van 
expertmeetings heeft de onderzoeker om te voorkomen dat deze beperkingen 
onderzoeksproblemen werd datatriangulatie toegepast (zie ook Verschuren en 
Doorewaard, 2003). Met behulp van verschillende dataverzamelingsmethoden en 
het gebruik van verschillende bronnen heeft de onderzoeker getracht te voorkomen 
dat de gebruikte concepten hun aansluiting met de werkelijkheid zouden missen of 
anders geïnterpreteerd zouden worden. Uiteraard blijft een exploratieve studie 
gevoelig voor validiteits- en betrouwbaarheidsproblemen. De kracht en overtuiging 
van de analyse zal hopelijk reden zijn voor replicatie van dit onderzoek, waardoor 
eventuele validiteits- en betrouwbaarheidsvraagstukken beter of eigenlijk 
objectiever op hun waarde kunnen worden geschat.  
 
 
4.5 4.5 4.5 4.5     SlotSlotSlotSlot 
 
Nu we de methodologische en methodische aspecten van dit onderzoek 
uiteengezet hebben, komen in de volgende hoofdstukken de beschrijvingen van de 
cases. De casus hoofdstukken zijn opgesplitst naar zorg en politie en naar 
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decorbeschrijving en casusanalyse. Na de afzonderlijke casusanalyses volgt een 
hoofdstuk over de casusvergelijking en onderzoeksconclusies. 
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Hoofdstuk 5Hoofdstuk 5Hoofdstuk 5Hoofdstuk 5    
Zorgen om de zorg: de onvermijdeliZorgen om de zorg: de onvermijdeliZorgen om de zorg: de onvermijdeliZorgen om de zorg: de onvermijdelijkheid van zorgmanagers jkheid van zorgmanagers jkheid van zorgmanagers jkheid van zorgmanagers     

 
 

Maar er is zo weinig tijd, zo weinig zorgzaamheid…Dat is geen kritiek op de 

verpleegkundigen, benadrukt hij, maar wel op hoe weinig tijd ze hebben. Zijn 

bezwaren richten zich tegen de sfeer, de taal, de managerscultuur, en 

daardoor de haast, de ontmenselijking en de verharding van de zorg: 

‘Onverklaarbaar lange wachtlijsten, te veel loketten, niet op elkaar afgestemde 

afspraken, onvolledige of onduidelijke afspraken, onbegrijpelijke 

onderzoeken, gebrek aan privacy, dokters, die geen tijd hebben, onvolledige 

dossiers, onvriendelijke en niet respectvolle bejegening, onduidelijkheid over 

het verdere beloop van de behandeling. Het zijn allemaal zaken, die je als 

patiënt meemaakt’.37  
 
 
5.1 5.1 5.1 5.1     InleidingInleidingInleidingInleiding    
 
Bij tijd en wijlen worden er stevige zorgen over de stand van zaken in de zorgsector 
geuit. Of het nu gaat om de wachtlijstproblematiek, verzakelijking van de 
zorgverlening, het gebrek aan tijd voor de patiënt of de bekostiging, de 
zorgproblematiek domineert in het politieke en maatschappelijke debat. Politici 
nemen wekelijks standpunten in over de misstanden in de zorg. Specialisten, 
verplegers en patiënten doen verslag van hun ervaringen en grieven in 
verschillende media. En ook de WRR, het wetenschappelijke adviesorgaan van de 
regering, maakt analyses van de problematiek van de maatschappelijke 
dienstverlening, met de zorg als ‘show case’ (vergelijk Van der Grinten en Vos, 
2004; WRR, 2004).  
 Veel van deze zorgen worden toegeschreven aan managers, of het 
‘management’ van de zorg. Managers zouden alleen zijn geïnteresseerd in 
efficiencyverbetering, kostenbeheersing en het ‘goed’ laten functioneren van (en 
hoog scoren op) allerlei managementinstrumenten, zoals de planning en control 
cyclus, kwaliteitssystemen, transparantievereisten en prestatiecriteria. De managers 
hebben onvoldoende oog voor de patiënten en de zorgverlenende professionals. Op 
een meer systematisch niveau moet de ‘bureaucratie’ in de zorg het ontgelden. 
Rapportages, formulieren, procedures en administratiesystemen vormen voor de 
zorgprofessionals ondoorgrondelijke ‘leemlagen’ die hen afhouden van het echte 
werk, de zorgverlening, en het voor patiënten bemoeilijken om de zorg te 
verkrijgen waar ze recht op hebben. Ook de politiek draagt ‘schuld’, omdat ze 
voortdurend roept om nieuwe regels voor stelselwijzigingen, incidentregistratie en 
transparantie en simpelweg vraagt om meer waar(de) voor ‘haar’ geld – betere zorg 
voor minder publieke middelen.  
 Het is echter te simpel – en zelfs gevaarlijk (Noordegraaf, 2008) – om de 
zorgmanagers van alle problemen in de zorg de schuld te geven. Ten eerste omdat 

                                                 
37 Bart van Boheemen, anesthesioloog en patiënt geïnterviewd door M. de Vos (2007). 
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de geschetste problematiek uit veel verschillende soorten problemen bestaat, die de 
managers soms wel, maar vaak ook niet ‘veroorzaken’. Soms zijn managers 
evenzogoed het slachtoffer van dwingende regelgeving, veeleisende cliënten en een 
sterk veranderende bestuurlijke context waarbinnen zorgorganisaties moeten 
opereren. Managers kunnen echter ook erg nuttig zijn voor zorgorganisaties met 
haar patiënten en zorgprofessionals, bijvoorbeeld als ze de bedreigingen van 
buitenaf weten te bufferen of af te wenden. Natuurlijk zijn niet alle managers 
voldoende capabel om hun taak uit te voeren en verergeren ze eerder de 
problematiek in plaats van dat ze werken aan oplossingen. Ten tweede zijn 
zorgmanagers er in vele soorten en maten. Naast persoonlijke verschillen werken 
zorgmanagers op verschillende plekken binnen zorgorganisaties – van hoog tot 
laag – aan verschillende zaken – van strategie en beleid tot planning en registratie – 
ter ondersteuning van de zorgverlening. Kenmerkend is weliswaar dat managers – 
van bestuurder tot managementondersteuner en van beleidsmedewerker tot 
kwaliteitscontroller – ‘ondersteunend’ werken aan het primaire proces en dus niet 
zelf zorg verlenen. Individuele zorgmanagers kunnen overigens best uitvoerende 
taken uitvoeren, zoals praktiserende artsen met 
managementverantwoordelijkheden en assistenten die logistieke en 
administratieve taken combineren met medische taken. De tegenstelling tussen 
zorgmanagers en zorgprofessionals is lang niet altijd zo helder als in vele 
discussies over zorgproblemen wordt gesuggereerd. 
 De discussies over de zorgproblematiek verhult echter dat managers in de 
zorg ‘onvermijdelijk’ zijn geworden. Ondanks alle discussies over hun 
functioneren en hun invloed op de zorgverlening kunnen zorgorganisaties 
tegenwoordig niet meer zonder ‘managers’. Strategische vraagstukken moeten 
worden verkend, en keuzes daarbinnen uitgewerkt en gelegitimeerd zowel binnen 
als buiten de organisatie. Beleid moet worden doorvertaald naar wetten, 
organisatieprocedures en registratiesystemen. Registratiecijfers moeten worden 
verzameld, vastgelegd en verwerkt in monitoringssystemen met maand-, kwartaal- 
en jaarrapportages. Al deze managementinstrumenten zullen door managers 
moeten worden bediend en beheerd. Daarnaast zijn managers ‘nodig’ voor het 
bewerkstellingen van organisatorische herstructurering die noodzakelijk is 
vanwege fusies (schaalvergroting), efficiencyverbetering en de implementatie van 
nieuwe en ‘betere’ kwaliteitsmodellen.  
 Dit hoofdstuk gaat nader in op de ‘these’ dat zorgmanagers 
‘onvermijdelijk’ zijn geworden en vormt daarmee het decor voor het volgende 
hoofdstuk, waarin de ontwikkeling van het vak van zorgmanagers centraal staat. De 
constatering dat managers ‘onvermijdelijk’ zijn geworden voor het functioneren 
van de huidige zorgverlening behoeft onderbouwing, die in de verschillende 
paragrafen uiteengezet wordt. Paragraaf 5.2 illustreert aan de hand van een korte 
historische vergelijking van de veranderde samenstelling van instellingsbesturen 
dat de ‘managers’ die het management ‘erbij’ deden, plaats hebben gemaakt voor 
expert-managers, de onvermijdelijke zorgmanagers. Paragraaf 5.3 laat zien welke 
sectorale veranderingen hebben bijgedragen aan de opkomst van de managers. 
Maatschappelijke en bestuurlijke druk op de gezondheidszorgorganisaties werken 
in verschillende perioden op verschillende wijze in op zorgmanagers en 
zorgmanagement. Paragraaf 5.4 behandelt vervolgens de organisatorische 
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consequenties van de veranderende zorgsector, waarmee we illustreren voor welke 
taken zorgmanagers tegenwoordig allemaal staan. In paragraaf 5.5 laten we zien dat 
zorgmanagement zich binnen zorgorganisaties verzelfstandigd heeft aan de hand 
van taken en relaties die ‘managers’ – en niet de professionals – noodzakelijkerwijs 
moeten uitvoeren en aangaan. Paragraaf 5.6 behandelt enkele spanningsvelden 
rondom het zorgmanagement. Net als instituties zijn deze spanningsvelden 
‘enablers’ and ‘constraints’; ze wijzen op problemen van vakontwikkeling bij 
zorgmanagers, maar illustreren ook waar de vakontwikkeling over gaat en welke 
‘keuzes’ de professionaliserende zorgmanagers maken. Slotparagraaf 5.7 
presenteert hoe de inzichten en analyses uit dit decorhoofdstuk aansluiten bij ons 
analysekader en de aanzet vormen voor een beschouwing van vakontwikkeling bij 
zorgmanagers. 
 
 
5.2 5.2 5.2 5.2     De overgang van De overgang van De overgang van De overgang van ‘‘‘‘amateuramateuramateuramateur’’’’ naar  naar  naar  naar ‘‘‘‘expertexpertexpertexpert’’’’ managers managers managers managers    
 
Dat managers ‘onvermijdelijk’ zijn geworden voor de strategische vraagstukken, 
beleidsontwikkeling, registratie van zorgverlening en organisatieontwikkeling 
binnen de gezondheidszorg, betekent ook dat managers dat in het verleden niet 
waren. Sterker nog, aan het begin van de 19de eeuw waren er helemaal geen 
managers actief in de gezondheidszorg. Dat heeft voor een belangrijk deel te 
maken met de opkomst van Nieuw Publieke Management in de jaren ‘80 van de 
vorige eeuw (vergelijk Pollitt en Bouckaert, 2004), dat toen pas allerlei 
bedrijfsmatige managementtechnieken over de publieke sector verspreiden op 
basis waarvan managers en management belangrijker werden (Learmonth, 2005). 
Daarnaast waren de zorgorganisaties toentertijd minder complex en minder 
omgeven door een veeleisende maatschappelijke en bestuurlijke context, zodat er 
dus simpelweg binnen de zorg minder te managen viel.  
 Echter, ook aan het begin van de 19de eeuw bestonden er binnen 
zorgorganisaties managementtaken, zoals planning, registratie, personeelsbeleid 
en budgetbewaking. Alleen werden deze taken door de zorgverlenende 
professionals ‘erbij’ gedaan, terwijl nu de huidige zorgmanagers een voltijd 
managementaanstelling hebben, een centrale plek binnen zorgorganisaties 
innemen en veel invloed hebben op werkprocessen. De huidige managers zijn 
expert-managers geworden, die ook hun vak – zie het volgende hoofdstuk – hebben 
gemaakt van het managen van zorgorganisaties.  
 De overgang van ‘amateur’-managers naar ‘expert’-managers laat zich 
illustreren aan de hand van de ontwikkelingen in het bestuur van 
gezondheidszorginstellingen (Kruijthof en Stoopenhaal, 2005: 78). Tot de 
negentiende eeuw lag de dagelijkse leiding in handen van ‘besturende’ zusters. Het 
bestuur van de instellingen lag veelal in handen van lokale notabelen of kerkelijke 
verenigingen, waarbij de nadruk lag op toezicht en financiering, nauwelijks op 
zorginhoudelijke ondersteuning. Overigens, de instellingen waren eigenlijk niets 
meer dan ‘opvangcentra’ voor arme zieken’, gehandicapten en geestelijk 
gestoorden. De rijken werden thuis verzorgd en behandeld door van huis uit 
praktiserende artsen (Boot en Knapen, 1996).  
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 Met de opkomst van de medische wetenschap en het overgaan van de aan 
huis praktiserende artsen naar de gezondheidszorginstelling kregen artsen een 
belangrijkere rol in zorginstellingen en daarmee in het instellingsbestuur. De 
instellingen verwerden van ‘gasthuizen’ tot ‘ziekenhuizen’, waarbinnen medisch 
onderzoek, geavanceerde behandeling en operaties met velerlei technische 
instrumenten mogelijk werden.38 In 1900 waren er zo’n 140 ‘ziekeninrichtingen’, 
inclusief psychiatrische ziekenhuizen (Boersma, 2000). In de grotere instellingen 
waren het de geneesheren van de medische disciplines die veelal bij toerbeurt de 
bestuursverantwoordelijkheid voor de algemene leiding op zich namen, als 
“geneesheer-directeur” (zie Stoopendaal, 2004). De lokale notabelen en kerkelijke 
verenigingen kwamen meer op afstand of vielen weg, zeker toen ziekenfondsen en 
later de overheid de financiering overnamen. Een (ondergeschikte) directrice – 
veelal een voormalig zuster – was verantwoordelijk voor de verzorging van de 
patiënten, personeelszaken en de opleiding van zusters. Beide directeuren hadden 
een duidelijk zorginhoudelijke (professionele) achtergrond.  
 Rond 1930 gingen veel ziekenhuizen over tot het aanstellen van een 
administrateur (of econoom). Er werden zelfs verenigingen van 
ziekenhuisadministrateurs en -economen opgericht, zoals in 1921 de Vereniging 
van Administratieve (Economische) Hoofden van Ziekenhuisinrichtingen (Lauret, 
1971). Deze administrateurs en economen hielden zich hoofdzakelijk bezig met 
wat we nu managementtaken zouden noemen. Ze waren daarmee de eerste 
werknemers van de zorgorganisaties die niet meer het management ‘erbij’ deden. 
Ondanks het (mogelijke) lidmaatschap van de vereniging en het lezen van 
verenigingstijdschrift Administratie en Economie in de Ziekenhuizen waren ze 
nog geen ‘expert’-managers. Niet in de laatste plaats omdat ze nog geen macht (en 
leidinggevende bevoegdheid) bezaten. Pas in de jaren ‘50 gingen de 
administrateurs en economen “als machtspartij een rol spelen in het bestuur van 
het ziekenhuis” (Stoopendaal, 2004: 19).  
 Vanaf 1960 deed de meerhoofdige directie haar intrede, veelal met de 
volgende samenstelling: een medische directeur (geneesheer-directeur), 
economisch directeur (ook administrateur, of directeur-econoom, later algemeen 
directeur) en een verpleegkundige directrice. De uitbreiding van de directie had 
voordelen voor de continuïteit bij bestuursopvolging en maakte de spreiding van de 
zwaarder wordende bestuurstaken mogelijk. De kleinere zorginstellingen 
handhaafden overigens eenhoofdige directies, maar de directeuren werden net als 
de meerhoofdige directies wel in toenemende mate bijgestaan door stafafdelingen, 
met management-ondersteuners, personeelsfunctionarissen, logistiek en financiële 
medewerkers.  
 Tegenwoordig kennen veel gezondheidszorginstellingen een 
organisatiestructuur met een raad van bestuur en een raad van toezicht. De raad 
van bestuur krijgt naast de dagelijkse leiding (die veelal geëffectueerd wordt door 

                                                 
38 Verpleegtehuizen en verzorgingshuizen zijn van veel recentere datum. Pas in de jaren 
‘70, toen de bevolking vergrijsde met als gevolg de toename van allerlei chronische 
aandoeningen en langdurigere ziekteprocessen en de samenstelling van het primaire gezin 
wijzigde, bleek er naast ziekenhuizen behoefte aan opvangtehuizen voor (met name) 
ouderen.  
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‘lagere’ zorgmanagers’) ook de strategie- en beleidsvorming toebedeeld, inclusief 
de eindverantwoordelijkheid over het gevoerde beleid.39 De raad van toezicht staat 
op afstand, houdt toezicht op het beleid van de bestuurders en de algemene gang 
van zaken in de zorgorganisaties, levert adviezen en is in formele zin de werkgever 
van de bestuurders (Botros, 2007). Omdat zorgorganisaties (wettelijk) niet 
gehouden zijn aan een specifieke organisatiestructuur, bestaat er geen 
eenduidigheid over hoe de relatie tussen het bestuur en de raad van toezicht 
ingevuld moet worden. De afgelopen decennia hebben zich de nodige 
(bestuurs)conflicten voorgedaan over de rolverdeling. Begin jaren ‘90 is er met de 
oprichting van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in 
Zorginstellingen meer kennis over en aandacht voor effectief toezicht op de 
(alsmaar belangrijker wordende) bestuursraden van gezondheidszorgorganisaties 
gekomen. 
 In een raad van bestuur is er veelal één bestuurder met een medische en 
een andere bestuurder met een economische, bedrijfskundige of management-
gerelateerde achtergrond.40 Binnen directies en raden van bestuur is de 
dominantie van zorgprofessionals afgenomen, niet alleen omdat de ‘expert’-
manager of bestuurder zijn intrede heeft gedaan (Noordegraaf en Meurs, 2001), 
maar ook omdat alle (medisch en niet-medisch opgeleide) bestuurders en 
directeuren meer managementopleidingen en -cursussen hebben gevolgd (zie ook 
Noordegraaf en Meurs, 2001). Hoe zorgmanagers en zorgbestuurders associaties 
oprichten en welke soorten opleidingen ze volgen is het onderwerp van het 
volgende hoofdstuk. 
 Deze korte historische beschouwing van de ontwikkeling van 
instellingsbesturen laat zien dat zorgprofessionals die het management en 
besturen ‘erbij’ deden, plaats hebben gemaakt voor managers en bestuurders die 
een dagtaak hebben aan het managen en besturen van zorginstellingen, en die op 
hun managementkwaliteiten en -ervaringen worden geselecteerd en daarvoor 
speciale opleidingen volgen. Dat zorgmanagers onvermijdelijk zijn geworden, heeft 
te maken met veranderingen van de zorgsector en beleidswijzigingen die daaraan 
ten grondslag liggen. De volgende paragraaf gaat in op de veranderende zorgsector 
en op de toenemende ‘taken’ die de zorgmanagers naar aanleiding van de 
bestuurlijke, maatschappelijke en sectorale veranderingen opgelegd krijgen.  
 
    
5.35.35.35.3    Gezondheidszorgbeleid en Gezondheidszorgbeleid en Gezondheidszorgbeleid en Gezondheidszorgbeleid en ----sectorsectorsectorsector    
 
De veranderingen in de instellingsbesturen, en het onvermijdelijk worden van 
zorgmanagers, hangen natuurlijk samen met veranderingen in het 
gezondheidszorgbeleid en de zorgsector zelf (Boot en Knapen, 1996; Van der 
Grinten en Kasdorp, 1999; Trappenburg, 2005; Herderman, 2007). Op hun beurt 

                                                 
39 Bij het directiemodel ligt de verantwoordelijkheid voor de strategie en beleidsbepaling bij 
het stichtingsbestuur (in geval van zorgorganisaties met een stichtingsvorm als 
rechtspersoon) of bij de algemene vergadering (in geval van een vereniging).  
40 Voor kleinere gezondheidszorginstellingen blijft echter het eenhoofdig directiemodel 
voortbestaan, hoewel dit aantal, voornamelijk naar aanleiding van fusies, afneemt. 
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worden beleids- en structuurwijzigingen in de gezondheidszorg weer 
‘aangespoord’ door een samenspel van maatschappelijke en bestuurlijke druk op 
de zorgsector. Politici sturen aan op stelselwijzigingen en daarnaast geven ook 
maatschappelijke veranderingen, zoals vergrijzing en de toenemende vraag naar 
zorg, aanleiding voor beleidshervormingen. Deze paragraaf behandelt kort en 
chronologisch de beleidswijzigingen en sectorale hervormingen, met het accent op 
de naoorlogse periode, en laat daarmee zien dat in verschillende perioden de 
maatschappelijke en bestuurlijke druk andere taken, activiteiten en oriëntaties van 
zorgmanagers vereisen.  
 Fasering van de ontwikkelingen in het gezondheidszorgbeleid zijn er in 
vele soorten en maten. De WRR (2002) gebruikt bijvoorbeeld een vierdeling van 
met name de politiek-bestuurlijke kant van gezondheidszorghervormingen, waarin 
ze de naoorlogse periode tot nu faseren in een periode van (weder)opbouw (1945-
1974), structurering (1974-1987), mislukte hervormingen (1990-2001) en de grote 
stelselwijziging (van 2001 tot nu). De precieze beleidsmatige fasering is voor ons 
overzicht minder relevant. We concentreren ons op de veranderende (bestuurlijke 
en maatschappelijke) opdracht van de zorgmanagers. Sinds de 
gezondheidszorghervormingen (vergelijk ook Harrison en Pollitt, 1994; 
Kirkpatrick et al., 2005) – met gelukte en mislukte pogingen tot stelselwijzigingen 
– vanaf de jaren ‘80 hebben de zorgmanagers achtereenvolgens te maken gekregen 
met (1) kostenbeheersing, (2) vraagsturing en marktwerking en (3) 
capaciteitsvraagstukken (vergelijk Noordegraaf en Van der Meulen, 2008). Deze 
fasen zullen we in deze paragraaf apart behandelen, na een korte beschouwing van 
het gezondheidszorgbeleid en de zorgsector uit de daaraan voorafgaande periode. 
 
5.3.15.3.15.3.15.3.1    Periode 1: OpPeriode 1: OpPeriode 1: OpPeriode 1: Op---- en uitbouw van de gezondheidszorgsector (1851 en uitbouw van de gezondheidszorgsector (1851 en uitbouw van de gezondheidszorgsector (1851 en uitbouw van de gezondheidszorgsector (1851----1975)1975)1975)1975)    
 
De basis voor de overheidsbemoeienis met de gezondheidszorg ligt verscholen in 
artikel 22 van de Grondwet: “De overheid treft maatregelen ter bevordering van de 
gezondheidszorg”. Deze bepaling is echter pas in 1983 (Boot en Knapen, 1996: 251) 
in de grondwet vastgelegd. Toch gaat de overheidsbemoeienis met de 
gezondheidszorg sector verder terug. In 1851 kregen de gemeenten via de 
gemeentewet al de plicht opgedragen om “verordeningen te maken ten behoeve 
van de openbare gezondheidszorg” (Boot en Knapen, 1996: 276). Daarnaast 
functioneerden enkele geneeskundige wetten, die bijvoorbeeld het werkterrein van 
geneeskundigen en apothekers afbakenden, daarmee de wettelijke autonomie van 
de geneeskundige professie vestigden en ook het staatstoezicht, uitgeoefend door 
de inspectie, reguleerden. Toch is de invloed van de overheid op de regulering en 
stimulering van zorgverlening beperkt, mede door gebrekkig functionerend 
Staatstoezicht (p. 277) en een te kort schietende gemeentelijke aansturing.  
 Pas na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de overheid actief 
gezondheidszorgbeleid en intervenieerde ze in hoe de zorgsector de zorgverlening 
moest uitvoeren. De overheidsbemoeienis concentreerde zich op de 
randvoorwaarden van de zorgverlening, voornamelijk middels wet- en regelgeving, 
financiële kaders en kwaliteitsbevordering. De overheid nam niet zelf de 
zorgverlening ter hand. Ondanks de toegenomen overheidsinvloed op de 
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zorgverlening, bleef het ‘particuliere initiatief’ en de private organisatie van de 
zorgverlening de ruggengraat van de Nederlandse zorgsector. 
 Na de Tweede Wereldoorlog was de overheidsbemoeienis met de 
zorgsector voornamelijk financieel gericht. In 1966 werd de Ziekenfondswet 
ingevoerd en in 1968 de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Het 
Ziekenfonds was een verplichte zorgverzekering voor alle Nederlanders met een 
inkomen lager dan de ‘ziekenfondsgrens’, waarmee dus ook mensen zonder of met 
een laag inkomen verzekerd waren van gezondheidszorg. De AWBZ is een 
collectieve ziektekostenverzekering voor niet-individueel verzekerbare 
ziektekostenrisico’s, zoals langdurige opnamen in ziekenhuis, verpleegtehuis en 
(psychiatrische) inrichting die niet door individuele ziektekostenverzekeringen 
worden vergoed. Beide wetten vormden als het ware het verzorgingsstatelijke 
vangnet voor mensen met gezondheidsproblemen. Met de invoering van beide 
zorgwetten realiseerde de centrale overheid de codificatie en veralgemenisering van 
de tot dan toe bestaande verzekeringsarrangementen. Daarmee werd de 
toegankelijkheid van de zorgverlening gegarandeerd en gerealiseerd dat verschillen 
in gezondheid niet tot (verdere) inkomensongelijkheid hoefden te leiden.  
 De besturing van de gezondheidszorg kwam in handen van de sociale 
partners en de particuliere zorgorganisaties. De financiering van de zorg liep via de 
sociale zekerheid, die grotendeels werd beheerd door de sociale partners. De 
zorgsector zelf werd bestuurd door confessionele koepels van instellingen. De in de 
maatschappij woekerende ontzuiling trof het maatschappelijke middenveld, 
inclusief de gezondheidszorg, in deze periode nog niet. De sociale partners en 
zorgkoepels verdeelden de financiële middelen zonder problemen te ondervinden 
van financiële schaarste. 
 In de opbouwfase waren er voldoende financiële middelen om aan de 
beperkte maatschappelijke vraag om zorgverlening gehoor te geven. De periode 
wordt dan ook gekenmerkt door een (lichte) groei van de zorgsector, mede 
gestimuleerd door wettelijke verankering van (algemene) 
verzekeringsarrangementen. Bestuurders en managers van zorginstellingen 
hadden (nog) geen ingewikkelde managementtaken, waardoor ze het besturen en 
managen gemakkelijk ‘erbij’ konden doen, naast hun zorginhoudelijke 
takenpakket. Daar kwam met de oliecrises verandering in toen de financiële kaders 
werden vernauwd en de verzorgingsstaat onder druk kwam te staan. 
 
5555.3.2.3.2.3.2.3.2    Periode 2: Kostenbeheersing (1975Periode 2: Kostenbeheersing (1975Periode 2: Kostenbeheersing (1975Periode 2: Kostenbeheersing (1975----1990)1990)1990)1990)    
 
Het is niet verwonderlijk dat met de ontwikkeling van de medische zorg, in 
combinatie met stimulerende overheidsregulering en de uitbouw van de 
verzorgingstaat, de collectieve uitgaven van de zorg sterk toenamen. Vanaf de 
oliecrises van 1974 en 1978 kwamen dan ook de grenzen aan de groei van de 
verzorgingstaat en daarbinnen de gezondheidszorg aan het licht. De eerste 
overheidsinterventies waren gericht op het handhaven van de verzorgingstaat. Het 
links-progressieve kabinet van Den Uyl trachtte de financieringsproblemen het 
hoofd te bieden door de gezondheidszorg te herstructureren. Staatssecretaris 
Hendriks zette met zijn structuurnota in op betere planning (middels 
volumebeleid), betere sturing (middels regionaliserering en echelonnering van 
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zorgvoorzieningen komen tot een samenhangend stelsel) en meer financiële 
controle (middels tarievenbeleid). Het resultaat was dat de centrale overheid met 
zeer gedetailleerde, top down regelgeving en bureaucratie ging sturen op het 
zorgaanbod.  
 Ondanks de zeer gedetailleerde top down sturing van de centrale overheid 
– het kabinet Den Uyl poogde middels nationalisering de gezondheidszorg radicaal 
te veranderen – bleef de uitvoering in handen van particuliere zorgorganisaties. 
Wel pasten de private organisaties zich aan de categorieën van de 
overheidsregulering aan. De confessionele koepels werden omgevormd tot 
algemene, professiegebonden, koepels. “Functionele en kerkelijke scheidslijnen 
[werden] ingeruild voor regionale en categorale voorzieningen” (WRR, 2004: 82). 
De bestuurders van de koepels trokken samen met overheidsvertegenwoordigers 
en bestuurders van zorgorganisaties op bij het formuleren van zorgvisie en 
zorgactiviteiten.  
 De financiële malaise hield echter aan. Vanaf de jaren ‘80 kwam de 
coöperatie van beleidsmakers bij de overheid en uitvoeders bij zorgorganisaties en 
koepels onder druk te staan omdat de overheid overging tot aanzienlijke 
bezuinigingen op de verzorgingsstaat, inclusief de zorgsector. De bezuinigingen 
werden gerealiseerd met behulp van een budgetsysteem, waarbij de 
koepelorganisaties de taak kregen de (onder druk staande) budgetten te verdelen 
over de zorgorganisaties. Dit leidde tot grote spanningen tussen de verschillende 
zorgorganisaties en tussen de zorgsector en de overheid. Het budgetsysteem 
zorgde er ook voor dat de koepelorganisaties en zorginstellingen zelf in 
toenemende mate te maken kregen met bureaucratisering, toenemende overhead 
en een groeiend stelsel van adviesorganen. 
 De bezuinigingen bleven echter niet beperkt tot het sectorale niveau 
waarop de budgetten over de instellingen en over de medische disciplines moesten 
worden verdeeld. In 1982, in het kader van één van de bezuinigoperaties, 
decentraliseerde de staatssecretaris van volksgezondheid, mevrouw Gardeniers-
Berendsen, de financiële verantwoordelijkheid (om budgettaire kosten en 
opbrengen met elkaar in overeenstemming te brengen) naar het instellingsniveau. 
Dit betekende dat vanaf 1982 zorginstellingen wettelijk zelfverantwoordelijk zijn 
voor kostenoverschrijdingen (Noordegraaf, Meurs en Stoopendaal, 2005). 
Instellingen kregen hierdoor een prikkel om de totale kosten van de zorgverlening 
te beheersen en te zoeken naar innovatieve en effectieve bedrijfsmatige 
oplossingen voor het veelal kostbare zorgverleningproces. Vanaf dit moment 
werden zorgmanagers (en -bestuurders) binnen de instellingen belangrijker omdat 
zij de financiële kaders beheerden en intern de budgetten verdeelden.  
 
5.3.35.3.35.3.35.3.3    Periode 3: Vraagssturing en marktwerking (1990Periode 3: Vraagssturing en marktwerking (1990Periode 3: Vraagssturing en marktwerking (1990Periode 3: Vraagssturing en marktwerking (1990----2020202002)02)02)02)    
 
Kostenbeheersing op instellingsniveau kon echter de macro-economische 
bekostigingsproblemen niet oplossen. De vraag naar zorg groeide constant, terwijl 
de verslechterde economische conjunctuur het (strikte) financieel-economische 
beleid van de regering verder onder druk zette. Gaandeweg ontstond de realisering 
dat alleen een stelselhervorming uitweg kon bieden. In de kabinet-Lubbers I en II 
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(1982-1989) werden verschillende hervormingspogingen ondernomen, maar deze 
mislukten allemaal. 
 Wel verscheen er in 1987 van de commissie-Dekker een rapport met de 
titel Bereidheid tot verandering. Dit rapport, dat de basis legde voor het begrip 
marktwerking in de zorgsector, bleef de navolgende jaren wel richtinggevend voor 
politici en beleidsmakers en hun voorstellen voor stelselwijzigingen. Het rapport 
brak een lans voor het vervangen van het systeem van aanbodregulering met de 
bijbehorende budgetsystematiek en bureaucratische controle voor een versimpeld 
aansturingssysteem met vraagsturing en ‘gereguleerde concurrentie’ tussen 
instellingen en verzekeraars binnen de zorg. De vernieuwing van de zorgverlening 
moest worden bevorderd door deregulering en flexibilisering. Het rapport werd 
positief ontvangen, maar de doorwerking van de voorstellen liet nog jaren op zich 
wachten. De kracht van de het rapport bleek wel uit de semantische verandering 
die het tot gevolg had. Het zorgstelsel bleef echter gedomineerd door 
aanbodregulering, maar het aansturingsmechanisme kreeg gaandeweg 
‘vraagsturing’ als noemer. Volgens de WRR (2002) betrof het hier geen sturing 
door de vraag, maar vooral sturing op de vraag. 
 Ook de volgende kabinetten slaagden er niet in om in politiek opzicht de 
handen op elkaar te krijgen voor een stelselwijziging (Maarse, 2001). 
Staatssecretaris Simons (derde kabinet-Lubbers) kwam in 1990 met een plan dat 
de voorstellen van de commissie-Dekker combineerde met een wijziging van het 
verzekeringsstelsel met een brede basisverzekering. Het plan-Simons strandde op 
het gebrek aan politieke steun voor de inkomenssolidariteit van de 
basisverzekering. Het bleek lastig de collectieve en individuele, en publieke en 
private belangen in één systeem te verenigen (WRR, 2004: 155). 
 De Paarse kabinetten (1994-2002) zetten niet in op ‘grand designs’ en 
grote stelselwijzigingen, maar op pragmatische oplossingen en kleine 
veranderingen. De ideologische discussies over de herinrichting van de 
gezondheidszorg maakten plaats voor stringente kostenbeheersing (mede naar 
aanleiding van de geïntroduceerde Zalm-norm), handhaving van de 
aanbodregulering (ook al spreekt men van vraagsturing) en het meer op afstand 
plaatsen van de koepel- en adviesorganisaties. Echter, de liberalisering van de 
zorgverlening en de ziekenfondsen en de realisering van de randvoorwaarden voor 
een stelsel van gereguleerde concurrentie kregen middels kleine, incrementele 
stapjes vorm (Herderman, 2007). Ziekenfondsen kregen de mogelijkheid 
selectieve contracten met zorgaanbieders aan te gaan, de regionale 
gebiedsmonopolies van ziekenfondsen maakten plaats voor vrije keuze van 
verzekerden en het vergoedingensysteem kreeg ruimte voor keuzevrijheid. Pas in 
2000 werd opnieuw het debat over de herinrichting van de gezondheidzorg gestart, 
maar dit maal met meer ruimte voor niet-overheidsorganisaties.41 Uiteindelijk 

                                                 
41 Eén van de drijvende krachten achter de agendavorming en beleidsontwikkeling was de 
werkgevers, die ten gevolge van de privatisering van de Ziektewet en het WAO-beleid meer 
baat kregen bij snelle, goede en betaalbare gezondheidszorg (Maarse, 2001). Ook andere 
partijen, zoals de zorgverzekeraars, zorgaanbieders, consumenten- en patiëntenorganisaties, 
grepen deze kans aan om hun klachten te uiten “over de overmaat aan regelgeving, de 
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leidde dit (in 2006) tot een omvangrijke stelselherziening, maar daarvoor waren 
nog de nodige politieke aardverschuivingen nodig. 
 Voor zorgmanagers betekende dit niet alleen een verdere focus op (de 
uitvoering van) kostenbeheersing, maar ook dat zij een steeds grotere 
(beleidsinitiërende) rol kreeg bij experimenten om de liberalisering vorm te geven, 
bij projecten om cliënten in het kader van vraagsturing een stem te geven binnen 
zorgorganisaties (Jochemsen, 2005) en bij reorganisaties en fusies. De 
zorgverlening kreeg gaandeweg een andere vorm (Trommel, Van Heffen en Van 
der Veen, 2001): de aanbodsturing met een door zorgprofessionals gedomineerd 
aanbod maakte plaats voor deregulering van de centrale overheid, grotere 
keuzemogelijkheden voor patiënten en de mogelijkheid voor wat Van der Grinten 
en Kasdorp (1999) “individugerichte kwaliteit” noemen. Zorginnovatie kreeg vorm 
door middel van experimenten. Publieke private samenwerking en bedrijvenpoli 
(vergelijk Putters, 2001) zijn initiatieven, waarmee de ruimte voor specifieke 
overeenkomsten en ‘maatwerk’ werd vergroot, zowel tussen zorgverzekeraars en 
verzekerden als tussen verzekeraars en zorgaanbieders.  
 De besturen van zorgorganisaties kwamen daarmee voor nieuwe 
uitdagingen te staan. Mede door de wijziging van de bestuursstructuur in een raad 
van bestuur/toezicht model nam de strategische speelruimte van bestuurders toe, 
kregen ze in toenemende mate de rol van (publieke) ondernemer toebedeeld, en 
werden ze geacht uitdagingen uit de complexe en turbulente (bestuurlijke en 
maatschappelijke) omgeving door te vertalen naar de interne organisatie (Meurs, 
1996: 15). De instellingen kwamen door experimenten met en de 
institutionalisering van het cliëntenperspectief binnen zorgorganisaties (vergelijk 
Trappenburg, 2008) meer op afstand van de overheid te staan. Dit ondanks het 
voortbestaan van het budgetmechanisme en de bureaucratische regelgeving. Dit 
leidde er toe dat er meer onduidelijkheid ontstond over verdeling van 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Overigens niet alleen tussen de overheid, 
de koepelorganisaties en de zorginstelling, maar ook binnen de zorgorganisaties: 
zorgprofessionals kregen een medeverantwoordelijkheid voor het (financiële en 
organisatorische) beheer en strategische bestuur van zorginstellingen, via medisch 
specialisten die zitting hebben in de medische staf. Zorgorganisaties besloten 
steeds vaker tot reorganisaties om te komen tot een gekantelde 
organisatiestructuur: de dienstenstructuur maakte plaats voor een divisiemodel of 
een clusterorganisatie. Daarbinnen kregen medisch specialisten, soms als 
‘medische managers’ en anders als ‘managementparticipanten’ 
medeverantwoordelijkheid voor zorginnovatie, klantenrelaties, financieel beheer en 
organisatiestrategie. Dit riep allerlei nieuwe vraagstukken op over bestuurlijke 
competenties en de inrichting van de organisatie (Meurs, 1996) met betrekking tot 
de botsing van zorginhoudelijke en professionele waarden enerzijds en 
bedrijfsgerichte, managerial waarden anderzijds (Van hout, Van der Scheer en 
Putters, 2007). 
 Ondanks, maar deels ook dankzij, de pogingen tot kostenbeheersing en de 
introductie van vraagsturing en marktwerking bleef de gezondheidszorg 

                                                                                                                            
onvoldoende mogelijkheden voor innovatie en ondernemerschap en het gebrek aan 
keuzemogelijkheden voor de consument” (Maarse, 2001).  
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problematisch. Naast kostenescalatie riep de stand van zaken in de 
gezondheidszorg grote maatschappelijke onvrede op. De alsmaar groeiende 
wachtlijsten benadrukten dat de zorgcapaciteit in kwantiteit en kwaliteit achterbleef 
bij de zorgvraag. Dit leidde tot ‘schrijnende’ situaties; mensen die jaren moesten 
wachten op operaties; patiënten die vrijwel direct na een operatie naar huis werden 
gestuurd en verzorgingstehuizen die als gevolg van personeelsgebrek op 
‘pyjamadagen’ geen tijd hadden om de bewoners aan te kleden. Dit leverde ook 
problemen op met Europese regelgeving en rechtspraak. Gerechtelijke procedures 
wezen uit dat patiënten met een indicatie ook de zorg moesten ontvangen waarvoor 
zij verzekerd waren, desnoods in het buitenland of tegen commerciële tarieven in 
de private sector. Aan het eind van het tweede paarse kabinet laaide de ideologische 
discussie over de hervorming van de zorg weer op, die na de val het tweede paarse 
kabinet ook de verkiezingsstrijd in 2001-2002 domineerde. 
  
5.3.45.3.45.3.45.3.4    Periode 4: Periode 4: Periode 4: Periode 4: ccccapaciteitsvraagstukken (apaciteitsvraagstukken (apaciteitsvraagstukken (apaciteitsvraagstukken (van van van van 2000200020002000 tot  tot  tot  tot nu)nu)nu)nu)    
 
De centrale overheid zat bij het millennium in een moeilijke positie. De overheid 
had “[w]el de ambities en, in de ogen van de burger, de verantwoordelijkheden die 
horen bij de verstatelijkingspoging uit de jaren ‘70, maar niet de instrumenten om 
die ambities ook daadwerkelijk te realiseren” (WRR, 2004: 83). In de laatste twee 
jaar van het tweede paarse kabinet gaf minister Borst nog 1,5 miljard euro extra uit 
om het zorgvolume te laten groeien (Kenis, 2001). De wachtlijsten slonken echter 
niet, alleen de bureaucratische tussenlagen groeiden (Van der Grinten en Vos, 
2004). De maatschappelijke onvrede groeide omdat de overheid niet in staat was 
effectief beleid te formuleren. Pim Fortuyn besteedde in zijn boek De puinhopen 
van acht jaar paars uitgebreid aandacht aan de misstanden in de zorg en het 
onvermogen van het paarse kabinet om in vitale sectoren effectief beleid te voeren. 
Pim Fortuyn werd vermoord door dierenactivist Volkert van der Graaf, maar zijn 
partij, de lijst Pim Fortuyn, behaalde bij de verkiezingen met 26 zetels een 
monsterzege. Bomhoff werd namens de LPF minister van volksgezondheid in het 
eerste kabinet Balkenende, en schrapte alle uitgavenplafonds uit de zorgbegroting. 
Dit zorgde voor een verdere stijging van de zorguitgaven. De LPF-ministers kregen 
echter snel onderling ruzie en het CDA en de VVD lieten daarom het kabinet 
vallen.  
 Met het nieuwe kabinet van CDA, VVD en D66 en minister Hoogervorst 
(VVD) op de post van minister van Volksgezondheid werden de zorguitgaven 
beteugeld en werd de aanbod- en prijsregulering geliberaliseerd. Zorgaanbieders 
kregen te maken met expliciete kostprijsberekening door middel van Diagnose-
Behandeling Combinaties (DBC’s) voor een deel van de zorgverlening en 
contractualisering ten aanzien van hun relaties met zorgverzekeraars. Patiënten 
werden geconfronteerd met eigen bijdrages en eigen risico’s. Daarnaast zette 
Hoogervorst in op een omvangrijke stelselherziening met een zeer omvangrijk 
programma van wetswijzigingen. Het ziekenfonds en particuliere 
zorgverzekeringen maakten plaats voor één verplichte basisverzekering, waarbij 
patiënten zich vrijwillig (keuzevrijheid) aanvullend konden verzekeren. De 
premiestelling van de basis- en aanvullende verzekeringen werd volledig 
overgelaten aan de markt van commerciële zorgverzekeraars. 
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Inkomensongelijkheid compenseerde de centrale overheid niet meer via de 
zorgpremiestelling, maar via belastingheffing (middels een zorgtoeslag). De 
zorgverzekeraars moesten de zorg inkopen bij de aanbieders van zorg, die daarbij 
als (maatschappelijke) ondernemers hun aanbod aanprezen (ook via reclame) en 
verkopen (doorbereken van kosten, ook via DBC’s). Door middel van (gereguleerde) 
concurrentie tussen zorgaanbieders wilde de minister de totale zorgkosten 
verminderen. Burgers kregen bij zorgverlening en verzekering de rol van 
consument opgedrongen. Ze konden niet alleen de zorgverzekeraar kiezen, maar 
binnen het verzekeringspakket ook de zorgaanbieders en varianten van 
behandeling en/of verpleging (met name gericht op de mate van luxe, niet op de 
medische inhoud van de behandeling). 
 Na jaren van politiek gesteggel over sectorhervorming, mislukte pogingen 
en ‘gemodder’ met de financierings- en aansturingproblematiek, is het minister 
Hoogervorst gelukt een grondige hervorming van het zorgstelsel door te voeren 
met het bijbehorende en omvangrijke programma van wetswijzigingen. Het 
beleid(hervormings)succes kan verklaard worden uit het samenspel van een hoge 
mate van politiek commitment, het feit dat de beleidsvervlechting in de zorgsector 
minder een belemmering voor beleidswijzigingen vormde en de vroegtijdige 
inschakeling van allerlei bottom-up projecten, zoals het advies ‘Sneller Beter’ van 
de topman van TPG42, om steun voor de stelselherziening te vergaren.43 Of de 
stelselwijziging ook inhoudelijk een succes is, is twee jaar na de invoering nog niet 
te bepalen. De formele beleidsevaluatie heeft anno 2008 nog niet plaatsgevonden. 
 Het marktgerichte werken, de strategische speelruimte en het publieke 
ondernemerschap werden met de stelselwijziging uit de experimentele sfeer 
gehaald en formeel geregeld. Zorgmanagers en -bestuurders moesten niet alleen 
strategische plannen maken, rapporteren over kostenontwikkelingen, de 
zorgverlening doelmatig afstemmen binnen de verschillende 
organisatiegeledingen, het patiëntenperspectief waarborgen en de zorgkwaliteit 
bewaken, maar moesten ook ‘zorginhoudelijke’ beslissingen nemen. Het ging niet 
zozeer om het overnemen van medische beslissingen van zorgprofessionals in 
operatiekamers of aan het bed, maar om het aangaan van contractafspraken met 
zorgverzekeraars en het vastleggen van de kostprijs van medische handelingen in 
het kader van DBC’s hebben grote consequenties voor of en hoe zorgprofessionals 
de zorg kunnen verlenen. Daarmee kregen de zorgmanagers en -bestuurders grote 
invloed op de inzet van de beperkt beschikbare zorgcapaciteit.  
 Tegelijkertijd werden de zorgprofessionals in toenemende mate 
geconfronteerd met managementinstrumenten, zoals registratiesystemen, 
formulieren en prestatie-eisen, en met ‘veeleisende’ patiënten. De professionals 
kregen via hun werkorganisaties te maken met de logica van de markt. Een op 
winst gerichte oriëntatie, met oog voor concurrentievoordelen, was nodig om op de 
zorgmarkt te overleven. De vermeende tegenstelling tussen professionele en 
managerial waarden bleek in praktijk te bestaan uit verschuivende 
verantwoordelijkheden te midden van een cumulatie van trekkrachten (Van Hout, 

                                                 
42 Zie http://www.minvws.nl/persberichten/cz/speciaal_gezant_sneller_beter.asp.  
43 Afscheidrede Tom van der Grinten, getiteld: ‘Falen Simons en succes Hoogervorst bij 
herziening zorgstelsel verklaard’ (16 november 2006). 
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Van der Scheer en Putters, 2007). Zowel de zorgprofessionals als de zorgmanagers 
zijn tegenwoordig bezig met de herijking en heroriëntatie van hun bijdrage aan de 
zorgverlening. “Waar management oorspronkelijk ontstond vanuit een behoefte 
aan coördinatie van de zorg, is de focus door de jaren heen verlegd naar coördinatie 
van controle, naar continuïteit, efficiency, effectiviteit en ‘outcome’” (p. 23). 
Zorgmanagers, maar dat geldt ook voor zorgprofessionals, hebben daarbij te 
maken met zorginhoudelijke en bedrijfsmatige vraagstukken op het snijvlak van 
kwaliteit, betaalbaarheid, zakelijkheid en ethiek. Het zijn hun acties, benaderingen 
en oriëntaties binnen de zorgorganisaties, in wisselwerking met de 
zorgprofessionals en op afstand van politiek en bestuur die de zorg vorm en 
inhoud geven. Daarmee verschilt ‘de’ zorg ook van organisatie tot organisatie, van 
manager tot manager en professional tot professional. 
 
Samenvattend kunnen we concluderen dat de zorgsector zich van een ‘particulier 
initiatief’ op afstand van de centrale overheid en met een beperkt beslag op de 
publieke middelen heeft ontwikkeld tot één van de kernsectoren van de publieke 
sector, waar de centrale overheid actief op stuurt en we als samenleving veel geld in 
stoppen. De zorgsector heeft daarbij een complex samenstel van ontwikkelingen 
doorgemaakt. Nationalisering en unificatie hebben de gefragmenteerde zorgsector 
tot een beleidsgestuurde en verstatelijkte sector gemaakt. Beleidscumulatie en 
noodzaak tot bezuinigingen leiden tot schaalvergroting en bureaucratisering, die – 
zo bleek later – niet het antwoord vormden op de financieringsproblemen en 
beleidsproblemen als de wachtlijsten. Het ‘antwoord’ kwam uit neoliberale hoek 
met marktwerking en gereguleerde concurrentie, overigens zonder dat het 
particuliere initiatief en de verstatelijking volledig overboord werden gezet.  
 De veranderende bestuurlijke en maatschappelijke eisen aan de 
zorgverlening brachten voor de zorgmanagers ook andere opgaven met zich mee. 
Na een periode van groei en kostenescalatie kwam het accent te liggen op 
kostenbeheersing, met een taak voor zorgmanagers om de zorgkosten inzichtelijk 
te maken en enigszins te beteugelen. Omdat de financieringsproblematiek 
hierdoor niet opgelost werd en de cliënten in de zorgverlening meer invloed 
opeisten, stuurden zorgmanagers aan op vraagsturing. Verdere liberalisering van 
de zorgmarkt en privatisering van de zorgverzekeringen maakte de weg vrij voor 
marktwerking. Cliënten konden zorgvragen articuleren waarop zorgaanbieders, en 
dan met name de zorgmanagers en -bestuurders, hun capaciteit doelmatig en 
efficiënt konden afstemmen.  
 In de verschillende perioden is het accent van het zorgmanagement 
verschoven van kostenbeheersing, naar vraagsturing en marktwerking en tot slot 
naar het werken aan capaciteitsvraagstukken. Hoewel de accenten zijn verlegd, zijn 
de eerdere vormen van zorgmanagement niet verdwenen. Ook in geval van 
capaciteitsverdeling en -inzet dienen zorgmanagers zorgorganisaties 
kosteneffectief te laten functioneren, wensen van cliënten te involveren in het 
zorgverleningproces, het zorgaanbod constant te innoveren en concurrentieposities 
op de zorgmarkt te bewaken. Het zorgmanagement is ook meer een integratie van 
uiteenlopende benaderingswijzen, inclusief het op elkaar betrekken van 
professionele en bedrijfsmatige waarden, dan het selecteren van een enkele 
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benadering. Meer daarover in de volgende paragraaf, waarin we de organisatorische 
consequenties van de veranderende zorgsector nagaan. 
 
 
5.45.45.45.4    Organisatorische gevolgenOrganisatorische gevolgenOrganisatorische gevolgenOrganisatorische gevolgen    
 
De ontwikkeling van het gezondheidszorgbeleid en de zorgsector, onder invloed 
van maatschappelijke en bestuurlijke druk, heeft natuurlijk niet alleen 
consequenties voor hoe zorgmanagers hun werk kunnen en moeten doen. 
Beleidsveranderingen en stelselwijzigingen hebben ook consequenties voor 
organisaties in de zorgsector. Anderzijds geldt ook dat de wijziging van het 
zorgbeleid en het zorgstelsel geschiedt door beleidsmakers en politici die de stand 
van zaken van zorgorganisaties analyseren en daarop willen bijsturen. Ook 
zorgmanagers zelf spelen een rol bij organisatieveranderingen en 
organisatieontwikkeling. Hier gaat het ons niet zozeer om de wederkerigheid van 
beleids- en organisatieontwikkeling in de zorgsector te begrijpen, maar om het 
typeren van het ‘organiseren in de zorgsector’. Paragraaf 5.2 behandelde reeds de 
veranderingen in instellingsbesturen. Hier gaan we in op drie organisatorische 
consequenties van de gezondheidszorghervormingen: (1) het relevanter worden van 
‘organisaties’ in de zorg; (2) meervoudigheid en complexiteit en (3) dualiteit. Deze 
organisatorische gevolgen vormen natuurlijk voor zorgmanagers de ‘condities’ 
waaronder zij moeten managen, organiseren en besturen.  
 
5.4.15.4.15.4.15.4.1    Georganiseerde zorgverleningGeorganiseerde zorgverleningGeorganiseerde zorgverleningGeorganiseerde zorgverlening    
 
Gezondheidszorg vindt in Nederland overwegend in georganiseerd verband plaats 
(Boot en Knapen, 1996; Van der Grinten en Vos, 2004). Dat ontkent niet het 
belang van ‘thuiszorg’ en zorgverlening binnen familie- en met name 
gezinsverbanden, maar het accent in beleid en publieke interesse ligt op 
zorgverlening in georganiseerd verband. Immers, thuiszorg wordt tegenwoordig 
ook uitgevoerd door en ‘ingekocht’ bij thuiszorgorganisaties. De verzorging van 
met name ouderen vindt overwegend in verpleegtehuizen plaats, terwijl vroeger de 
bejaarden bij de kinderen thuis werden verzorgd. Voor de meer complexe 
medische handelingen bestaat er een complex aan overlappende organisaties die de 
zorg uitvoeren, controleren en qua kwaliteit bevorderen. 

 Historisch gezien kunnen we stellen dat zorg tegenwoordig een 
georganiseerd fenomeen is geworden. Aan het begin van de 19de eeuw hielden 
weliswaar enkele charitatieve en kerkelijke organisaties zich bezig met de opvang 
en verzorging van (arme) zieken, maar kreeg de geneeskunde nog met name door 
de vanuit huis praktiserende artsen gestalte. Dit betekende ook dat de medische 
professionals zich zelf niet tot grote organisaties hoefden te verhouden. Uiteraard 
maakten de artsen, specialisten etc. wel deel uit van de medische beroepsgroep. Die 
medische professie was wel tot op zekere hoogte ‘georganiseerd’, bijvoorbeeld via 
onderwijs, nascholing, tuchtrecht, verenigingen en eventueel subverenigingen voor 
specialiteiten, maar de organisatie van de beroepsgroep stond meer op afstand. Ze 
ging alleen over de beroepsuitoefening en niet over de dagelijkse praktijk en ook 
niet over de niet-behandelingsgerichte procedures en de financiering.  
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 Met de verdere ontwikkeling van de medische wetenschap verschoof het 
accent van verzorging meer en meer naar het behandelen van patiënten, gericht op 
het ‘beter’ maken. Vanaf dat moment kwamen er ook meer geneeskundigen te 
werken in de verzorgingstehuizen, die zich daarmee natuurlijk meer en meer 
ontwikkelden tot ziekenhuizen. Hoewel vanaf de Tweede Wereldoorlog vele 
geneeskundigen hun beroepsuitoefening praktiseerden binnen het 
organisatieverband van het ziekenhuis, en daarbij profiteerden van de zusters die 
de verzorging van de patiënten op zich namen, maakten de artsen organisatorisch 
gezien geen deel uit van het ziekenhuis. Ze boden alleen hun werkzaamheden aan 
vanuit de maatschap waarvan alle medisch specialisten lid zijn en daarbinnen het 
werken, de taken en de financiën verdelen. Het is pas sinds kort dat de overheid en 
de zorgmanagers medisch specialisten ook in sterke mate organisatorisch 
afhankelijk hebben gemaakt van de ziekenhuisorganisaties.  
 Tegenwoordig worden de zorgorganisaties gekenmerkt door 
grootschaligheid. Veel werknemers, veel patiënten en vele functies, en daarmee 
natuurlijk ook vele managers en bestuurders. Het logische pendant van de huidige 
grootschaligheid betreft de groei en schaalvergroting, waarmee de zorgorganisaties 
de afgelopen decennia te maken hebben gekregen. De zorgorganisaties zijn 
gegroeid door fusies (Ter Welle, 2001), transmuralisering en natuurlijk door een 
groeiende zorgvraag en meer zorgverlening per persoon.  
 De grootschaligheid en het grote aantal gefuseerde zorginstellingen is het 
logische gevolg van het gezondheidszorgbeleid. Als zorginstellingen zelf 
verantwoordelijk worden voor het resultaat van de exploitatie, zullen ze risico’s 
proberen te spreiden. Risicospreiding is eenvoudiger in grote organisaties met veel 
verschillende functies dan in kleine organisaties die afhankelijk zijn van één 
bepaalde medische handeling of soort patiënt. De redenering achter vele fusies in 
de zorg was dan ook het komen tot een ‘betere’ economy of scale, met 
mogelijkheden om de kosten voor complexe en dure behandelingen te 
compenseren met relatief eenvoudige ingrepen. Transmuralisering, het op nemen 
van verschillende zorgfuncties in de zorgorganisatie (of in het regionale 
samenwerkingsverband), was niet alleen ingegeven door risicospreiding, maar 
betrof ook een poging tegemoet te komen aan de behoeften van cliënten en om de 
fasen van het zorgverleningproces planmatig beter op elkaar af te stemmen.  
 Ook de andere beleids- en managementinstrumenten, zoals 
contractualisering van relaties op de zorgmarkt, vrije prijsbepaling, planning en 
control en de implementatie van kwaliteitsmodellen gaan uit van zorgorganisaties 
met een hoge mate van ‘organisatiegraad’. Immers, voor de vaststelling van 
kostprijzen is gedetailleerd inzicht in de verschillende medische zorgprocessen 
nodig, ook om de zorgverlening te plannen en controleren, en om ‘concurrerende’ 
prijs- en volume afspraken aan te gaan met verzekeraars. Daarbij geldt dat 
zorgmanagers en -bestuurders liever een grote zorgorganisatie achter zich hebben 
staan, om met meer marktmacht de afspraken met de verzekeraars aan te gaan. 
Overigens hebben de zorgverzekeraars sinds de privatisering van het ziekenfonds 
ook te maken gekregen met een fusiegolf.  
 Concluderend kunnen we stellen dat ‘zorgorganisaties’ belangrijker zijn 
geworden voor het beleid, voor de cliënten en ook voor de zorgverleners zelf. 
Vandaar ook dat zorgmanagers in aantal gegroeid zijn, er binnen zorgorganisaties 
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verhoudingsgewijs meer management-ondersteuend personeel werkzaam is en dat 
zaken als organisatieontwikkeling en reorganisaties meer aandacht krijgen. 
Hierover worden ook vaak binnen en buiten de zorgsector zorgen geuit, omdat 
managers ‘te’ machtig geworden zijn, er te weinig handen aan het bed zijn en 
zorgprofessionals na de eerste reorganisatie met de volgende geconfronteerd 
worden. 
 
5.4.25.4.25.4.25.4.2    Meervoudigheid en complexiteitMeervoudigheid en complexiteitMeervoudigheid en complexiteitMeervoudigheid en complexiteit    
 
Meervoudigheid en georganiseerde complexiteit binnen de zorgsector bestaat er op 
verschillende niveaus. In deze subparagraaf gaan we nader in op ‘professionele 
meervoudigheid’, meervoudigheid van zorgmanagement, sectorale complexiteit, 
met als conclusie dat in de zorg publieke en private belangen vermengd zijn. 
 In het voorgaande zijn we er vrij gemakkelijk vanuit gegaan dat de 
medische beroepsgroep bestaat uit ‘specialisten’ die als het ware het initiatief van 
de verpleegkundigen hebben overgenomen op het moment dat de medische 
wetenschap het mogelijk maakte om succesvol meer complexe, medische 
behandelingen uit te voeren. In werkelijkheid bestaan de specialisten uit 
verschillende beroepsgroepen van de verschillende medische disciplines, allemaal 
met eigen opleidingen, verenigingen, tuchtrechtspraak, behandelingsprotocollen 
etc. De specialisten verschillen niet alleen naar het gedeelte van het menselijke 
lichaam waarop ze zich concentreren en specialiseren (van longarts tot orthopeed, 
en van gynaecoloog tot hartchirurg), maar ook op benaderingswijze. Traditioneel 
wordt er onderscheid gemaakt tussen ‘snijders’ (als chirurgen), ‘beschouwers’ 
(zoals internisten, kinderartsen en neurologen) en ‘ondersteuners’ (als radiologen, 
anesthesisten en laboratoriumartsen) (Kruithof, 2005). Deze specialisten en hun 
logica’s kunnen wel eens botsen als ze met elkaar moeten samenwerken in de 
behandeling van één patiënt. Ze verschillen immers sterk van oriëntatie en 
vaardigheden. Traditioneel waren ziekenhuizen georganiseerd rondom de 
verschillende medische disciplines, maar dat maakte ziekenhuisorganisaties tot 
eilandenrijken. De samenwerking van verschillende medisch specialisten levert 
niet alleen spanningen op bij de behandeling van losse patiënten, maar zeker ook 
als managers specialisten ‘dwingen’ tot samenwerking, zorgorganisaties dienen te 
reorganiseren en/of budgetten op andere wijze worden verdeeld. 
 ‘De’ medische professionaliteit staat echter niet vast (vergelijk Abbott, 
1988). Voortdurend herpositioneren de medische beroepsgroepen zich ten 
opzichte van elkaar, bijvoorbeeld met het aanpassen van behandelprocedures in het 
licht van voortschrijdende medische wetenschappen. Daarbij worden soms nieuwe 
specialiteiten gevormd en oude opgedoekt of opgeslokt en tot subdiscipline 
omgevormd (Bucher en Strauss, 1961). Dit proces, dat ruim aandacht krijgt binnen 
de professionaliseringsliteratuur, beperkt zich niet alleen op dat niveau van 
gevestigde medische disciplines. Ook de semi-professionals organiseren zich, in 
een poging hun beroepsgroep op orde te brengen, opleidingen te standaardiseren 
en op een hoger statusniveau te brengen (RVZ, 2000). Dit zien we bijvoorbeeld bij 
verpleegkundigen, met de eigen verenigingen en nascholingsmogelijkheden. 
Daarbij zien we ook dat verpleegkundigen, zoals nurse practitioners (Offenbeek en 
Knip, 2004), operatieassistenten, huisarts assistenten en tandartsassistenten, zich 
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kunnen specialiseren in meer medisch gerichte disciplines en steeds meer taken 
van de medisch specialisten overnemen.  
 Een zelfde soort van ‘professionele meervoudigheid’ geldt ook voor 
zorgmanagers. Met de opkomst van managementinstrumenten in de 
gezondheidszorg komt ook een groep van ‘werknemers’ op die deze instrumenten 
gaan bedenken en bedienen. Het zal niet verwonderlijk zijn dat deze werknemers 
de zorgmanagers werden genoemd. Het label verhult echter wel dat achter het 
managen een hoop taken schuil gaan die voor de opkomst van zorgmanagers ook 
al uitgevoerd werden, zoals werkverdeling, planning, coördinatie, prioritering en 
administratie. Het managen, leiding geven of besturen is als zodanig niet nieuw. 
Hoewel die taken vroeger niet als management werden benoemd (Learmonth, 
2005), was het ‘management’ de taak van professionals die dat uitvoerden naast 
een meer uitvoerend takenpakket.  
 Wat wel nieuw is, is dat niet-zorgprofessionals zich primair met deze taken 
zijn gaan bezig houden, dat deze groep in de loop der jaren sterk gegroeid is en nu 
zelf aan ‘professionalisering’ doet. Meer daarover in het volgende hoofdstuk. 
Managers zijn er echter op verschillende niveaus, waardoor het label ‘manager’ 
soms enige verwarring oproept. De hogere managers worden vaak bestuurders, 
directeuren of voorzitters/leden van raden van bestuur genoemd. Op een midden 
niveau werken de afdelingshoofden, locatie- of divisiemanagers. Op het laatste 
niveau (van management, dus dat is niet onderin de organisatie) werken de 
managementondersteuners, beleidsmedewerkers, of account- of office-managers. 
Het takenpakket en de verantwoordelijkheid verschillen uiteraard sterk over de 
niveaus. Het kernmerkende van al deze ‘managers’ is dat ze niet direct in het 
primaire arbeidsproces werkzaam zijn (dus zelf zorg verlenen) en op een bepaalde 
wijze een bijdrage leveren aan de besturing van de organisaties.  
 De meervoudigheid en complexiteit blijven niet alleen beperkt tot de intra-
organisationele dimensie van met name de ziekenhuizen. De zorgsector is echter 
groter en organisatorisch complexer dan alleen de op ‘cure’ gerichte ziekenhuizen. 
Overigens zijn ziekenhuizen als algemene categorie ook onder te verdelen in 
academische ziekenhuizen (met name voor de meer complexe medische 
aandoeningen), opleidingsziekenhuizen (die net als academische ziekenhuizen 
specialisten in opleiding trainen en begeleiden), streek ziekenhuizen (met name 
gericht op het ‘bedienen’ van een bepaald gebied), algemene ziekenhuizen (waar 
alle gangbare medische disciplines vertegenwoordigd zijn), specialistische of 
categorale ziekenhuizen (gericht op bepaalde categorieën van patiënten – 
kinderziekenhuizen – of aandoeningen, zoals kankercentra of oogziekenhuizen) en 
poliklinieken (voor de dagbehandelingen). Uiteraard bestaan er ook overlappende 
categorieën.  
 De sector zelf bestaat naast ziekenhuizen uit verschillende subsectoren, die 
in de gezondheidszorg zelf overigens gewoon ‘sectoren’ worden genoemd: 
geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, thuiszorg, verpleeg- en 
verzorgingtehuizen, preventieve zorg (met name de GG&GD’s), ambulante zorg, 
en huisartsen- en tandartsenzorg. Daarnaast zijn er ook meer op welzijn gerichte 
organisaties, zoals maatschappelijk werk en jeugdzorg, die hun werkzaamheden 
uitvoeren dicht tegen de gezondheidszorg aan. De complexiteit van de zorgsector 
neemt sterk toe als we rekening houden met alle subdisciplines binnen de 
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zorgverlening, zeker omdat ook de aansturingmechanismen en 
financieringssystemen verschillen per subsector. In de welzijnsgerichte en 
preventieve zorgverlening vervult de lokale overheid (met politie en 
woningcorporaties) een centrale rol, terwijl gehandicaptenzorg, thuiszorg en 
verpleging en verzorging meer op regionaal niveau worden aangestuurd 
(bijvoorbeeld via RIO’s, Regionale Indicatie Organen), waarbij overigens ook lokale 
overheden van invloed zijn op de indicatiestelling en zorggerichte aanpassingen.  
 Dit betreft overigens alleen de ‘zorgaanbieders’. Vaak worden ook de 
zorgverzekeraars tot de zorgsector gerekend omdat ze een belangrijke rol in de 
financiering van de zorg spelen. Sommige zorgverzekeraars startten als openbare 
nuts-’bedrijven’, maar sinds de privatisering zijn alle zorgverzekeraars particuliere 
organisaties (met een publieke functie). Naast de verzekeraars vervullen ook de 
brancheorganisaties een belangrijk rol, tegenwoordig overigens in mindere mate 
als het gaat om budgetverdeling, maar wel bij advisering, werkgeverszaken en 
beleidsadvisering. De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) bestaan uit Arcares 
brancheorganisatie verpleging & verzorging, Geestelijke Gezondheidszorg 
Nederland, Landelijke Vereniging voor Thuiszorg, NVZ vereniging van 
ziekenhuizen en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Daarnaast spelen ook 
patiëntenorganisaties, verschillende medische beroepsverenigingen, 
brancheorganisaties van verzekeraars en apothekers en adviesraden een rol binnen 
de zorgsector, zowel binnen de beleidsadvisering als bij de beïnvloeding van de 
publieke opinie. 
 De zorgsector bestaat niet alleen uit een complex en meervoudig samenstel 
van zorgorganisaties, de sector is doorwrongen van een vermenging van 
private/particuliere en publieke/maatschappelijke belangen (Putters, 2001). De 
centrale overheidsdoelstelling stelt dat de overheid weliswaar maatregelen treft om 
de volksgezondheid te bevorderen, maar niet dat de overheid zelf die maatregelen 
uitvoert. De maatregelen hebben bijvoorbeeld betrekking op de financiering, 
toegankelijkheid en kwaliteit van de zorgverlening en tegenwoordig ook steeds 
meer op de doelmatigheid van de zorg. Deze doelstellingen hebben allemaal een 
evident publiek belang, bijvoorbeeld omdat algemene toegankelijkheid van de zorg 
voorkomt dat bepaalde groepen buiten het systeem vallen en mogelijkerwijs allerlei 
gezondheidsrisico’s en hygiëneproblemen veroorzaken. Doelmatigheid draagt er 
bijvoorbeeld aan bij dat de totale kosten voor de zorgverlening zo beperkt mogelijk 
kunnen blijven. Toch hebben de overheidsmaatregelen ook grote consequenties 
voor private en particuliere belangen. Burgers moeten zich allemaal verplicht 
verzekeren, terwijl niet alle burgers risicoavers zijn. Voor zorgverleners zijn 
wachtlijsten een efficiënt planningsmechanisme, maar voor individuele patiënten 
kan dat lang, en soms te lang, wachten betekenen. Anderzijds heeft het zorgaanbod 
een beperkte capaciteit, waarvan de beschikbaarheid en allocatie nu worden 
bepaald door zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Beide functioneren op een 
private zorgmarkt waar contracten, concurrentieverhoudingen en vrije 
prijsvorming de bepalende factoren zijn. De overheid staat aan de zijlijn met haar 
systeemverantwoordelijkheid en een (beperkt) toezichtinstrumentarium. Voor 
Kamerleden is het lastig om bij misstanden in de zorg zich te beperken tot die 
systeemverantwoordelijkheid.  
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 Zorgmanagers staan binnen het complexe en meervoudige zorgstelsel 
voortdurend voor de taak publieke en private belangen te verenigen en 
verantwoording over het gevoerde beleid af te leggen richting ‘publieke’ en ‘private’ 
stakeholders (Meurs, 1996; Putters, 2001). Dat is een lastige, zo niet onmogelijke 
taak (Hargrove en Glidewall, 1990; Noordegraaf, 2000) om op gezagsvolle wijze 
het complex aan meervoudige trekkrachten binnen de zorg (Van Hout, Van der 
Scheer en Putters, 2007) te managen. Dat is precies de reden waarom de dualiteit 
van zorginhoudelijke en bedrijfsmatige waarden in de zorg als een ‘clash’ of 
conflict tussen professionals en managers wordt gezien (Realin, 1986). Het is 
echter te simpel, en gevaarlijk (Noordegraaf, 2008), om deze dualiteit als een 
onoverbrugbaar conflict of kloof te zien (Noordegraaf en Van der Meulen, 2008). 
  
5.4.35.4.35.4.35.4.3    DualDualDualDualiteit en iteit en iteit en iteit en ‘‘‘‘integratieintegratieintegratieintegratie’’’’    
 
In het publieke en politieke debat is veelvuldig aandacht voor de botsing van 
professionele zorgwaarden en bedrijfsmatige waarden. Soms wordt dit opgevat, en 
ook fysiek uitgevochten, als een conflict tussen managers en professionals. Meestal 
gaat de tegenstelling echter om datgene waar managers en professionals voor 
staan. In de publieke dienstverlening zijn de professionals onder druk komen te 
staan en de roep om ‘de bevrijding van de professional’ wordt krachtiger (WRR, 
2004). Managers worden als de schuldige gezien, omdat ze registratiesystemen 
implementeren, prestatiecriteria stellen, bestaande organisaties reorganiseren en 
eigenlijk gewoon de professionele zorginhoudelijke waarden verkwanselen.  
 Los van de schuldvraag kunnen we wel concluderen dat zorgmanagers na 
alle beleids- en stelselwijzigingen dieper kunnen interveniëren in wat de 
zorgprofessionals voorheen tot hun autonome werkterrein rekenden. Een goed 
voorbeeld daarvan is het betrekken van medisch specialisten in de 
ziekenhuisorganisaties. Tot de integratiewet in 2000 waren medisch specialisten 
onafhankelijk van het ziekenhuis georganiseerd, veelal via maatschappen. De 
maatschap ontving de honoraria van de medisch specialisten – op verrichtingen 
basis – voor de medische handelingen die de specialisten in de ziekenhuizen 
uitvoerden en verdeelden deze onder de aangesloten specialisten. Medisch 
specialisten hadden dus geen belang bij kostenbeheersing en effectief en 
doelmatige organiseren en plannen van medische handelingen.  
 De wet Geïntegreerd Medisch Specialistisch Bedrijf werd van kracht, 
waarmee de medisch specialisten financieel en beheersmatig werden ingebed in de 
zorgorganisaties (Kruithof en Stoopendaal, 2005). Op deze wijze kregen 
specialisten ook een eigen belang bij het doorvoeren van financiële maatregelen en 
doelmatigheidsbevordering. De managementparticipatie door (medische) 
professionals met ‘professionals in the lead’ betekende dat professionals zelf ook 
budgetten moesten gaan verdelen en een zorgstrategie moesten gaan uitstippelen, 
taken die voorheen aan zorgmanagers toebehoorden. De medische staf kreeg 
daarmee een formele positie binnen de organisatiestructuur van zorgorganisaties, 
waarmee ook het vermeende manager-professional conflict een andere invulling 
kreeg (vergelijk ook Exworthy en Halford, 1999).  
 Vanwege de integratie, die ook in de zorgorganisaties vorm kreeg met 
management-participatie, medical managers en medische staf, kwamen de 
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werelden van management en professionele zorgverlening dichtbij elkaar. 
Internationaal wordt er gesproken over ‘managed care’ (Scott et al., 2000) en 
‘professional service firms’ (Brock et al., 1999). Publieke dienstverlening, 
uitgevoerd door professionals, vindt in toenemende mate plaats binnen de context 
van privaat georganiseerde bedrijven, waar de professionals zich noodzakelijkerwijs 
toe moeten verhouden. Dat brengt de nodige spanningen met zich mee, maar het 
is niet per definitie onmogelijk (Meurs en Van der Grinten, 2005; Noordegraaf, 
2007). 
  
 
5.55.55.55.5    Spanningsvelden Spanningsvelden Spanningsvelden Spanningsvelden     
    
De opkomst van zorgmanagers staat niet op zichzelf. De overheid heeft er met 
bureaucratisering en verstatelijking, en later met beleid gericht op de versterking 
van de marktwerking in de gezondheidszorg, zelf op aangestuurd dat managers 
een grotere invloed zouden krijgen op de zorgverlening. Tegelijkertijd geldt dat de 
institutionele structuur van de zorgsector, ondanks alle hervormingen van de 
afgelopen decennia, ook elementen van continuïteit vertoont. Ondanks de 
toegenomen invloed van zorgmanagers op de zorgverlening, vindt de zorgverlening 
zelf, inclusief het vaststellen van zorgkwaliteit, nog steeds plaats binnen het 
autonome domein van de zorgprofessionals. De medische professionele 
ontwikkeling en kwaliteitsbeoordeling zijn niet verdwenen of vervangen, hoogstens 
aangevuld met managementsturing en publieke verantwoording. Het 
zorgmanagement vindt daarom ook plaats te midden van enkele spanningsvelden.  
 In deze studie wordt het onvermijdelijk worden van zorgmanagers 
neutraal tegemoet getreden en dient het slechts als ‘beschrijving’ van de huidige 
trend binnen de gezondheidszorg. Het vormt immers de achtergrond voor de 
manier waarop zorgmanagers hun vak vorm en inhoud geven, het centrale 
onderzoeksthema in deze studie. Naar aanleiding van de beschrijving van de 
ontwikkelingen in het gezondheidszorgbeleid, de sectorstructuur en de 
organisatorische gevolgen kunnen we enkele spanningsvelden benoemen die ook 
van belang zijn voor de vakontwikkeling van de zorgmanagers. Deze 
spanningsvelden zijn zorgsector-gebonden en staan daarmee los van de intrinsieke 
spanningen van managementprofessionaliteit, zoals het standaardiseren van ‘talig’ 
werk te midden van flexibiliteit, heterogeniteit en lokale omstandigheden. 
 De eerste institutionele spanning betreft de beperkte invloed van de 
centrale overheid (de staat) als het gaat om direct aansturen en controleren van 
zorgpraktijken en daarmee het zorgmanagement. De zorgsector is weliswaar 
‘verstatelijkt’, zeker in de jaren ‘70, maar het resultaat is geen ‘verstatelijkte’ sector. 
De overheidsinvloed beperkt zich tot financiering, kwaliteitscontrole en de 
randvoorwaarden binnen het zorgstelsel. Het particuliere initiatief, en dus het 
bestaan van particuliere organisaties met een publieke taak en publieke 
financiering, is nog steeds de hoeksteen van het zorgstelsel. De overheidskeuze 
voor verdere marktwerking heeft dat overigens alleen maar herbevestigd. Dit 
betekent dat de staat geen directe invloed heeft op hoe zorgorganisaties zich zelf 
organiseren en dus ook niet op hoe (en of) zorgmanagers zich als beroepsgroep 
organiseren. De spanning bestaat er dus uit dat de staat met de beleidskeuze voor 
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verdere marktwerking en introductie van meer managementinstrumenten niet een 
‘professionalisering’ van de zorgmanagers kan afdwingen.  
 De tweede spanning is gelegen in de discussie die ook de beroeps(z)eer-
beweging oproept, namelijk dat met de opkomst van managers professionals in de 
verdrukking komen. Professionalisering wordt als een zero-sum game voorgesteld 
wat inhoudt dat als zorgmanagers professionaliseren (of aan macht binnen de 
zorgorganisaties winnen) de professionals zelf de-professionaliseren (zie ook 
Freidson, 1986). Hoewel niet iedereen het managers-professionals conflict als een 
onoverbrugbare tegenstelling ziet (Noordegraaf, 2008), blijft in het huidige 
politieke en maatschappelijke discours het grote publiek de ‘managers’ als 
schuldigen zien. Het verwerven van een hoge betrouwbaarheid en veel 
maatschappelijk aanzien zal net zo ingewikkeld zijn als het vestigen van een alom 
erkende managementbenadering binnen het eigen vakgebied van 
zorgmanagement.  
 Tot slot speelt ook de complexiteit van de beleidsmatige en 
organisatievraagstukken de ontwikkeling van het zorgmanagement vak parten. Dit 
illustreert enerzijds de behoefte aan vakontwikkeling van zorgmanagement, maar 
anderzijds ook de onduidelijkheid over hoe het vak dan precies vorm zou moeten 
krijgen. Het spanningsveld bestaat er uit dat het voor zorgmanagers bijzonder 
lastig is ankerpunten te vinden voor het vestigen van hun 
managementprofessionaliteit. Als zorgmanagers zich richting de zorgverleners 
bewegen, riskeren zij nieuwe beleidshervormingen van de overheid en als ze 
rigoureus de overheidsmaatregelen implementeren, verspelen zij het ‘vertrouwen’ 
van de zorgprofessionals. De uitweg zullen zij op een andere wijze moeten 
realiseren.  
 
 
5.6 5.6 5.6 5.6     SlotSlotSlotSlot    
 
Dit hoofdstuk vormde de achtergrond voor de studie van het vak van 
zorgmanagers. Het heeft laten zien dat zorgmanagers onvermijdelijk geworden 
zijn en dat de basis daarvoor in verschillende perioden, op basis van verschillende 
maatschappelijke en bestuurlijke druk is gelegd. Naast een typering van de 
zorgsector, zowel qua structuur als beleidsmatig, zijn we ingegaan op de opgaven 
van zorgmanagers.  
 Als achtergrondanalyse van de vakontwikkeling van zorgmanagers draagt 
dit hoofdstuk op twee manieren bij aan de studie van de vakontwikkeling. Ten 
eerste gaat het om de fasering van de vakontwikkeling. Kunnen we kritieke 
momenten in de vakontwikkeling koppelen aan bestuurlijke, maatschappelijke en 
of sectorinterne veranderingen die op een bepaalde manier relevant zijn voor de 
vorm en inhoud van die vakontwikkeling. Ten tweede gaat het om een inhoudelijke 
of institutionele duiding van de vakontwikkeling. Bij welke institutionele 
randvoorwaarden en/of inhoudelijke beleidskeuzes sluiten ze aan op de 
vakontwikkeling. 
 
Het volgende hoofdstuk presenteert hoe de zorgmanagers hun vakontwikkeling 
daadwerkelijk hebben vormgeven. 
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Hoofdstuk 6Hoofdstuk 6Hoofdstuk 6Hoofdstuk 6    
Vakontwikkeling van zorgmanagerVakontwikkeling van zorgmanagerVakontwikkeling van zorgmanagerVakontwikkeling van zorgmanagerssss    

 
 
6.1 6.1 6.1 6.1     InleidingInleidingInleidingInleiding    
 
In dit hoofdstuk gaan we in op de empirische vraag van hoe zorgmanagers hun 
eigen vak bouwen. Vanuit ons institutionele kader betekent dit dat we speciaal 
kijken naar hoe de zorgmanagers ‘hun’ vakinstituties oprichten en 
(door)ontwikkelen. Omdat het niet mogelijk is naar het vak van zorgmanagers in 
zijn totale verscheidenheid te kijken, zullen we ons concentreren op de 
ontwikkeling van drie kerninstituties. In dit hoofdstuk focussen we apart op de 
oprichting van associaties van zorgmanagers (paragraaf 6.3), op de opleidingen van 
en voor zorgmanagers (paragraaf 6.4) en tot slot op de gedragscodes voor 
zorgmanagers (paragraaf 6.5). Alvorens uitgebreid naar deze drie pijlers van de 
managementprofessionaliteit in de zorgsector te kijken, beschrijven we kort de 
chronologie van de ontwikkeling van het vak van zorgmanagers (paragraaf 6.2). 
Deze chronologische beschrijving stelt ons in staat om de uitwerking van de 
verschillende vakinstituties beter te plaatsen. 
 Het theoretische, institutionele kader bepaalt niet alleen dat we de 
vakinstituties van zorgmanagers als focuspunt nemen. Het kader legt (zie 
hoofdstuk 3) ook de basis voor ons institutionele perspectief. In dit hoofdstuk 
analyseren we de ontwikkeling van de vakinstituties van het zorgmanagement 
langs twee lijnen. Het gaat ons enerzijds om een inhoudelijke lijn en anderzijds 
om een lijn gericht op de institutionele inbedding van het vak van zorgmanagers. 
De inhoudelijke lijn stelt de wat-vraag centraal: wat is het? Welke definities worden 
er voor het vak en de vakinstituties gebruikt? Wat voor activiteiten worden er onder 
het mom van vakontwikkeling ontwikkeld en uitgevoerd? Hierbij komen ook de 
veranderingen in de definities, afbakeningen en activiteiten aan bod.  
 De tweede lijn gaat om de hoe-vraag: hoe worden het vak en de 
vakinstituties van zorgmanagers geconstrueerd? Voor de bepaling van de inhoud 
van het vak en de vakinstituties zoeken de zorgmanagers aansluiting bij bestaande 
(sectorale) structuren en praktijken. De vraag is dus bij welke structuren en 
praktijken, en natuurlijk waarom. De analyse van de constructie van het vak en de 
vakinstituties van zorgmanagers stelt ons in staat om het waarom van de 
vakontwikkeling te doorgronden.  
 Paragraaf 6.6 trekt de inhoudelijke en institutionele analyselijnen door 
naar het ‘strijd om professionaliteit’-perspectief. Daarin zullen we voor deze casus 
samenvattend concluderen hoe de strijd om professionaliteit op de drie 
kerndimensies heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het vak van 
zorgmanagers. Achtereenvolgens behandelen we de groepsafbakening, de 
inhoudelijke en procedurele invulling van het vak en de ‘occupational control’. In 
de slotparagraaf vatten we de vakontwikkeling van de zorgmanagers samen met 
een duiding van de kritieke momenten en cruciale sectorale impulsen die we in 
hoofdstuk 9 gebruiken voor de casusvergelijking.  
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6.26.26.26.2    Ontwikkeling van het vak van zorgmanagersOntwikkeling van het vak van zorgmanagersOntwikkeling van het vak van zorgmanagersOntwikkeling van het vak van zorgmanagers    
 
De vakontwikkeling van zorgmanagers en zorgbestuurders heeft pas recent veel 
publieke en academische aandacht gekregen (Meurs, 1996; Noordegraaf en Meurs, 
2000; Noordegraaf en Meurs, 2001; Noordegraaf, Meurs en Stoopendaal, 2002; 
Grit en Meurs, 2005; Van der Scheer, 2007; Van der Scheer, Meurs en Ngo, 2007; 
Noordegraaf en Van der Meulen, 2008). Toch kennen de pogingen een vak voor 
zorgmanagers te ontwikkelen een langere geschiedenis. Respondenten wezen voor 
het startpunt van de vakontwikkeling van zorgmanagers direct op de cursus 
‘Ziekenhuisbeleid’. Internist, professor en ziekenhuisdirecteur Stolte had in 1961 
deze cursus ontwikkeld en bood deze aan aan de directeuren van 
ziekenhuisorganisaties (zie ook Festen 1978). Deze Stolte-cursus, opgezet in 
coöperatie met verschillende corporatistische koepelorganisaties van ziekenhuizen 
en verschillende onderwijsinstellingen, leverde een “in service training” (Festen, 
1978: 8) van één jaar voor de toenmalige ziekenhuismanagers. Deze cursus bestaat 
anno 2008 – na meer dan 40 jaargangen – nog steeds.  
 Het succes van de continuering van deze cursus kunnen we niet alleen 
toeschrijven aan de behoefte die er bij de toenmalige zorgmanagers leefde om 
onderwijs toegesneden op het werk van zorgmanagers te kunnen volgen. De 
cursus maakte onderdeel uit van een breder palet aan gebeurtenissen en 
ontwikkelingen. Stolte had zich in de voorafgaande jaren ‘50 gemanifesteerd met 
diverse spreekbeurten en artikelen als een ‘gezaghebbend figuur’ op het terrein van 
het ‘ziekenhuiswezen’. Om die reden had de Nederlandse regering hem als 
deelnemer naar een cursus van de World Health Organization (WHO) in 
Edinburgh gestuurd. De WHO had met die internationale cursus de bedoeling dat 
de cursisten de opgedane kennis in eigen land door zouden geven. Zo bezien 
hebben de internationale gemeenschap en de Nederlandse regering invloed gehad 
op de oprichting van een cursus voor ziekenhuismanagers.  
 De Nederlandse cursus ziekenhuisbeleid kreeg niet alleen vorm naar het 
Edinburgh-voorbeeld. Stolte participeerde na het behalen van het Diploma Medical 
Services Administration in Edinburgh ook in de Advanced Course in Hospital 
Services Management in Noord-Amerika (Festen, 1978). Echter, los van deze 
internationale invloed werd de cursus opgezet door de brancheverenigingen van 
ziekenhuizen. Stolte was zelf de voorzitter van de katholieke ziekenhuisvereniging 
en (later) ook hoogleraar aan de katholieke universiteit van Nijmegen en bekleedde 
een bijzondere leerstoel aan de katholieke hogeschool van Tilburg. Hij werd niet 
voor niks de “onderkoning” van de Tilburgse, en dus katholieke, gezondheidszorg 
genoemd (interview hoogleraar). Hoewel de cursus begon als een katholiek 
onderonsje, zochten de verschillende ziekenhuisverenigingen snel de 
samenwerking op en werd de cursus opengesteld voor alle geïnteresseerde 
ziekenhuisdirecteuren. Mede hierom was het opleiden van zorgmanagers tot aan 
de jaren ‘80 een “monopolistisch gebeuren” (interview hoogleraar).  
 Het vak van zorgmanagers kreeg in Nederland dus vanaf de jaren ‘60 vorm 
via een jaarlijkse cursus voor ziekenhuisdirecteuren. Daarbij leunde het vak zwaar 
op het aangeboden onderwijs met onderwijsondersteunende activiteiten en lectuur 
(zoals het handboek van Stolte zelf (1983): Het instrumentarium van de 
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ziekenhuismanager) en met docenten die in de praktijk van het 
ziekenhuismanagement ervaring hadden opgedaan. Tevens betrof het alleen de 
managers van ziekenhuizen; managers van andere sectoren konden nog niet in 
deze opleiding participeren. Daarnaast miste het vak nog de organisatie en 
professionele beroepsgroepafbakening die het vak tot een ‘echt’ vak maken.  
 Daar kwam in de jaren ‘80 verandering in. In 1979 werd de Nederlandse 
Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren (NVZD) opgericht, die zich nadrukkelijk 
profileerde als de beroepsvereniging van ziekenhuisdirecteuren. Met de 
ontwikkeling van de vereniging tot een beroepsgroep van alle bestuurders in de 
gezondheidzorg schuwde ze niet om de professionaliteit van de 
zorgmanagers/bestuurders voor op te stellen. De voorzitter van de vereniging zei 
het als volgt: “Van NVZD-leden verwacht ik dat zij aan hun professionaliteit blijven 
werken en elkaar daarop aanspreken” (voorzitter Kiemel in Gerding en Van Dartel, 
2004: 5). Daartoe ontwikkelde de NVZD ook allerlei activiteiten, waaronder een 
uitgebreid onderwijsaanbod en een gedragscode, die de vakontwikkeling van 
zorgmanagers sinds de jaren ‘80 een stevige impuls gaf. De vereniging zelf, en het 
opleidingsaanbod en de gedragscode zijn de onderwerpen van de volgende 
paragrafen.  
 Desondanks blijft het een twistpunt of de NVZD met haar op 
vakontwikkeling gerichte activiteiten werkelijk een professionele beroepsvereniging 
is. Niet alleen is het zorgmanagement, net als alle andere vormen van management 
(vergelijk Whitley, 1989; Grey, 1997; Hogdson, 2002) moeilijk te 
professionaliseren, het vak van zorgmanagers blijft gekenmerkt door diversiteit, 
uiteenlopende doelstellingen en het samengaan van een veelheid aan activiteiten. 
Gekscherend noemde dezelfde voorzitter van de NVZD zijn beroepsvereniging 
“[e]en vakbond voor veelverdienende directeuren met wat zijdelingse aandacht voor 
deskundigheidsbevordering” (Kiemel, 2004: 5). Hieruit blijkt dat de beelden die de 
zorgmanagers zelf hebben van ‘hun’ beroepsvereniging verschillen, wat uiteraard 
consequenties heeft voor de kernactiviteiten van de beroepsvereniging. Ook geldt 
dat het lidmaatschap niet verplicht is en de voorwaarden voor lidmaatschap 
nauwelijks een relatie hebben met de nagestreefde deskundigheidsbevordering. 
Verder blijkt de vakontwikkeling ook en misschien wel juist op andere plekken 
plaats te vinden, zoals in het onderwijs, los van de directe invloedsfeer van de 
beroepsvereniging.  
 In de komende paragrafen zullen we nader in gaan op duiding van deze 
aspecten van de ontwikkeling van het vak van zorgmanagers. 
 
  
6.36.36.36.3    Beroepsvereniging(en) van zorgmanagersBeroepsvereniging(en) van zorgmanagersBeroepsvereniging(en) van zorgmanagersBeroepsvereniging(en) van zorgmanagers    
 
Een opvallende aanwijzing voor de professionele ontwikkeling van het zorgbestuur 
is de oprichting van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisdirecteuren in 
1979. Niet alleen de oprichting maar met name de rol die de vereniging daarna is 
gaan spelen binnen de zorgsector is de ultieme manifestatie van zorgmanagers die 
elkaar herkennen en erkennen en gezamenlijk activiteiten ontplooien die hun vak 
(verder) ontwikkelen. In de statuten is vastgelegd dat de vereniging zich als 
“belangenorganisatie van bestuurders in de gezondheidszorg in Nederland” ten 
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doel stelt “de kwaliteit van de professionele functie-uitoefening van haar leden te 
bevorderen en hun belangen te behartigen”.44 Naar buiten toe treedt deze 
vereniging op als de belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de aangesloten 
leden (art. 3g en i). Naar binnen toe tracht de vereniging het onderlinge contact 
tussen de leden te bevorderen (art. 3c), de opleiding, scholing en nascholing op het 
gebied van management en persoonlijk functioneren te bevorderen (art. 3f) en 
geeft ze voorlichting (art. 3e), middels bijeenkomsten (art. 3b) en activiteiten (art. 
3h). Als zodanig profileert de NVZD zich precies zoals we mogen verwachten van 
de beroepsverenigingen van klassieke professies (vergelijk hoofdstuk 3).  
 Het belangrijkste wapenfeit van de NVZD in dit verband is het faciliteren 
van een opleidingsprogramma (waarover in de volgende paragraaf meer). Het 
onderwijsaanbod bestaat uit een breed pakket aan thema’s en specifiek op de 
doelgroep toegesneden opleidingen. De meer omvangrijke opleidingen leveren 
voor de deelnemers zelfs vanuit de universiteit geaccrediteerde 
onderwijskwalificaties op, zoals de mastertitel. Daarnaast is onder de auspiciën van 
de NVZD de leerstoel ‘Management van instellingen in de gezondheidszorg’ 
ingesteld bij het Instituut Beleid en Management van de Gezondheidszorg van de 
Erasmus Universiteit. Verder publiceert ze maandelijks het vakblad ZM-
magazine45 met artikelen over de theoretische en praktische kant van het 
zorgmanagement. De NVZD organiseert ook allerlei symposia, workshops en 
congressen, waaronder een drukbezocht jaarlijks congres met de algemene 
ledenvergadering en vele actuele nationale en internationale thema’s (Jaarcongres 
2008; De week van de bestuurder). De NVZD heeft ook een ‘Gedragscode voor de 
Goede Bestuurder’ (NVZD, 2005) ontwikkeld, waarmee de leden van de vereniging 
zich committeren aan enkele gedragsregels. De code is niet bindend, maar 
appelleert aan de eigen verantwoordelijkheid van de leden. Tot slot faciliteert de 
NVZD bij het selecteren, bijeenbrengen en toewijzen van ‘professionele coaches’. 
Een ervaren coach kan het gecoachte, veelal nieuwe, lid helpen “realistisch [zijn] 
positie te bepalen, een team effectief te leiden en het ondernemerschap te 
versterken, zodat de kwaliteiten [van de gecoachte bestuurder] zich van daaruit 
kunnen blijven ontwikkelen”.46 
 De NVZD is overduidelijk een voorbeeld van een op individuele ‘managers’ 
gerichte, niet verplichte associatie op het gebied van zorgmanagement. We kunnen 
de NVZD als een ‘managersvereniging’ rechtsboven in tabel 2.1 plaatsen. Het is 
echter wel te simpel en, ondanks de manier waarop de NVZD zich graag profileert, 
feitelijk onjuist om de organisatorische inbedding van het vak van zorgmanagers 
volledig aan die NVZD op te hangen. Daarvoor bestaan verschillende argumenten, 
die samenhangen met de vraagstukken van inhoudelijke en institutionele 
afbakening. 
  

                                                 
44 NVZD-Statuten, artikel 2, 2005. 
45 ZM Magazine, maandblad voor bestuurders, directeuren en toezichthouders in de 
zorgsector, ook integraal op internet, zie: http://www.zmmagazine.nl.  
46 Zie http://www.nvzd.nl/html/nvzd-producten-diensten.html.  
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6.3.16.3.16.3.16.3.1    OrganisatorischOrganisatorischOrganisatorischOrganisatorischeeee diversiteit diversiteit diversiteit diversiteit    
 
Ten eerste kunnen we constateren dat zowel nu als in het verleden er verschillende 
organisaties (hebben) bestaan die claimen voor de bestuurders en managers van 
zorginstellingen te spreken en/of de bestuurders en managers bij te staan in hun 
werk. Naast de NVZD bestaat er ook de VDZ Nederland, de Vereniging Directies 
Zorgsector. De VDZ noemt zichzelf de “landelijke beroepsvereniging voor 
bestuurders en managers van organisaties op het snijvlak van wonen, welzijn en 
zorg, te weten bestuurders, (locatie-)directeuren of managers van 
(woon)zorgcentra, verpleeghuizen en serviceflats”.47 Als beroepsvereniging claimt 
de VDZ ook te investeren in een krachtig en innovatief management in de sector. 
Voor de VDZ geldt in vergelijking met de NVZD dat met name de managers van 
relatief kleine zorginstellingen lid zijn (interview vertegenwoordiger NVZD). 
Echter, een slinkend ledental door het toenemend aantal fusies tussen die kleine 
zorginstellingen lag ten grondslag aan het afbrokkelen van de VDZ. Het bestuur 
van de VDZ heeft hierom eind 2007 besloten toenadering te zoeken tot de NCD, 
het Nederlands Centrum voor Directeuren en Commissarissen, voor een doorstart 
van een aantal VDZ-activiteiten binnen dit grotere, algemene (en dus niet 
zorgspecifieke) netwerk. Volgens een vertegenwoordiger van de NVZD waren de 
NVZD en de ‘kleine’ VDZ enigszins gebrouilleerd geraakt naar aanleiding van de 
publieke discussie over de salarissen van de bestuurders van de grote 
zorginstellingen. 
 Naast de op de individuele managers gerichte verenigingen bestaan er 
binnen de zorgsector ook meerdere werkgeversorganisaties. Deze 
werkgeversorganisaties, zoals de NVZ (Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen), Arcares (brancheorganisatie verpleging & verzorging), GGZ 
(Geestelijke Gezondheidszorg Nederland), LVT (Landelijke Vereniging voor 
Thuiszorg) en VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland), richten zich ook 
op belangenbehartiging voor en ontwikkeling van hun deelsectoren, inclusief het 
management van de deelsectoren. De GGZ organiseert bijvoorbeeld de TOP 
Management Briefing, een bijeenkomst voor bestuurders en managers in de GGZ 
over ontwikkelingen en belangenbehartiging binnen die sector. En de NVZ 
organiseert in het kader van NVZ Plus! ook masterclasses, seminars en intervisie 
groepen voor onder andere zorgbestuurders en -managers. Daarbij geldt wel dat de 
taken van deze werkgeversverenigingen en brancheorganisaties uitgebreider zijn 
dan deze op individuen gerichte ontwikkelingsactiviteiten en er ook meerdere 
groepen dan alleen de managers worden bediend. Overigens geldt net als voor de 
NVZD dat naast deze ‘grote’ brancheorganisaties er kleinere actief zijn. Reliëf is 
bijvoorbeeld een christelijke vereniging van zorgaanbieders met 250 ziekenhuizen, 
verplegings- en verzorgingshuizen en instellingen voor verstandelijk 
gehandicapten als leden, die zich ook met vakontwikkelingsactiviteiten als 
intervisie en coaching op zorgmanagers richt.48   
 Ook het verleden – voor oprichting van de NVZD in 1979 – werd 
gekenmerkt door een dergelijke organisatorische complexiteit. Hoewel de 

                                                 
47 Persbericht VDZ, december 2007; zie http://www.vdznederland.nl/index3.html.  
48 Dienstverlening Reliëf, zie http://www.relief.nl/wdw_training.php.  
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vakontwikkeling van zorgmanagers toentertijd minder nadrukkelijk werd beleden, 
bestonden er verschillende organisaties die de toenmalige ‘zorgmanagers’ 
bijeenbrachten en activiteiten ter ondersteuning van hun taakuitvoering aanboden. 
Er bestonden verschillende ziekenhuisverenigingen, zoals de Vereniging van 
Katholieke Ziekenhuizen, Vereniging van Ziekenhuizen in Nederland, De bond 
van Protestants Christelijke Ziekeninrichtingen, Bond van Nederlandse 
Diakonessenhuizen, Gereformeerde Bond van Verenigingen en Stichtingen van 
Barmhartigheid. Daarnaast bestonden er ook werkgeversverenigingen voor de 
overige zorgsectoren, zoals Vereniging van Psychiatrische Inrichtingen, Federatie 
van Verpleeginrichtingen voor Langdurig Zieken, Katholieke Vereniging van 
Verpleegtehuizen en de Katholieke Vereniging van Inrichtingen voor behandeling 
en verpleging van geestelijk gestoorden (Lauret, 1971). Ook de toenmalige 
‘managers’ kenden eigen (beroeps)verenigingen. In 1899 werd de Bond van 
Directrices en Adjunct-directrices van Ziekeninrichtingen en Verenigingen van 
Ziekenverpleging opgericht, die in 1968 wijzigde die bond haar naam in 
Vereniging van Verpleegkundige Directrices en Directeuren van 
Ziekeninrichtingen (IISG, 2006). In 1900 werd zowel de Geneeskundige 
Vereniging tot Bevordering van het Ziekenhuiswezen opgericht (Boersma, 2000: 
8) als de vereniging van Geneesheer-directeuren. Deze GV bestaat als zelfstandige 
vereniging binnen de NVZD overigens nog steeds.49 In 1921 zag de Vereniging van 
Administratieve (Economische) Hoofden van Ziekeninrichtingen het licht als de 
club van ziekenhuiseconomen die zich in de zorgsector moest invechten tussen 
alle meer medisch gerichte organisaties (Lauret, 1971). Uiteindelijk gingen de 
ziekenhuiseconomen en geneesheer-directeuren op in de NVZD. 
 Na deze opsomming van organisaties, verenigingen en bonden waarbij de 
zorgmanagers zich nu kunnen en in het verleden konden aansluiten, zal het 
duidelijk zijn dat de organisatorische inbedding van het vak van zorgmanager 
zeker niet eenduidig is. Een respondent noemde de organisatorische basis waarop 
de vakontwikkeling van de zorgmanagers, en specifiek de opleidingen voor 
zorgmanagers, niet voor niets een “corporatistische maffia” (interview hoogleraar). 
De ontwikkeling van het vak van zorgmanagers staat en valt met de mogelijkheden 
die leden van verschillende verenigingen aangrijpen om de samenwerking te 
realiseren en financiering voor de activiteiten te organiseren. Immers de Stolte-
cursus kwam ondanks de ijver van de oprichter alleen tot stand omdat de 
organisatorische barrières tussen de artsen, economen en verpleegkundigen 
werden overbrugd, verschillende onderwijs instellingen (Nijmegen, Tilburg en 
vanaf de tweede jaargang ook Utrecht) de samenwerking aangingen en verschillen 
in levensovertuiging geen belemmering (meer) vormden (Lauret, 1971: 57). 
Dergelijke organisatievraagstukken lagen ook ten grondslag aan de latere 
ontwikkeling van het onderwijsaanbod voor zorgmanagers.  
 
6.3.26.3.26.3.26.3.2    Vorming van beroepsgroepVorming van beroepsgroepVorming van beroepsgroepVorming van beroepsgroep    
 
Ten tweede is de beroepsgroep van zorgmanagers geenszins eenduidig. 
Gemakshalve zijn we in de beschrijving van de organisatorische complexiteit over 

                                                 
49 Zie http://www.geneeskundigevereniging.nl/html/gv-de-vereniging.html. 
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de precieze duiding en afbakening van de ‘zorgmanagers’ heen gestapt. De 
opsomming van alle oude verenigingsnamen illustreert reeds dat de ‘managers’ in 
de zorg nog niet bestonden, maar dat het ging om het bijeenbrengen en 
ontwikkelen van geneesheer-directeuren, directrices, hoofden en economen. Daar 
komt bij dat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren in 1979 is 
opgericht als de beroepsvereniging van de “topmanagers” – volgens de NVZD50 zelf 
– in de intramurale gezondheidszorg. Het is niet moeilijk voor te stellen dat 
ziekenhuizen met de verschillende medische disciplines, bekostigingsproblematiek 
en planningsvraagstukken de meest ingewikkelde organisatievormen in de 
gezondheidszorg hebben en het meest te verduren hebben van tegenstrijdige 
wensen en belangen (vergelijk Stolte, 1983). Niet voor niets start de ontwikkeling 
van het vak van zorgmanagers dan ook binnen de ziekenhuissector, met een 
verwijzing hiervan in de naamgeving van de vereniging.  
 Echter, ten gevolge van allerlei maatschappelijke en sectorale 
ontwikkelingen (zie ook hoofdstuk 5) zoals de transmuralisering en fusies met 
ambulante zorgverleners, verwatert de term ‘ziekenhuisdirecteur’. Ziekenhuizen 
krijgen immers ook andere dan curatieve zorgfuncties binnen de organisatie. 
Daarnaast verplaatst een deel van de curatieve zorg naar organisaties buiten 
ziekenhuizen en worden de organisaties uit andere delen van de zorgsector met de 
immense fusiegolf ook omvangrijker en complexer. De managers van deze 
organisaties kregen hierdoor ook behoefte aan ontwikkelingsactiviteiten en 
lidmaatschap van een beroepsvereniging. De vereniging besloot hierom in 1996 
het lidmaatschap uit te breiden tot directeuren van extramurale zorginstellingen.51 
Ook wijzigde de vereniging haar naam tot NVZD – vereniging van directeuren van 
instellingen in de gezondheidszorg. 
 In 2004 volgde de volgende naamwijziging. Organisatorisch waren vele 
zorginstellingen overgegaan van een directiemodel naar een raad van bestuur – 
raad van toezichtmodel. De leden van de NVZD kregen hierdoor de titel van 
‘bestuurslid’ of ‘bestuursvoorzitter’, terwijl de directeuren (of zorgmanagers) 
binnen hun zorgorganisaties de operationele leiding kregen over 
organisatiedivisies en gezamenlijk het managementteam vormden ressorterend 
onder de raad van bestuur. In aansluiting op deze organisatorische ontwikkeling 
wijzigde de vereniging haar naam tot NVZD – vereniging van bestuurders in de 
gezondheidszorg. 
 De beroepsgroep die de NVZD bedient is dus in de periode van 1979 tot 
2004 uitgebreid van de topmanagers in de ziekenhuissector tot de topmanagers in 
alle zorgsectoren. Echter, het topmanagerschap blijft exclusief beperkt tot de 
hiërarchische hoogste categorie binnen de zorginstellingen. De NVZD gebruikt 
voor haar exclusiviteit niet de onderscheidende term ‘hiërarchisch hoogste 
categorie’, maar “bestuurders met eindverantwoordelijkheid”. Als 
eindverantwoordelijken zijn ze verantwoording verschuldigd voor het besturen en 
het functioneren van de gehele organisatie aan een toezichthoudend orgaan, veelal 
de raad van toezicht. Daarbij geldt dat ze niet vallen onder een collectieve 
arbeidsovereenkomst, maar ze hebben een individueel contract met hun 

                                                 
50 Zie http://www.nvzd.nl/html/nvzd-de-vereniging.html.  
51 NVZD-Vademecum, 2005-2006. 
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werkgever, de raad van toezicht. De wet Toelating Zorginstellingen (WTZi, van 
kracht sinds 2006) legt weliswaar de inhoudelijke basis voor de bepaling van de 
categorie bestuurders van zorginstellingen (vergelijk art. 15 en 16), maar de NVZD 
heeft zelf de keuze hoe ze de lidmaatschapscriteria bepalen en daarbij de 
exclusiviteit behouden.  
 Dat de NVZD de keuze voor een exclusief lidmaatschap zelf maakt, blijkt 
ook uit de manier waarop de vereniging de hogere managers – dat zijn dus geen 
bestuurders met eindverantwoordelijkheid – behandelt. Omdat vele bestuurders, zo 
werd geanalyseerd52, op een korte termijn met pensioen zouden gaan, was er 
behoefte aan goed opgeleide en ontwikkelde opvolgers. Bestuursopvolging is in de 
zorg geen bureaucratisch automatisme met promotie van ‘managers’ uit de lagen 
van het hoger management in de zorgorganisaties zelf, ondanks dat het 
bestuurderschap wel de “natte droom” is van vele hogere zorgmanagers (interview 
bestuurder). Zorginstellingen zijn echter veelal te klein voor een eigen MD-beleid 
en -trajecten, dus zijn de hogere managers aangewezen op eigen initiatief en eigen 
drives voor persoonlijke ontwikkeling en op persoonlijke netwerken om over de 
grenzen van de eigen organisatie heen te kijken.53  
 Die toekomstige generatie bestuurders mocht echter geen lid worden van 
de NVZD zelf54, maar onder de auspiciën van de NVZD werd de VHMZ, de 
Vereniging Hoger Management in de Zorg, opgezet. De VHMZ stelt zich expliciet 
ten doel haar leden voor te bereiden op een bestuursfunctie in de zorg. Bij de 
totstandkoming van deze vereniging trachtte men een profiel van de toekomstige 
zorgbestuurder op te stellen met kerncompetenties, maar over een eenduidig 
profiel werd men het niet eens. De ontwikkeling geschiedt nu via assessments 
uitgevoerd door internationale adviesbureaus op het gebied van HR consultancy en 
daarop afgestemde opleidingen. De VHMZ heeft ongeveer 140 leden (ledenstand 
uit april 2006), maar vanwege het overgangskarakter van de vereniging – 
ontwikkelde leden die bestuurder worden verliezen hun lidmaatschap – is dat 
aantal niet stabiel. De vereniging slaagde in haar doelstelling omdat meer dan de 
helft van de eerste lichting binnen een jaar een bestuursfunctie aanvaardde. De 
invloed van de NZVD blijkt niet alleen uit het initiatief voor de oprichting en de 
samenwerking tussen de verenigingen – de bestuursondersteuning geschiedt door 
dezelfde medewerkers in Utrecht – en de gezamenlijke activiteiten, zoals het 
jaarcongres. Ze wordt duidelijk uit het feit dat hogere zorgmanagers alleen van de 
VHMZ lid kunnen worden op voordracht van de leden van de NVZD. Daarmee 
behoudt de NVZD het prerogatief bij het bepalen van wie wel en wie niet tot de 
beroepsgroep van zorgmanagers, namelijk de bestuurders van zorgorganisaties 
met eindverantwoordelijkheid, gerekend mag worden.  
 

                                                 
52 Persbericht oprichting VHMZ (2005). 
53 Zie http://www.vhmz.nl. Zie ook Kroon (2006). 
54 Wel mochten niet NVZD-leden het door de NVZD aangeprezen onderwijs volgen, zoals 
de Top Class van het CMDz. 
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6.3.36.3.36.3.36.3.3    Professionalisering vProfessionalisering vProfessionalisering vProfessionalisering vanananan belangenbehartiging belangenbehartiging belangenbehartiging belangenbehartiging    
 
Ten derde is het de vraag of de kerntaak van de NVZD werkelijk de professionele 
ontwikkeling is. De NVZD ontleent aan de vakontwikkelingsdoelstelling haar 
bestaansrecht en gezien de activiteiten van de afgelopen 25 jaar kunnen we ook 
zeker wel concluderen dat de NVZD een (grote) stimulans voor de vakontwikkeling 
van de zorgbestuurders, en in het kielzog daarvan de overige zorgmanagers, is 
geweest. Er zijn echter ook aanwijzingen dat het succes van de NVZD hierin 
samenvalt met andere doelstellingen en belangen. 
 De ruimte en autonomie die de NVZD heeft om regels te stellen, 
werkprocedures af te spreken en definities en standaarden bindend te verklaren, is 
beperkt. Het lidmaatschap is niet verplicht. Met de 1000 leden in 2005 en anno 
2008 iets van 800 leden bestrijkt de NVZD wel ongeveer 90% van het totale 
zorgvolume (interview vertegenwoordiger NVZD). De bestuurders van met name 
de grote instellingen en middelgrote instellingen zijn lid waardoor een dergelijk 
hoog percentage bereikt kan worden.  
 Desondanks kan de NVZD geen ‘professioneel gedrag’ voorschrijven, 
simpelweg omdat er geen controle- en sanctiemechanismen binnen de 
verenigingsstructuur mogelijk zijn. Het aanspreken op het gedrag van leden 
onderling is uiteraard geen sterk normerend en controlerend mechanisme. Deze 
beperking van de werking van ‘professional control’ komt ook voort uit het feit dat 
managementkennis en gedragsregels zeker niet eenduidig zijn (vergelijk Whitley, 
1989). De gedragscode voor de goede bestuurder (waarover in paragraaf 6.5 meer) 
bevat weliswaar een hoop aandachtspunten voor het gedrag en functioneren van de 
bestuurders, maar de regels zijn niet absoluut en kunnen ook niet worden 
afgedwongen. Het lidmaatschap van de NVZD wordt echter door zorginstellingen 
in jaarverslagen wel aangehaald met als reden dat de NVZD een gedragscode voor 
zorgbestuurders hanteert, maar de achterliggende gedachte is dat de instelling aan 
de eisen van transparantie en maatschappelijke verantwoording voldoet zonder dat 
deze mededeling verder wordt uitgewerkt en gecontroleerd.  
 Niet alleen zorginstellingen hebben ‘andere bedoelingen’ bij het NVZD 
lidmaatschap van hun bestuurders, de bestuurders zelf soms ook. Een 
geïnterviewde zorgbestuurder zocht voor zijn eigen ontwikkeling en nascholing de 
activiteiten van de NVZ op. Hij was ook lid van de NVZD, maar deed daar verder 
niks mee. Hij rechtvaardigde zijn NZVD-lidmaatschap met een verwijzing naar de 
juridische bijstand die de NVZD kan verlenen als een bestuurder in conflict komt 
met zijn raad van toezicht. Als zodanig is deze vorm van belangenbehartiging 
volgens de NVZD zelf (interview vertegenwoordiger NZVD) een belangrijke reden 
voor lidmaatschap (Noordegraaf en Van der Meulen, 2008). De bestuurders 
hebben immers een ingewikkelde taak zonder dat zij beschermd worden door 
enige collectieve arbeidsafspraak. Conflicten met de medische staf en/of raad van 
toezicht zijn zo geboren (Moen et al., 2000), waardoor hun functioneren 
onmogelijk wordt gemaakt. 
 Tot slot is het vormingseffect van de vakontwikkeling van de NVZD als 
beroepsvereniging beperkt, simpelweg omdat de NVZD de vorming niet zelf 
organiseert en reguleert. Daarvoor leunt ze zwaar op onderwijsinstellingen, die in 
de vormgeving van hun onderwijsprogramma’s autonoom zijn. De consequentie is 
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dat de vorming via de lijn van het onderwijs dus op ander plekken gestalte krijgt 
(zie de volgende paragraaf). Sommige van die ‘andere plekken’ ondernemen ook 
vakontwikkelingsactiviteiten, met name via de oprichting van platforms met 
informatievoorziening, nascholing, netwerkvorming en alumni-dagen, die geen 
verband houden met de NVZD als beroepsvereniging.  
 
    
6.46.46.46.4    Opleiden van zorgbestuurdersOpleiden van zorgbestuurdersOpleiden van zorgbestuurdersOpleiden van zorgbestuurders    
 
Zorgbestuurders en -managers met een opleidingswens staan voor de keuze of zij 
hun management- en bestuursvaardigheden willen bijspijkeren ‘binnen’ de 
zorgsector met opleidingen die zich primair richten op zorgbestuurders en/of -
managers of dat zij ‘buiten’ de sector gaan zoeken. Buiten de zorgsector bieden De 
Baak55 en verschillende Nederlandse universiteiten en hogescholen, en 
internationaal bijvoorbeeld ook INSEAD56, managementopleidingen aan, 
waaronder programma’s die zich expliciet op ‘management in de publieke sector’ 
richten. Hoewel dit ook voor zorgbestuurders en -managers een belangrijke bron 
van educatie kan zijn (zeker voor de zorgbestuurders die pas later in hun carrière 
de zorg zijn ingerold), vallen de ‘sectorinterne’ opleidingen die ‘management in de 
zorg’ voorop stellen, sterker op. Dit is ook niet vreemd gezien de groei van het 
aantal opleidingen en het aantal participerende zorgmanagers. Sectorintern duidt 
hier op de doelgroep van de opleidingen, te weten ‘managers, bestuurders en 
carrièremakende professionals uit de zorgsector’, en niet op de achtergrond van de 
opleiding en opleiders. Hoewel de meeste opleidingen overigens verzorgd worden 
door personen die wel in de zorgsector werken of gewerkt hebben, is dat geen 
noodzakelijke voorwaarde voor de kwalificering ‘sectorintern’. 
 In dit sectorinterne aanbod van zorgmanagementonderwijs kunnen we 
daarmee direct al een aantal onderscheidingen maken (zie hoofdstuk 2). Ten eerste 
naar niveau. Zowel op HBO als op universitair niveau worden opleidingen in 
zorgmanagement aangeboden. Ten tweede naar duur. Enerzijds bestaan er korte 
cursussen, soms zelfs van één dagdeel, veelal over een deelaspect van 
management. Anderzijds bestaan er opleidingsprogramma’s van enkele dagdelen 
per week gedurende 1 of 2 jaar. Ten derde kunnen we het onderwijs indelen in 
initieel en postinitieel programma’s; initieel voor 18-jarige studenten die nog aan 
het begin van hun werkcarrière staan en postinitieel voor cursisten die al als 
zorgmanager of bestuurder werkzaam zijn (of deze carrièrestap binnenkort gaan 
maken). Ten vierde is onderscheid binnen de doelgroep mogelijk. Sommige 
opleidingen hebben hun programma helemaal toegespitst op een beperkte 
subdoelgroep (naar hiërarchische positie, werkinhoud of subsector van de zorg), 
terwijl andere opleidingen alle zorgmanagers (met enige werkervaring en een 
bepaald opleidingsniveau) bedienen. Tot slot naar de inhoud van de opleidingen. 
Sommige opleidingen richten zich meer op de zorg en zorginhoudelijke 
problematiek, terwijl andere meer algemeen en ‘managerial’ het besturen en 
organiseren benaderen. 

                                                 
55 Zie http://www.debaak.nl.  
56 Zie http://www.insead.edu.  
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 In het onderstaande staat het opleiden van managers en bestuurders uit de 
zorg centraal, die reeds enkele stappen in het (zorg) management hebben gezet. 
Voor hen zijn de ‘executive’ of post-academische studies het interessantst. Vandaar 
dat in deze studie het accent niet ligt op de (postinitiële) HBO-programma’s, de 
kortere programma’s en de initiële opleidingen. De HBO-programma’s richten 
zich meer op de vervolgopleiding van verpleegkundigen en paramedici, die 
management als één van de mogelijke vervolgopleidingen kunnen kiezen. De 
langere opleidingen, met inhoudelijk uitgebalanceerde programma’s, hebben een 
sterker vormend effect, mede omdat de kortere programma’s veelal weer worden 
aangevuld met andere opleidingen. Ook ligt het accent op de postinitiële 
opleidingen, simpelweg omdat de zorgmanagers en -bestuurders met een 
opleidingswens zich in een andere leeftijdscategorie, opleidings- of werkfase 
bevinden dan waarop initiële opleidingen zich richten. Toch mogen we de invloed 
van initieel onderwijs niet uitvlakken. De aanbieders van beide opleidingsvarianten 
hebben veelal sterke organisatorische en persoonlijke banden. De invloed van 
initieel onderwijs is ook groot omdat hier de kiem wordt gelegd voor een van begin 
af aan opgeleide ‘professionele’ zorgmanagers-klasse. Hoewel deze initiële 
opleidingen (halverwege jaren ‘80) nog niet zolang bestaan dat de gehele groep aan 
zorgbestuurders dit onderwijs kan hebben gevolgd, dringen nu de eerste studenten 
van dit onderwijs tot het topniveau door (interview hoogleraar). De overige 
onderscheidingen, naar doelgroep en inhoud, worden in de komende 
subparagrafen over de (ontwikkeling van de) inrichting en inhoud van het 
zorgmanagementonderwijs nadrukkelijk behandeld. 
 
6.4.16.4.16.4.16.4.1    Institutionele ontwikkeling van het opleidingsaanbodInstitutionele ontwikkeling van het opleidingsaanbodInstitutionele ontwikkeling van het opleidingsaanbodInstitutionele ontwikkeling van het opleidingsaanbod    
 
In Nederland bestaan twee universiteiten die een initiële studie “public health” of 
gezondheidswetenschappen aanbieden. Halverwege de jaren ‘80 hebben Erasmus 
Universiteit Rotterdam en Universiteit Maastricht zogenaamde Schools for Public 
Health opgericht. Volgens één van de initiatiefnemers zijn ze gebouwd “naar 
Amerikaans voorbeeld” (zie ook Moen, 1989). In Rotterdam is School voor 
Algemene Gezondheidszorg (SAG) opgezet binnen de medische faculteit, terwijl er 
in Maastricht de Faculteit Gezondheidswetenschappen werd geplaatst naast de 
Faculteit der Geneeskunde (voor een huidige evaluatie, zie QANU, 2004). De 
invloed van de ‘zorg’ op de inrichting van deze scholen was groot: de SAG 
onderhoudt bijvoorbeeld sterke banden met sectorale organisaties (waaronder de 
NVZD) en heeft, volgens één van de oprichters, bij oprichting van leerstoelen 
expliciet rekening gehouden met deelsectoren (ziekenhuizen, verpleging, 
geestelijke gezondheidszorg) en zorggerelateerde wetenschappelijke disciplines, 
zoals gezondheidsrecht, medische ethiek en gezondheidszorgeconomie. De 
Rotterdamse universiteit heeft later de naam van het instituut gewijzigd – van SAG 
naar Instituut Beleid en Management van de Gezondheidszorg (iBMG) – omdat 
deze naam, volgens één van de oprichters, “strategisch gezien” beter aansloot bij de 
inhoud van de studie en het onderwerp ‘management’ meer en meer in de mode 
kwam. Naast een multidisciplinair bachelorprogramma bieden beide universiteiten 
(o.a.) een zorgmanagement-gerelateerde master aan (zie ook QANU, 2005): 
“Zorgmanagement” (EUR) en “Health Policy, Economics and Management” (UM). 
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 Beide universiteiten bieden tegenwoordig ook postinitiële programma’s 
aan, maar daar waren ze niet de eerste in. Postinitieel onderwijs (Festen, 1978) 
voor zorgmanagers, in het begin alleen ziekenhuismanagers, bestaat al sinds het 
begin van de jaren ‘60. Internist, professor en ziekenhuisdirecteur Stolte zette in 
samenwerking met sectorale organisaties, (verzuilde) verenigingen van 
ziekenhuizen en de universiteiten van Tilburg en Nijmegen de cursus 
“Ziekenhuisbeleid” op naar analogie van cursussen die hij zelf in Schotland en 
Canada had doorlopen. Deze cursus, die zich toespitste op de technieken van het 
vak van ziekenhuisdirecteur, bestaat na enkele organisatorische en inhoudelijke 
veranderingen nog steeds. Wel is het aanbod aan postinitieel onderwijs voor 
zorgmanagers nu flink gegroeid, gediversifieerd en tot een zekere mate 
geïnstitutionaliseerd. 
 Twee initiatieven werden begin jaren ‘90 los van elkaar ontwikkeld. In 
Tilburg werd één van de grondleggers van de Rotterdamse opleiding gevraagd 
naast de Stolte- leergang (die na de pensionering van Stolte een postmoderne, meer 
persoonlijk gerichte, inhoudelijke basis had gekregen) een postinitieel 
masterprogramma te ontwikkelen dat “zorgmanagers zou voorbereiden op de 
marktwerking”. Deze Master of Health Administration werd verzorgd door 
TRANZO, een onderzoekscentrum van de Tilburgse Sociale Faculteit, binnen 
TIAS, het Tilburgse instituut voor post-academisch onderwijs. TRANZO, dat 
volgens de programmadirecteur “sterk verknoopt” was met zorgorganisaties en 
sectororganisaties zoals SWOOG (Stichting tot bevordering van Wetenschappelijk 
Onderwijs en Onderzoek in de Gezondheidszorg), heeft later nog een aantal 
postinitiële leergangen ontwikkeld die zich richten op een beperktere subdoelgroep 
binnen het zorgmanagement. In het begin van het nieuwe millennium heeft 
TRANZO overigens het postacademisch onderwijs (met uitzondering van de 
Master of Health Administration) uit TIAS “teruggepakt”, omdat de 
programmaleiders van TRANZO zich niet konden vinden in de commerciëlere 
koers die TIAS met zijn executive programs insloeg. Hun kritiek betrof de wens 
van TIAS grotere deelnemersaantallen te realiseren en een groter algemeen deel in 
het programma op te nemen ten koste van het zorgspecifieke deel. 
 Het tweede initiatief dat in de jaren ‘90 het postinitiële 
zorgmanagementonderwijs uitbouwde, was de samenwerking tussen de NVZD en 
iBMG bij het organiseren van een Master Class voor de bestuurders in de 
gezondheidszorg, die uiteraard wel lid zijn van de NVZD. Postacademisch 
onderwijs was reeds een bij de oprichting van iBMG beoogde 
opleidingsmogelijkheid (zie eindrapport Kommissie School voor Algemene 
Gezondheidszorg van EUR, 1979), maar het duurde tot 1995 voor het financieel en 
organisatorisch kon worden verzorgd. Later zijn voor verschillende subdoelgroepen 
binnen het zorgmanagement (high-potential zorgmanagers, GGZ-directeuren, 
JGZ-hoofden, en ook strategen, toezichthouders, financieel verantwoordelijken en 
informatiebeheerders) aparte programma’s ontwikkeld binnen het Centrum voor 
Management Development in de Zorg (CMDz) dat binnen het iBMG het post-
academische onderwijs verzorgt.  
 De programma’s van IBO en Universiteit Maastricht bestaan pas enkele 
jaren. Het instituut voor Bedrijfskundig Onderwijs, het contractonderwijs instituut 
van Rijks Universiteit Groningen, biedt een open opleiding ‘Health Care 
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Bedrijfskunde’ voor de brede doelgroep van “directeuren, managers en specialisten 
uit de zorg en welzijnssector”. Faculteit Gezondheidswetenschappen van 
Universiteit Maastricht biedt binnen haar Advanced Master (de ‘Master of Public 
Health’, een ‘Graduate programme for professionals’ die zich richt op 
internationale studenten) ook short courses, waaronder één over ‘Managing Health 
Care Organizations’, die ook apart te volgen zijn. Een overzicht van alle 
opleidingen specifiek voor zorgmanagers en -bestuurders, met informatie over 
doelgroepen en achterliggende organisatie is opgenomen in de appendix bij deze 
studie.57 
 Al met al kunnen we de huidige inrichting van het sectorinterne 
(postinitiële) zorgmanagementonderwijs positioneren op twee assen, waarmee het 
mogelijk wordt de verschillen in institutionele inbedding van het onderwijs te 
duiden. Ten eerste, waar liggen de ‘roots’ van het onderwijsprogramma en de 
onderwijsverzorgende instelling? De horizontale as maakt onderscheid tussen de 
initiatiefnemers van de programma’s, variërend van een medische oorsprong 
(opleidingen en instellingen die zijn ontstaan uit een medische faculteit) tot een 
‘niet-medische’, veelal sociaal-wetenschappelijke of bedrijfskundige achtergrond. 
Op de verticale as komt de afstand tot en binding met de beroepsgroep en -
vereniging tot uitdrukking. Een globale plaatsing van de onderwijsverzorgende 
instellingen levert het volgende schema op. 
 
Schema 6.1: Institutionele inbeddSchema 6.1: Institutionele inbeddSchema 6.1: Institutionele inbeddSchema 6.1: Institutionele inbedding zorgmanagement onderwijsing zorgmanagement onderwijsing zorgmanagement onderwijsing zorgmanagement onderwijs    
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57 Daarnaast is er ook een aantal adviesbureaus en uitgevers die cursussen voor 
zorgmanagers en -bestuurders aanbieden, maar deze zijn veelal aanzienlijk korter (en 
goedkoper) dan de opleidingen in appendix bij hoofdstuk 6. 
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6.4.26.4.26.4.26.4.2    (Vak)inhoudelijke verschillen en verschuivingen(Vak)inhoudelijke verschillen en verschuivingen(Vak)inhoudelijke verschillen en verschuivingen(Vak)inhoudelijke verschillen en verschuivingen    
 
Nu we weten welke instituten zorgmanagementonderwijs aanbieden, kunnen we 
de inhoud wat uitgebreider onder de loep nemen. Deze laat enkele interessante 
verschillen en verschuivingen zien. Het allereerste postinitiële onderwijs voor 
zorgmanagers (de Stolte leergang voor ziekenhuisdirecteuren) had een duidelijk 
‘technische’ en ‘instrumentele’ inslag. De voornaamste reden, zoals besloten lag in 
de doelstelling van de WHO om in 1959 de omvangrijke cursus in Edinburgh te 
organiseren (Festen, 1978: 8), voor het onderleggen van ziekenhuisdirecteuren in 
de technieken van het ‘ziekenhuisbeleid’ was de noodzaak om de planning van 
zorg planmatiger, rationeler en gestructureerder aan te pakken. Daarbij stond de 
positie van de ziekenhuisorganisatie als referentiepunt centraal voor het reflecteren 
op leidinggeven, gebruik van macht, onderhandelen, plannen en conflicthantering 
(vergelijk Stolte, 1983). De cursus bestond uit wekelijkse lezingen van experts uit 
de praktijk en academie als de inhoudelijke basis waarop de deelnemers vervolgens 
in discussiegroepen kritisch reflecteerden (Lauret, 1971: 57). Deze voor die tijd 
moderne onderwijskundige techniek, die werd aangevuld met excursies en 
schriftelijke verslagen, karakteriseerde Festen (1978: 8-9) als “prikkelend tot verzet 
en de zelfwerkzaamheid activerend waarbij foutieve toestanden tot op de bodem 
werden geanalyseerd”. De deelnemers moesten leren zelf te reflecteren, los van, 
maar betrokken bij de primaire zorgverlening. Met het versterken van het 
zelfreflecterend vermogen van de ziekenhuismanagers, en daarbij aandacht te 
besteden aan de integratie van verschillende (sociaal) wetenschappelijke disciplines 
en de technische competenties van managers te versterken, zou de zorgverlening 
verbeteren door het beter “doen functioneren van de (ziekenhuis-) organisatie als 
samenwerkingsverband” (Stolte, 1983: 13). 
 De eerste kiemen voor een persoonsgerichte benadering waren reeds in de 
cursus van Stolte gelegd, maar na het terugtreden van Stolte in het begin van de 
jaren ‘80 kreeg de cursus onder leiding van een nieuwe programmadirecteur een 
volledig persoonsgericht karakter. Volgens een latere programmadirecteur kwam 
in die tijd de “niet-rationele dimensie van het management” centraal te staan. Los 
van de context en los van de instrumenten ging de cursus over het ontwikkelen van 
de persoon van de manager, een benadering die hij als “postmodern” kenschetste 
(vergelijk Feltmann, 1986). Echter, omdat de cursus verder af kwam te staan van de 
specifieke zorgcontext en de praktische, technische instrumentele onderwerpen 
waaraan de participerende managers juist behoefte hadden, verloor de cursus veel 
van haar marktpositie. 
 De nieuwe initiatieven – MHA bij TIAS, Master Class van iBMG – die in 
het begin van de jaren ‘90 werden ontwikkeld, hadden juist weer een 
instrumenteler, technischer karakter en stonden ook weer dicht bij de zorg. De 
politiek, met de commissie-Dekker (1987) als boegbeeld, heeft ingezet op het 
versterken van vraagsturing en marktwerking in de gezondheidszorg (Meurs en 
Van der Grinten, 2005). Dit betekent een nieuwe ‘uitdaging’ voor managers in de 
zorg en tevens een nieuw ankerpunt voor postinitieel zorgmanagementonderwijs. 
Het Master of Health Administration programma van TIAS was, volgens de 
toenmalige programmadirecteur, expliciet ontworpen om “managers voor te 
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bereiden op de marktwerking in de gezondheidszorg”. Hij omschreef de 
achterliggende filosofie van het programma als “de methode vanuit de 
bedrijfskunde vertalen naar de context van de zorgsector”, die was gericht op de 
“optimalisering van het zorgproces en -beleid”. Ook het huidige TIAS MHA 
programma omschrijft de ontwikkeling als het “zakelijker” worden van de zorg, en 
past daarop de bedrijfskundige benadering toe, gericht op het verhogen van de 
effectiviteit en efficiency van de strategische besluitvorming binnen 
zorgorganisaties. Met de commerciëlere TIAS-koers is er meer aandacht gekomen 
voor algemeen bedrijfskundige en ‘managerial’ thema’s, zoals uit de vorige 
subparagraaf blijkt. Het (toenmalige) Master Class programma en de latere Top 
Class van iBMG zijn ook technisch-instrumenteel gericht met een focus op 
leidinggeven, strategie en veranderen, maar ze beperken zich tot de (strategisch, 
principiële en sociaal-maatschappelijke) hoofdlijnen van de bedrijfsvoering. Beide 
initiatieven worden gekenmerkt door praktijkgerichte en zorgsectorspecifieke 
focus. Niet alleen staat dit voornaam in de programmabeschrijvingen, het blijkt ook 
uit hoe de onderwijsinstellingen zijn georganiseerd. Zowel TRANZO als iBMG zijn 
sterk verknoopt met allerlei sectorale organisaties, waaronder SWOOG en NVZD. 
 Vervolgens heeft het postinitieel onderwijs voor managers en bestuurders 
in de zorg zich gediversifieerd, zowel qua inhoud als qua doelgroepen. Rotterdam 
(CMDz) heeft het aanbod sterk uitgebreid met opleidingen over verschillende 
thema’s (zorginformatiemanagement, financieel bestuur) en voor verschillende 
doelgroepen (toezichthouders, JGZ-hoofden). Verder biedt ze nu twee 
postacademische masters aan; één aansluitend op het Top Class programma 
specifiek voor ‘high potentials’ die door de bestuurders van hun organisaties zijn 
voorgedragen en het andere programma is een MBA-Health over strategische 
verantwoordelijkheid. De doelgroepen worden specifieker en de inhoud van het 
‘managementonderwijs’ past zich aan die doelgroepen aan. Ook onderwerpen die 
de zorgsector worden opgedrongen, zoals marktgerichter werken en contracten 
afsluiten met zorgverzekeraars, hebben invloed op het onderwijs, wat blijkt uit de 
focus op marktgerichte strategie in de MBA-Health. Hetzelfde geldt voor TRANZO. 
Die heeft ook een programma’s ontworpen gericht op onderwerpen die in de 
politiek van dat moment belangrijk waren. De leergang ‘Management voor Medici’ 
zag het leven, volgens de programmaleider, toen ook “medisch specialisten 
verantwoordelijkheden in het management van gezondheidsorganisaties kregen” 
(mede naar aanleiding van de Wet Geïntegreerd Medisch Specialistisch Bedrijf uit 
2000). Ten behoeve van bestuurders met een marktgerichte focus en 
verantwoordelijkheid heeft TRANZO de cursus ‘Zorg en Bedrijfsleven’ opgericht. 
 De Master Class van het CMDz heeft na tien jaar (met negen jaargangen) 
een inhoudelijke transformatie ondergaan. De doelgroep van ‘ervaren bestuurders’ 
was met negen achtereenvolgende jaargangen reeds voor een substantieel deel 
“bediend” – ruim 200 bestuurders hebben geparticipeerd – en de eerste lichting 
was inmiddels toe aan een nieuwe educatiemogelijkheid. Met de slinkende 
doelgroep en een groeiende behoefte aan een ander inhoudelijk 
onderwijsprogramma heeft het CMDz de Master Class omgegooid, hoewel de 
didactische methode (van thematische workshops met experts en intervisie-sessies 
over normatieve, zorggerelateerde dilemma’s) is gehandhaafd. De nieuwe 
onderwerpen hebben betrekking op het alom in de belangstelling staande ‘Europa’ 
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(vergelijk verkiezingsthema’s) en het ‘creëren van waarde(n)’ (aandacht vragen voor 
normen en waarden is ook één van Balkenende’s paradepaardjes). Het programma 
‘Zorg voor Europa’ gaat uiteraard in op het veranderende speelveld, waarin 
‘grensoverschrijdende’ en ‘Europese’ aangelegenheden een grotere factor van 
belang worden, ook voor de zorg, maar ook op hoe de Nederlandse samenleving 
met haar zorgvisie is ontstaan in vergelijking met andere Europese samenlevingen. 
Het is de bedoeling dat de bestuurders de achterliggende waarden en principes van 
de zorg, inclusief de geïnstitutionaliseerde manier van werken, beter leren 
doorgronden.58 Het ‘creëren van waarde(n)’ is meer een achterliggend perspectief, 
dat in meerdere programma’s gebruikt wordt en ook als onderwerp voor 
conferenties dient. De toegevoegde waarde van de bestuurder voor de zorg en zijn 
zorginstelling wordt geïnventariseerd en door de deelnemers bediscussieerd.59  
 Bij de TRANZO en CMDz programma’s is de inhoudelijke differentiatie 
en ontwikkeling het grootst en zichtbaarst, wat overigens niet betekent dat de 
andere programma’s voor zorgbestuurders en -managers geen inhoudelijke 
veranderingen kennen. Elk programma wordt aangepast aan de wensen van de 
deelnemers en aan de ontwikkelingen in de zorgmarkt.  
 Globaal kunnen we de verschillen en ontwikkelingen in de vakinhoud van 
de zorgmanagementopleidingen wederom op twee dimensies vergelijken. De 
verticale as illustreert in hoeverre de opleiding of het opleidingsinstituut bijdraagt 
aan het ontwikkelen van het vak van zorgmanagers, uiteraard naast het opleiden 
van individuele cursisten (Noordegraaf en Van der Meulen, 2008). Omdat het 
overzicht alleen opleidingen behandelt die zich expliciet op zorgbestuurders en -
managers richten, betekent dit dat de opleidingen die als ‘persoonsgericht’ te 
kwalificeren zijn slechts op een ‘beperkte’ schaal bijdragen aan het vak van 
zorgmanager. In vergelijking met andere opleidingen buiten de zorgsector, die 
gaan over algemeen publiek of bedrijfsmanagement, dragen ze zeker nog enigszins 
bij aan de vakontwikkeling. De horizontale as classificeert de (vak)inhoudelijke 
achtergrond van de ‘zorgmanagement’ opleidingen. Betreft het managementkennis 
en -vaardigheden die specifiek ‘vertaald’ zijn naar de zorgsector of komt de 
cursusinhoud voort uit algemene management- en bedrijfstheorieën? Het volgende 
schema positioneert de opleidingen en opleidingsinstellingen. 
 

                                                 
58 Zie brochure Zorg voor Europa van CMDz 
59 Zie bijv. Manifest van Top Classers 2005: Waarde Creëren en Waarden Eren in de Zorg. 
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Schema 6.2: Inhoudelijke verschillen in zorgmanagementonderwijsSchema 6.2: Inhoudelijke verschillen in zorgmanagementonderwijsSchema 6.2: Inhoudelijke verschillen in zorgmanagementonderwijsSchema 6.2: Inhoudelijke verschillen in zorgmanagementonderwijs    
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6.4.36.4.36.4.36.4.3    OpleidingsprogrammaOpleidingsprogrammaOpleidingsprogrammaOpleidingsprogramma’’’’s geanalyseerds geanalyseerds geanalyseerds geanalyseerd    
 
Nu we weten welke opleidingsprogramma’s er voor zorgbestuurders en -managers 
bestaan, hoe ze zijn ontstaan en hoe ze zich tot elkaar en de doelgroep verhouden, 
en we enig zicht hebben gekregen op wat de managers en bestuurders daarin 
leren, kunnen we analyseren wat dit betekent voor het vak van zorgmanagers en 
het zorgmanagementonderwijs zelf. Het opleidingspalet overziend kunnen we 
concluderen dat het onderwijsaanbod voor managers in de gezondheidszorg divers 
is. Inhoudelijk zijn de verschillen tussen en verschuivingen binnen de 
programma’s relatief groot. De opleidingen bieden niet alleen verschillende 
inhoudelijke programma’s aan, ze benadrukken ook op uiteenlopende wijze wat 
een zorgmanager moet ‘weten’ en ‘kunnen’, hoe hij in zijn organisatie staat en wat 
hij met het managen van zijn organisatie wil bereiken. Hetzelfde geldt voor de 
oorsprong van de opleidingsprogramma’s: sommige zijn ontstaan als onderdeel 
van een medische faculteit, andere hebben een algemene management 
achtergrond; enkele zijn in nauwe samenwerking met de beroepsvereniging van 
zorgmanagers opgezet, de overige niet, en dat allemaal in wisselende combinaties.  
 Als we beide schema’s ‘op elkaar’ zouden leggen, dan kunnen we checken 
of institutionele oorsprong en inbedding iets zegt over de inhoud van de 
programma’s. De verwachting dat ‘wortels in de medische wereld’ bepalend zijn 
voor het ‘zorginhoudelijke’ gehalte en de ‘relatie met de beroepsvereniging’ iets 
zegt over het ‘beroepsgericht’ zijn van opleiding en doelgroep, blijkt slechts in 
beperkte mate te kloppen. De programma’s van het CMDz, Maastricht en Stolte uit 
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de beginperiode passen wel binnen deze verwachting, die van Tranzo en IBO 
slechts gedeeltelijk, terwijl TIAS een verschuiving naar een ‘betere fit’ maakt en 
Stolte juist de tegengestelde richting inslaat. Naast de programma-inhoudelijke 
spreiding en diversiteit in institutionele inbedding blijkt ook de samenstelling van 
inbedding en inhoud het heterogene beeld van het zorgmanagementonderwijs te 
bevestigen.  
 Het heterogene beeld wordt nog eens versterkt als we naar de loyaliteiten 
van de opgeleide zorgmanagers kijken. Volgens een programmaleider maakt het 
nogal wat uit wat voor ‘type deelnemers’ een opleiding trekt en opleidt. Sommige 
zorgmanagers zijn meer loyaal aan de eigen organisatie en het primaire 
zorgverleningproces, terwijl anderen juist het management, de bedrijfsvoering of 
de eigen carrière voorop stellen. Het collectief van zorgmanagers bestaat dus uit 
zorgmanagers die bij verschillende opleidingen worden opgeleid en daarbij ook 
verschillende loyaliteiten kennen en ontwikkelen. Wat betekent dit voor het vak van 
zorgmanager en voor de vakontwikkeling? 
 Allereerst zal duidelijk zijn dat ondanks de pogingen van zorgmanagers en 
-bestuurders om bij elkaar te komen en gezamenlijk het vak te ontwikkelen (in 
onderwijs en vereniging), het collectief enerzijds wel een groep is (die zo wordt 
benaderd in het onderwijs en in de vereniging), maar anderzijds geen ‘hechte’ 
groep is. Men leert andere dingen en staat op een andere wijze in het vak. 
Overigens voorkomt dit dat er aan de top van zorgorganisaties een machtsbolwerk 
ontstaat, maar het zorgt er wel voor dat het vak van zorgmanager gekenmerkt 
wordt door verschillende benaderingen en tegenstrijdige waarden. De diversiteit en 
heterogeniteit, zoals verdisconteerd in het zorgmanagementonderwijs en het vak 
van zorgmanagers, brengt ons bij een paradoxale conclusie. Enerzijds bestaat er 
een collectief van zorgmanagers, waarvan individuele zorgmanagers gezamenlijk 
erkennen dat onderwijs voor hun functioneren van belang is, maar anderzijds 
leren ze daarbinnen uiteenlopende dingen en maken ze zich verschillende waarden 
eigen.  
 Ten tweede zijn personen belangrijk. Onderwijs wordt weliswaar verzorgd 
door allerlei organisaties en instellingen, maar zonder de drijvende kracht van 
enkele personen (in alle interviews kwam hetzelfde rijtje personen naar voren) die 
‘hun’ vak hebben gemaakt van het opleiden van zorgbestuurders en -managers was 
deze ontwikkeling (en de groei van het onderwijsaanbod) niet mogelijk geweest. 
Niet iedereen kan zomaar les geven aan een dergelijke groep: kennis van de 
zorgsector, academische vaardigheden en de competentie om voor grote, 
eigenwijze groepen les te geven zijn vereist. Zonder de ivoren toren van de 
wetenschap te verlaten en praktisch relevante kennis en vaardigheden in de 
zorgsector op te doen, komt dit type onderwijs niet tot stand. Daarnaast is ook nog 
een wil nodig om in te spelen op de behoefte uit het veld om er inhoudelijk en 
binnen de onderwijs- en beroepsgroeporganisaties iets moois van te maken. De 
Master Class van iBMG/CMDz kwam hierdoor later dan beoogd tot stand en de 
Stolte cursus, die met de nieuwe programmadirecteur wijzigde qua inhoud en 
didactiek, kwam verder van de doelgroep af te staan en verloor zijn marktpositie. 
Personen die vele tientallen jaren zorgmanagementonderwijs verzorgen en 
ontwikkelen, worden in het veld niet voor niets, volgens de voorzitter van een 
medische staf, de ‘goeroes’ van het zorgmanagement genoemd. 
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 Het zorgmanagementonderwijs wordt zonder uitzondering verzorgd als 
opleidingsprogramma binnen een grotere, veelal onderwijsgerelateerde, 
organisatie. Hoewel het onderwijs deels wordt verzorgd door personen die zelf in 
de zorgsector actief zijn geweest, maken de opleidingsprogramma’s onderdeel uit 
van het (grotere) opleidingsaanbod van universiteiten, hogescholen, 
(wetenschappelijke) onderzoekscentra en contractonderwijsinstellingen. 
Zorgmanagement onderwijs is dus niet ‘van’ en ‘voor’ zorgmanagers en 
kwalificeerde daarmee niet als een professioneel product van het collectief. Dit 
betekent dat zorgmanagers met hun onderwijsbehoefte dus ook te maken krijgen 
met organisatielogica’s van organisaties die zich niet primair richten op managers 
en hun zorgspecifieke situaties, zoals bijvoorbeeld financieel overleven, voldoende 
(betalende) cursisten trekken of concessies doen aan inhoudelijke diepgang en 
breedte van de doelgroep en het programma. Sommige instellingen, zoals CMDz 
en TRANZO, zijn wel sterk verknoopt met de sector en willen de zorgsector ook 
“upgraden”, volgens de oprichters, maar ook voor hen is de bottom line overleven 
en de eigen boterham verdienen. De beroepsverenigingen van zorgmanagers – 
NVZD en VHMZ – ondernemen wel pogingen bij het onderwijs betrokken te 
blijven, maar het feit blijft dat ze het onderwijs niet zelf verzorgen en zich daarmee 
niet als professionele beroepsvereniging kwalificeren. Zolang de verknoping met 
de sector voordeel blijft opleveren – in de vorm van reclame, werving en 
gastsprekers – zal het onderwijsaanbod van CMDz en TRANZO wel inhoudelijk 
zorgspecifiek en vakgericht ten aanzien van verschillende subdoelgroepen blijven. 
Dit terwijl de overige instellingen – TIAS, IBO, Universiteit Maastricht – hun 
programma’s algemener qua doelgroepen en inhoud houden. 
 Tot slot kunnen we het zorgmanagementonderwijs als ‘volgend’ 
kwalificeren. Natuurlijk worden de opleidingsprogramma’s aangepast aan de 
wensen van de deelnemers en de onderwerpen die in de actualiteit spelen, maar de 
kwalificering van ‘volgend’ gaat verder. Het onderwijs wordt ook ontwikkeld naar, 
en inhoudelijk en programmatechnisch aangepast aan, ontwikkelingen in de 
zorgsector en het beleid van de overheid. Fusies maakten zorginstellingen 
grootschaliger met meerdere zorgfuncties geïntegreerd binnen een 
zorgorganisatie, waardoor het opleiden van alleen ziekenhuisdirecteuren niet meer 
wenselijk werd geacht. Dit is ook de reden dat de NVZD haar lidmaatschapscriteria 
verbreedde naar alle bestuurders in de zorg. Dit had weer consequenties voor de 
toelatingscriteria van programma’s als de Master Class. Medici konden al 
managementonderwijs volgen als zij een managementcarrière ambieerden, maar 
toen medici ook een managementverantwoordelijkheid kregen binnen hun 
zorginhoudelijke beroepen (middels de wet Geïntegreerd Medisch Specialistisch 
Bedrijf), ontstonden ook voor deze categorie – medici die geen managers of 
bestuurders positie ambieerden – opleidingen. De opkomst van marktwerking was 
sowieso een geweldige stimulans voor de ontwikkeling van het 
managementonderwijs, met een vakgerichte insteek ten aanzien van het 
management op de zorgmarkt en met veel aandacht voor bedrijfskundige 
onderwerpen. Op dit moment krijgen Europa en het waardenoffensief weer veel 
aandacht. Zo is het onderwijs met zijn vormende kracht facilitair en volgend aan de 
zorgmanagers en de ontwikkelingen waarmee zij te maken krijgen. 
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6.56.56.56.5    GedragscodeGedragscodeGedragscodeGedragscode    
 
Een werkelijk professionele beroepsgroep heeft een ‘code of ethics’ waarin het 
‘hogere doel’ van de beroepsgroep onder woorden wordt gebracht en enkele 
elementaire gedragsregels staan die als leidraad voor het professionele gedrag 
gelden. De code zelf bevat vaak alleen maar algemene, zeer abstracte, filosofisch 
geformuleerde gedragsregels, maar de functie daarvan ligt enerzijds in de 
doorwerking van de ‘geest’ van de code in meer praktische procedurevoorschriften 
en anderzijds in het vertrouwen dat het algemene publiek heeft in de ethische 
principes van de beroepsgroep. Ook de beroepsgroep van zorgbestuurders beschikt 
over een dergelijke gedragscode. 
 Gedragscodes staan sinds enige jaren in de publieke en politieke 
belangstelling. Steeds meer sectoren, bedrijven, clubs en gemeenschappen stellen 
codes op, die dan vervolgens de basis vormen voor het functioneren van en de 
samenwerking binnen deze eenheden. Het bekendste voorbeeld is uiteraard de 
corporate governance code die de commissie Tabaksblat in 2002 heeft 
afgesproken. Ook binnen de zorgsector zijn gedragscodes ingesteld. In 1999 heeft 
de commissie Health Care Governance (1999), onder leiding van professor Meurs, 
de regels voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in de 
gezondheidszorg nader geïnventariseerd. De doorwerking daarvan in een code, die 
afgesloten zou worden door de instellingen en brancheorganisaties zelf, liet echter 
tot 2005 op zich wachten. 60 Eind december 2005 ondertekenen de 
Brancheorganisaties in de Zorg (BOZ) de Zorgbrede Governancecode, waarin 
overigens expliciet wordt gewezen op de aansluiting die is gezocht bij de 
gedragscode van de zorgbestuurders.61  
 De gedragscode voor de goede bestuurder kwam begin 2005 uit, waarin 
men aangeeft invulling te geven “aan wat passend is en geoorloofd in de 
waardegevoelige taak waarmee bestuurders zijn belast en waarin het afwegen van 
belangen van organisatorische, zorginhoudelijke en maatschappelijke aard een 
centrale rol speelt” (NVZD, 2005: 7). De code gaat ervan uit dat bestuurders 
verschillende verantwoordelijkheden dragen. Tegenover de maatschappij is de 
bestuurder verantwoordelijk voor het doelmatig en effectief functioneren van de 
zorg. Tegenover de cliënt is hij verantwoordelijk voor kwalitatief goede zorg. 
Tegenover de professionals voor de optimale inzet en ontwikkeling van de 
aanwezige kennis en vaardigheden tegenover alle medewerkers voor goede 
arbeidsomstandigheden. Tot slot is de bestuurder tegenover de raad van toezicht 
verantwoordelijk voor al zijn bestuurlijk handelen (pag. 9). Deze verschillende en 
soms tegenstrijdige verantwoordelijkheden geven aanleiding tot het normeren van 
wat dan goed bestuur is, hoe de kwaliteit van het bestuur kan worden versterkt en 
op welke wijze de kwaliteit ervan zichtbaar en toetsbaar gemaakt kan worden (pag. 
10).  
 Voor de normering van goed bestuur zoekt de gedragscode de aansluiting 
met een aantal uitgangspunten voor de precieze uitwerking van de gedragsregels: 
De zes uitgangspunten zijn (pag. 11-12): de bestuurder is resultaatgericht, 

                                                 
60 Brief van Hoogervorst, zie http://www.minvws.nl/images/Z-24953321_tcm19-115614.pdf. 
61Zie http://www.nfu.nl/fileadmin/documents/Governance_code_Boz.pdf.  
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maatschappelijk betrokken, deskundig en competent, pro-actief, integer en 
toetsbaar. De code zelf bevat zeven artikelen, met verschillende subleden, die gaan 
over kwalitatief goede en toegankelijke zorgverlening (art. 1), doelmatigheid, 
doeltreffendheid en verantwoording (art. 2), continuïteit van de organisatie (art. 3), 
goede werk- en medezeggenschapsverhoudingen (art. 4), goede functie-uitoefening 
als bestuurder (art. 5), inzichtelijke en tijdige verantwoording (art. 6) en aansluiting 
bij maatschappelijke doelstellingen en debatten daarover (art. 7).  
 De verbetering van de kwaliteit van het bestuur en het inzichtelijk en 
toetsbaar maken daarvan heeft te maken met het gebruik en de naleving van de 
code. De NVZD heeft weliswaar het initiatief getoond om de gedragscode op te 
stellen, maar beschikt niet over een instrumentarium waarmee het de naleving 
ervan kan controleren en afdwingen. Ze stelt dan ook: “De naleving van de 
gedragscode voor de goede bestuurders is de eigen verantwoordelijkheid van de 
bestuurder” (pag. 8). Weliswaar kunnen leden elkaar onderling aanspreken of kan 
de raad van toezicht van de instelling die het lid bestuurt dat, de NVZD kan dat zelf 
niet. De NVZD wil ter naleving van de code dat de naleving (of afwijking) wordt 
besproken in het jaarverslag van de instelling. Op deze wijze is naleving ook 
inzichtelijk en toetsbaar. Vele instellingen maken er in hun jaarverslagen ook 
melding van de regels van deze code, maar tegenwoordig vaker van de zorgbrede 
governance code, ten grondslag lagen aan de bestuurstructuur en het 
bestuursbeleid van de instelling.  
 Tot zover het formele verhaal. Los van alle goede bedoelingen om 
verantwoordelijkheid  van bestuurders te introduceren, benadrukken en 
garanderen, zijn er redenen waarom de naleving slechts schijn is. Ten eerste bevat 
de code vage en abstracte regels. Termen als ‘goede zorg’, ‘vernieuwing’, ‘zodanige 
voorwaarden’, ‘voldoende betrokken’, ‘betrouwbare partner’ en ‘invloed uitoefenen’ 
op maatschappelijke debatten zijn simpelweg voor meerdere uitleggen vatbaar, 
waardoor het niet ingewikkeld zal zijn hierover in het jaarverslag verantwoording af 
te leggen. Ten tweede gaat de gedragscode niet in op meer heikele thema’s als hoe 
men in concrete gevallen om zou moeten gaan met tegenstrijdige 
verantwoordelijkheden en belangen. Zowel het beperken als het uitbreiden van de 
professionele autonomie valt uit te leggen met hulp van het eerste artikel (‘De 
bestuurder creëert zodanige voorwaarden dat de professionals en overige 
zorgverleners hun taken optimaal kunnen uitvoeren ten behoeve van de cliënt, 
volgens hetgeen in de beroepsgroep gebruikelijk is.) Simpelweg door het accent de 
ene keer op de cliënt te leggen en de andere keer op het optimaal functioneren van 
professionals, en als dat niet lukt door te verwijzen naar een ander artikel, zoals het 
zorg dragen voor organisatievernieuwing ten behoeve van het inspelen op 
veranderende omstandigheden.  
 De ‘naleving’ heeft dan ook meer te maken met hoe in de maatschappij 
tegenwoordig verlangd wordt transparant te zijn en te voldoen aan 
maatschappelijke eisen. Zorginstellingen zijn private organisaties, die weliswaar 
met publiek geld private (op het individu gerichte) taken levert. In de zorg spelen 
allerlei publieke belangen, zoals algemene toegankelijkheid, bevorderen van de 
volksgezondheid en betaalbaarheid. Het product ‘zorg’ blijft echter een privaat goed 
dat hoogstens in een semi-publieke markt geconsumeerd wordt. De overheid 
plaatst de zorgaanbieders ook steeds meer op de markt, met ruimte voor 



  Hoofdstuk 6  148 

autonome, strategische keuzes, uiteraard wel binnen kaderwetgeving en in relatie 
met andere marktpartijen en publieke toezichthouders. Omdat gezondheidzorg 
toch een maatschappelijk kernissue blijft, wordt deze druk op de zorgorganisaties 
verlegd middels het pro-actief tonen van maatschappelijke betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid. De opkomst en uitbreiding van de jaarverslaglegging is hier 
een voorbeeld van. De zoektocht naar maatschappelijk geaccepteerde normen om 
die verslaglegging in te kaderen is dat ook.  
 Voor de zorgbestuurders zelf spelen er nog andere redenen mee om zich 
pro-actief maatschappelijk te verantwoorden. De zorgbestuurders zijn de afgelopen 
jaren in de media in opspraak geraakt over de hoogte van hun salarissen. Premier 
Balkenende wordt in salaris – de Balkenende norm – eenvoudig voorbij gestreefd 
door vele zorgbestuurders (met name van de grote instellingen, bij ontslag en 
omdat ze aangesteld zijn onder de oude regeling). Telkens als de publieke discussie 
over de bestuurderssalarissen weer opspeelt, krijgt de NVZD van haar leden het 
verzoek de gedragscode weer nadrukkelijk in de media onder de aandacht te 
brengen (interview onderwijzer). De code zelf legt alleen de gedragsregel op dat de 
bezoldiging in een “redelijke verhouding” dient te staan tot de zwaarte van de 
functie en de rechten en plichten die de functie met zich mee brengt. Een 
bezoldigingsmodel is uitgewerkt in de Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Raden 
van Bestuur, maar daarin is de Balkenende norm niet het maximum.62 Op deze 
wijze dient de code en de bijbehorende adviesregeling vooral als een middel om 
‘vervelende vragen’ van journalisten te omzeilen. 
 Als conclusie kunnen we stellen dat de zorgbestuurders weliswaar een 
gedragscode nastreven, maar dat deze meer symbolisch dienst doet dan dat deze 
het gezaghebbende kader is voor het bepalen van het gedrag in heikele en 
ingewikkelde kwesties. Daarnaast geldt ook omdat niet alle zorgbestuurders lid zijn 
van de NVZD dat de code niet op iedere zorgbestuurder van toepassing is.  
 
 
6.66.66.66.6    Strijd om professionaliteit bij zorgmanagersStrijd om professionaliteit bij zorgmanagersStrijd om professionaliteit bij zorgmanagersStrijd om professionaliteit bij zorgmanagers    
 
Als we voorzichtig de balans op maken van de instituties van het vak van 
zorgmanagers, kunnen we concluderen dat het vak zeker een ontwikkeling heeft 
doorgemaakt. De vakinstituties zijn gevestigd en hebben ook een invloed gehad op 
de ontwikkeling van zorgmanagers. Echter, eenduidig is het allemaal nog niet. Dat 
heeft te maken met de veranderingen die de vakinstituties hebben ondergaan, 
maar ook met het gebrek aan dwingende kracht en het voortbestaan van 
meerduidigheid binnen het vakgebied van de zorgmanagers. In deze paragraaf 
zullen we de strijd om professionaliteit binnen het vak van zorgmanager, langs de 
onderscheiden dimensies van de groepsdefinitie, inhoudelijke en procedurele 
profilering en de aan- of afwezigheid van occupational control behandelen (zie 
hoofdstuk 3).  
 

                                                 
62 Kamerstukken, Tweede Kamer, 2005-20066, Aanhangsel: 1971-2, zie ook 
http://www.cdatweedekamer.nl/antoinettevietsch/uploads/salarisverhoging_ 
ziekenhuisdirecteuren.pdf.  
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6.6.16.6.16.6.16.6.1    Groepsafbakening: maatschappelijke aansluiting en handhaven van Groepsafbakening: maatschappelijke aansluiting en handhaven van Groepsafbakening: maatschappelijke aansluiting en handhaven van Groepsafbakening: maatschappelijke aansluiting en handhaven van 
exclusiviteitexclusiviteitexclusiviteitexclusiviteit    

 
Met de groei van de zorgorganisaties en de uitbreiding van het aantal managers en 
de managementlagen daarbinnen, is binnen de zorg een onderscheid ontstaan 
tussen hoger en lager management. Het hogere management houdt zich meer en 
meer bezig met de strategische vragen, visieontwikkeling, de representatieve 
functies en het dragen van de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van 
de zorgorganisaties. Het lagere management is meer ondersteunend aan de 
primaire werkprocessen en uiteraard ondergeschikt aan het hogere management. 
Ze geeft leiding aan onderdelen uit de organisaties en is direct betrokken bij 
budgetallocatie- en registratieprocessen. Het vak van zorgmanagers concentreert 
zich op het hogere managementniveau. Dat blijkt al uit de oprichting van de 
vooroorlogse beroepsverenigingen van geneesheer-directeuren en vereniging van 
directrices in de verpleging. De uitzondering daarop vormt de beroepsvereniging 
voor ziekenhuiseconomen. De positie van hun leden was veelal ondergeschikt aan 
zorginhoudelijke directeuren. Na de Tweede Wereldoorlog, en zeker na de 
doorstart van deze beroepsvereniging in de Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuisdirecteuren, veranderde dit. De economische directeuren maakten 
plaats voor algemeen directeuren en later weer voor leden van raden van bestuur, 
die alleen op het niveau van het hoger management acteren.  
 Het associëren en ontwikkelen van de hogere managers in de zorg kent 
een lange geschiedenis. Al vanaf de jaren ‘60 is er een cursus, specifiek voor de 
ziekenhuisdirecteuren, en de beroepsverenigingen met hun 
ontwikkelingsactiviteiten en hun vakbladen bestaan al vanaf het begin van de 19de 
eeuw. De invloed van deze ‘pogingen tot vakontwikkeling’ waren echter beperkt, en 
besloegen ook niet de gehele zorgsector. Ze concentreerden zich op de 
deelsectoren waar de organisaties het grootst en meest complex waren en dat 
waren tot de jaren ‘90 de ziekenhuizen. Ten gevolge van maatschappelijke 
ontwikkelingen met verschuivende zorgvragen tot gevolg en aanpassing van het 
zorgbeleid en de -financiering groeiden en fuseerden ook de overige 
zorgorganisaties en werd het management daarbinnen belangrijker. Hierdoor 
ontstond halverwege de jaren ‘90 voor het eerst een zorgbrede beroepsgroep van 
zorgmanagers, omdat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren, als 
de grootste vereniging van managers in de zorg, haar lidmaatschap openstelde voor 
alle directeuren van zorginstellingen.  
 Ondanks de openstelling van de vereniging voor alle zorgmanagers, bleef 
het lidmaatschap beperkt tot de hoogste categorie. Deze exclusiviteit werd enerzijds 
bedreigd door de opkomst van ‘managers’ in ook de overige lagen van de 
zorgorganisaties, die ook behoefte aan ontwikkeling en associatievorming hadden, 
en anderzijds door de verschuiving van functietitels naar aanleiding van 
wijzigingen in de bestuursstructuur van de zorgorganisaties. Het onderscheid in de 
lagen van zorgmanagement werd gehandhaafd door de oprichting van een aparte 
vereniging voor de managers onder het topniveau. Deze ‘lagere’ managers kregen 
het label van ‘hogere management’, omdat de topmanagers juist de 
functiebenaming van ‘bestuurders’ kregen. Deze wijziging zien we terug in de 
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naamgeving van de NVZD, die als werktitel de naam NVZD – Vereniging van 
bestuurders in de gezondheidszorg ging voeren.  
 Van openlijke strijd bij de beroepsgroepvorming is nauwelijks sprake. 
Tussen alle verenigingen (beroepsverenigingen, werkgeversorganisaties) die zich 
(deels) op managers in de zorg richten is natuurlijk wel wat voorgevallen (zoals 
discussies over de salarissen, lidmaatschap van commissies en het opzetten van 
onderwijsprogramma’s), maar omdat deze organisaties allemaal hun eigen 
activiteiten hadden en de beroepsgroep nauwelijks overlappend afbakende bleef de 
strijd beperkt. Die afbakening is wel onder druk komen te staan door kandidaten 
die ook lid wilden worden en leden die lid wilden blijven na organisatorische 
hervormingen, maar hiermee is de beroepsafbakening en aanspraak als de 
vereniging van de beroepsgroep alleen maar versterkt. Bedreigender is dat 
onderwijsinstituten zich ook gaan manifesteren met beroepsgroepvorming en 
beroepsactiviteiten die los staan van de ‘oorspronkelijke’ beroepsvereniging. 
Voorlopig zijn de onderwijsinstellingen nog diffuus in de manier waarop ze de 
beroepsgroep aanspreken en afbakenen, maar in potentie schuilt hier een kracht 
die de beroepsvereniging op de achtergrond kan plaatsen.  
 Ondanks de lange geschiedenis van pogingen tot vakontwikkeling van 
managers in de zorg, heeft de beroepsgroep van zorgmanagers de nodige 
wijzigingen ondergaan. Daarbij is het de beroepsgroep gelukt haar exclusiviteit te 
bewaren. Wel geldt dat de vakinstituties niet de gehele (‘potentiële’) beroepsgroep 
beslaan. Deels omdat de profilering eenduidigheid mist en de vakinstituties 
beperkt zijn in de mate waarin zij de beroepsgroep van zorgmanagers en 
bestuurders en beroepspraktijk van het zorgmanagement en -bestuur kunnen 
‘controleren’. Voor een ander deel omdat andere instituten de beroepsafbakening 
overnemen of doorkruisen. 
   
6.6.26.6.26.6.26.6.2    InhoudelijkInhoudelijkInhoudelijkInhoudelijkeeee en procedurele profilering en procedurele profilering en procedurele profilering en procedurele profilering    
 
Het eerst wat opvalt, is dat de beroepsgroep een eenduidige inhoudelijk profiel 
mist en de procedures die een profilering moeten vestigen en behouden, 
ontbreken. De inhoudelijke basis van het vak van zorgmanagers is gefragmenteerd. 
De beroepsverenigingen bepalen namelijk niet over welke kennis en vaardigheden 
de zorgmanager moet beschikken. Voor de hogere managers in de zorg is nog 
gepoogd een inhoudelijk profiel op te stellen en te koppelen aan kerncompetenties, 
maar het profiel is niet geïnstitutionaliseerd. Aan opleidingsprogramma’s liggen 
wel afgebakende kennisdomeinen en gedefinieerde vaardigheden ten grondslag, 
maar deze worden niet vanuit de beroepsvereniging bepaald. De gedragscodes 
stellen wel verantwoordelijkheden vast, maar deze bepalen nog geen inhoudelijk 
profiel. 
 Kortom, als het gaat om het profiel van de beroepsgroep van zorgmanager 
is de institutionele basis gefragmenteerd en de inhoud heterogeen. Het onderwijs 
dat zich op de zorgmanager en zorgbestuurders richt vindt plaatst op verschillende 
plekken. De verschillende ‘locaties’ bieden gevarieerde programma’s voor een 
grotendeels overlappende doelgroep. Tussen de instellingen bestaat er uiteraard 
strijd in de vorm van concurrentie voor participanten en docenten. Deze strijd is 
niet alleen beroepsgroepintern, maar ook gericht op de plaatsing van de opleiding 
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voor zorgmanagers binnen het bredere onderwijsaanbod van de instellingen. 
Commerciële overwegingen van bestuurders van onderwijsinstellingen kunnen 
daarbij een belemmerende factor zijn voor het bijdragen van het onderwijs aan de 
vakmatige ontwikkeling van zorgmanagers. 
 Ook inhoudelijk is er sprake van schoolvorming en concurrentie. De ene 
‘school’ heeft een meer bedrijfsmatige insteek, terwijl de andere school juist de 
algemeen managerial benaderingen tracht te vertalen naar de zorgspecifieke 
context. Tegelijkertijd zien we een tegenstelling tussen opleidingen die zich 
concentreren op de persoonlijke ontwikkeling van kandidaten, terwijl andere 
opleidingen de kandidaten juist proberen te leren hoe ze zich kunnen verhouden 
tot de zorginhoudelijke en bedrijfsmatige opgaven waar ze voor staan. Persoonlijke 
ontwikkeling en vakmatige ontwikkeling kunnen samengaan, maar de 
accentverschillen leveren afwijkende oriëntaties en loyaliteiten op. Dit allemaal 
biedt de contouren van een gedifferentieerd en heterogeen profiel van 
zorgmanagers.  
 Vakinhoudelijk treden er ook verschuivingen op omdat het werk van en de 
organisatorische opgaven voor zorgmanagers in de loop der tijd, met name onder 
invloed van beleidsmatige wijzigingen, verandert. Beleidsmatig treden er 
veranderingen op die doorwerken in vakinhoudelijk onderwijs aan zorgmanagers. 
Financieel beheer wordt minder belangrijk voor de topmanagers, en wordt 
daarmee een cursus voor specialisten. Met de groei van de zorgorganisaties worden 
ook de verschillen tussen de functies duidelijker, wat doorwerkt in het 
gedifferentieerde aanbod aan cursussen. Op het moment dat het begrip 
gereguleerde marktwerking in de zorg wordt geïntroduceerd in de zorgsector, 
ontstaan er cursussen die speciaal op de marktwerking binnen de zorg ingaan. Op 
eenzelfde wijze gaat vraagsturing een centrale plaats in cursusprogramma’s 
innemen. En recentelijk verschuift het bestuurderschap meer naar strategische 
positionering van instellingen met bijbehorende visieontwikkeling en 
waardebepaling, wat ook zijn weerslag heeft op de opleidingen.  
 Omdat een eenduidig profiel ontbreekt, ‘strijden’ alle instanties die zich 
bezighouden met het opleiden en ontwikkelen om hun visie op het vak van 
zorgmanagers aan de man te brengen. Het strijdveld is inmiddels wel gevestigd 
met alle verschillende instanties die onderwijs en ontwikkelingsactiviteiten bieden, 
alleen wordt de strijd wat het zorgmanagement dan inhoudt, daarbinnen 
voortgezet.  
 
6.6.36.6.36.6.36.6.3    Occupational controlOccupational controlOccupational controlOccupational control    
 
De controle vanuit de beroepsgroep op het gedrag van zorgmanagers is beperkt. 
Lidmaatschap is niet verplicht, en redenen voor het lidmaatschap hebben niet altijd 
te maken met ontwikkeling en of binding met de waarden en uitgangspunten van 
het vak. De gedragscode heeft geen bindende kracht en is onderworpen aan de 
vrijwillige aanpassing van de leden. Ook is het onderwijs aan de zorgmanagers niet 
ingekaderd. Daarmee heeft het geen directe relatie met carrièremogelijkheden van 
de kandidaten. Kortom, langs de formele en procedurele lijn is de controle vanuit 
de beroepsgroep over de zorgmanagers en hun vak beperkt. 
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 Desondanks heeft het vak van zorgmanagers zich gevestigd. Lidmaatschap 
is wijdverbreid, vele leden volgen de regels uit de gedragscode op en de deelname 
aan het onderwijs is relatief groot en wordt ook gezien als een belangrijke bijdrage 
aan de individuele ontwikkeling en carrièremogelijkheden. Langs informele weg 
ontstaan hiermee wel de contouren van een vak, gebaseerd op vrijwillige 
aanpassing. Daarmee zijn er standaarden voor het vak van zorgmanagers gezet die 
ook veelvuldig worden opgevolgd. Blijkbaar bestaat er bij de leden van de 
beroepsgroep zelf een behoefte aan associatievorming en ontwikkeling. Op deze 
wijze heeft het vak zich dus toch gevestigd en is het, zij het niet dwingend, van 
invloed op de zorgmanagers. 
 De achterliggende reden is dat de institutionele structuur van het vak het 
niet mogelijk maakt dat het vak zich op dwingende wijze zou vestigen. De 
verenigingsstructuur van het vak dat geen wettelijke verankering heeft, maakt 
verplicht lidmaatschap en controle over het naleven van gedragsnormen niet 
mogelijk. Ook beheert de vereniging niet het onderwijs zelf, deels omdat het 
financieel gezien te kostbaar is en omdat de expertise om onderwijs te verzorgen 
eenvoudiger te betrekken is uit bestaande onderwijsinstellingen. De allianties die 
aangegaan zijn door de beroepsvereniging en de onderwijsinstellingen zijn dan 
weer niet dusdanig dwingend, dat verenigingslidmaatschap verplicht kan worden 
gesteld en de onderwijsinstelling afhankelijk is van de vereniging om het onderwijs 
te kunnen verzorgen. Tegenwoordig adverteert de beroepsvereniging niet alleen 
meer voor de onderwijsinstellingen met wie ze oorspronkelijk het partnerschap 
was aangegaan. En tot slot zijn de credentials van het verenigingslidmaatschap en 
de onderwijsdeelname niet ingebed in een kader waaraan leden en gediplomeerden 
rechten (bijvoorbeeld op carrière) kunnen ontlenen.  
 Dat de zorgmanagers toch lid worden van de beroepsverenigingen en 
onderwijs ter ontwikkeling volgen, heeft te maken met het feit dat de 
zorgmanagers wel wat willen ‘bewijzen’. Net als ‘echte’ professionals (als medisch 
specialisten, maar ook verplegers, assistenten etc.) willen zorgmanagers bewijzen 
vakkundig, en met ethisch normbesef hun management- en bestuurwerk te doen. 
Op deze wijze zoeken zorgmanagers naar legitimiteit en eigen autonome ruimte 
om hun werk te doen, te midden van een spanningsvolle relatie met 
zorgprofessionals, maar ook met zorgverzekeraars, beleidsmakers en 
toezichthouders. 
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In Nederland maken vele burgers zich zorgen over hun veiligheid (SMTP, 2002), 
zozeer zelfs dat ze criminaliteitsbestrijding en openbare orde handhaving als de 
belangrijkste taken van de overheid zien (Wittenbrood, 2001). Volgens sommigen 
is er de laatste jaren sprake van een vrijwel permanent gevoel van crisis in de 
veiligheidsector (Terpstra en Kouwenhoven, 2004), maar ondanks de 
onveiligheidsgevoelens, geweldsincidenten en missers van politie en justitie is het 
label ‘crisis’ enigszins overtrokken. Op basis van internationaal vergelijkend 
onderzoek is Nederland een middenmoter, zowel in de cijfers over (on)veiligheid 
als qua politie- en justitiële prestaties (WODC, 1999; WODC, 2006; Kuhry, Smit, 
Backbier en Van der Torre, 2007). Toch kunnen we ons niet aan de indruk 
onttrekken dat er politiek en maatschappelijk veel te doen is om de 
maatschappelijke (on)veiligheid. 
 Dat de maatschappelijke en politieke aandacht voor het 
veiligheidsvraagstuk is toegenomen, heeft volgens criminoloog Hans Boutellier 
(2003) een aantal oorzaken. Ten eerst heeft de veiligheidsbehoefte een reële 
achtergrond (2003: 131). Sinds de jaren ‘70 is de geregistreerde criminaliteit 
vertienvoudigd (p. 136-137), waardoor veiligheid en afwezigheid van criminaliteit 
binnen de samenleving geen vanzelfsprekendheden meer zijn. Anderen spreken 
over de overgang naar een risicosamenleving (Beck, 1992) of het ontstaan van een 
‘high crime’ society (Garland, 2000).  
 Ten tweede is de gevoeligheid voor criminaliteit en aanverwante 
gedragingen, zoals overlast, toegenomen (Boutellier, 2003: 137; zie ook 
Lünnemann, 2003). De cijfers kunnen een vertekend beeld geven omdat vanwege 
de gevoeligheid sociaal ongewenste gedragingen eerder als criminaliteit worden 
aangemerkt en dus geregistreerd. Huiselijk geweld werd vroeger niet opgemerkt en 
eenvoudig pesten op scholen wordt tegenwoordig als een voorloper van crimineel 
gedrag beschouwd. Deels betreft het hier een vicieuze cirkel: ten gevolge van de 
toegenomen gevoeligheid voor criminaliteit wordt de definitie van criminaliteit 
opgerekt, waardoor de geregistreerde criminaliteit toeneemt wat weer meer 
gevoelens van onveiligheid met zich meebrengt.  
 Hierop aansluitend is de derde oorzaak de toegenomen politieke betekenis 
van het veiligheidsvraagstuk. “Veiligheid is van oudsher een belangrijke 
legitimatiegrond voor de vorming van de natiestaat” (p. 138), maar nu de 
(natie)staat minder goed in staat is de veiligheid te garanderen, wordt de politieke 
en maatschappelijke druk op de staat en staatsorganen (verder) opgevoerd 
(Jochoms et al., 2006: 33). Binnen het bereik van de schijnwerpers van de media 
gaat de staat op zoek naar manieren om de veiligheid te garanderen. Die zoektocht 
is van nature gepolitiseerd omdat met de introductie van meer en krachtigere 
veiligheidsinstrumenten ook meer klassieke grondrechten en 
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minderheidsbelangen worden geschonden. De discussie over veiligheid en privacy 
is hier een mooi voorbeeld van. 
 Onderdeel van de toegenomen aandacht voor het veiligheidsvraagstuk, dat 
veelvuldig het gevoel van ‘crisis in de veiligheidsector’ oproept, is de politiezorg. De 
politie kampt met problemen en incidenten in haar taakuitvoering, die in de media 
breed worden uitgemeten. Iedereen kent de problemen met voetbalvandalisme en -
hooligans. Ondanks alle inspanningen zal de politie er niet in slagen 
voetbalgerelateerde criminaliteit te voorkomen zonder de medewerking van allerlei 
andere partijen, zoals voetbalclubs, supportersverenigingen, gemeentebesturen, 
stadionexploitanten, wegbeheerders en vervoersmaatschappijen. Als de politie (of 
ME) tot optreden moet overgaan, is het al te laat. Politieoptreden leidt immers vaak 
tot meer geweld en criminaliteit; alleen preventie – politieoptreden in 
samenwerking met lokale partners – leidt tot minder voetbalgerelateerde 
criminaliteit.  
 Andere problemen van de politiezorg betreffen de criminaliteit in minder 
tastbare vormen en omgevingen. De politie heeft grote moeite criminaliteit op het 
internet – cyber crime – aan te pakken, zoals hacken van beveiligde netwerken, 
diefstal van digitale gegevens, (mis)gebruik van gegevens die beschermd zijn met 
auteursrechten of patenten, misbruik van digitale identiteiten en ook kinderporno. 
Het standaardrepertoire van de politie sluit niet aan op deze nieuwe vorm van 
criminaliteit. Cyber crime is minder tastbaar, de ‘daders’ en ‘slachtoffers’ zijn vaak 
niet duidelijk, en de opsporing en vervolging wordt ook bemoeilijkt door het 
internationale karakter van de cybercrime (zie Engelfriet, 2007).63 Een zelfde soort 
problemen ondervindt de politie bij het opsporen van financiële fraude, waarvoor 
een speciale opsporingsdienst bestaat, maar die maakt organisatorisch onderdeel 
uit van de belastingdienst. Voor zware, georganiseerde criminaliteit en terrorisme 
zijn organisatieonderdelen opgericht binnen de KLPD, het Korps Landelijke 
Politiediensten. De organisatorische fragmentatie wordt vaak als reden opgevoerd 
voor de problemen die de politie ondervindt bij het opsporen van deze nieuwe 
vormen van criminaliteit.  
 Ook bij meer traditionele vormen van criminaliteit blijkt dat de politie de 
veiligheid niet meer kan garanderen. De opkomst van (private) persoonsbeveiligers 
laat zien dat meer vermogende mensen persoonlijke veiligheid als een individueel 
goed kunnen aanschaffen en daarvoor niet meer op de service van de politie 
hoeven te vertrouwen (vergelijk Den Boer en De Wilde, 2008). Bij veel 
voorkomende criminaliteit als fietsendiefstal en woninginbraken blijft het 
politieoptreden beperkt tot het opnemen van de aangifte, simpelweg omdat de 
politie de mankracht mist om elke melding even grondig te onderzoeken. 
Daarentegen is de politie wel actiever in het handhaven van de verkeersveiligheid, 
met name door het beboeten van verkeersovertreders.  
 Met al deze problemen van politiezorg groeit het probleembesef dat de 
politie haar taak onvoldoende aankan, terwijl de behoefte aan veiligheid in de 
huidige maatschappij alsmaar groeit (vergelijk Boutellier, 2003). De politieke en 

                                                 
63 Voor meer info over cybercrime, zie http://www.meldpuntcybercrime.nl/veel_gestelde_ 
vragen/meldpunt_cybercrime/wat_is_cybercrime/1.html en 
http://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv200408-cybercrime.aspx?cp=44&cs=6797.  
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maatschappelijke druk op politieorganisaties, die deze veiligheidsbehoefte oproept, 
wordt geëffectueerd met een groeiende aandacht voor prestaties. Het 
veiligheidsprogramma ‘Naar een veiliger samenleving’ van de regering (2002) 
beoogt middels het aangaan van prestatieafspraken de politieprestaties – 
gedefinieerd op outputniveau – in drie jaar tijd met 20-25% te verhogen. Met de 
aandacht voor prestaties van de politie ontstaan nieuwe bestuurlijke verhoudingen 
en meer nadruk op interne bedrijfsvoering. In de bestuurlijke aansturing 
verschuift de focus van gezagsvragen – is de politie-inzet legitiem en proportioneel? 
– naar beheerszaken - heeft de politie de vooraf afgesproken prestaties gehaald?. 
Daarmee verschuift het accent binnen politieorganisaties ook naar 
organisatievraagstukken, de bedrijfsvoering van primaire processen en het sturen 
op prestaties (Jochoms et al., 2006; Vollaard, 2003). Deze cultuur van 
prestatiemeting stelt de politie wel voor dilemma’s: gaan we ervoor zorgen dat de 
cijfers er goed uitzien, of gaan we – veel moeilijker – er daadwerkelijk voor zorgen 
dat het maatschappelijke rendement van de preventieve en repressieve 
inspanningen van de politie en haar ketenpartners toenemen?  
 Het organiseren van de prestaties en het voeren van de bedrijfsvoering over 
de primaire processen binnen politieorganisaties gaat niet vanzelf. Daarvoor heeft 
de politie in toenemende mate ‘managers’ nodig, zozeer zelfs dat het 
politiemanagement een vak apart is geworden. Het volgende hoofdstuk behandelt 
de vakontwikkeling van politiemanagers. De opkomst van politiemanagers levert 
organisatorische spanningen op, bijvoorbeeld met politieagenten zelf die zich 
aangetast voelen in hun politieprofessionaliteit en discretionaire ruimte, die we 
niet kunnen begrijpen zonder een reflectie op de bestuurlijke, maatschappelijke en 
organisatorische ontwikkelingen van de afgelopen decennia. Dit hoofdstuk 
behandelt het ‘decor’ van de opkomst van politiemanagers. In paragraaf 7.2 gaan 
we nader in de op de ontwikkeling van politiechefs tot politiemanagers. Paragraaf 
7.3 behandelt een kort historisch overzicht van de veranderingen in het politiebestel 
en veiligheidsbeleid en presenteert een periodisering met verschillende 
‘opdrachten’ voor politiemanagers. Paragraaf 7.4 gaat nader in op de consequenties 
voor politieorganisaties van het veranderende politiebestel en veiligheidsbeleid. In 
paragraaf 7.5 behandelen we de spanningsvelden waar politiemanagers mee te 
maken hebben bij de ontwikkeling van hun vak. De slotparagraaf beschrijft hoe de 
inzichten en analyses uit dit decorhoofdstuk aansluiten bij ons analysekader en de 
aanzet vormen voor een beschouwing van de vakontwikkeling bij politiemanagers.  
 
 
7.27.27.27.2        Politiechefs: van meewerkend voorman tot politieleiderPolitiechefs: van meewerkend voorman tot politieleiderPolitiechefs: van meewerkend voorman tot politieleiderPolitiechefs: van meewerkend voorman tot politieleider    
 
Net als in de zorgsector zijn ook in de politiesector managers ‘onvermijdelijk’ 
geworden. Ook de politie moet de politieorganisaties beheersmatig, beleidsmatig 
en strategisch goed laten functioneren en daarvoor zijn ‘politiemanagers’ nodig. 
Politieorganisaties zijn complexe organisaties geworden, met honderden 
politieagenten als werknemers, die gezamenlijk de veiligheid in een bepaald 
territorium moeten garanderen. En met die complexe organisatie moet de politie 
hoogwaardige prestaties leveren in een samenleving die veeleisend is als het gaat 
om veiligheid. Daarvoor is niet alleen interne coördinatie onontbeerlijk, ook extern 
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zal de politie relaties moeten leggen om het veiligheidsbeleid uitvoerbaar en 
effectief te houden. Zonder de steun van de lokale politiek, met name de 
burgemeester, en de voor strafrechtelijke zaken verantwoordelijke officier van 
justitie kan de politie niet functioneren. Ook zal de politie in haar optreden en 
aandachtsverdeling verbindingen moeten aangaan met wijkorganisaties, bewoners- 
en winkeliersverenigingen en met ketenpartners, zoals jeugdorganisaties, 
welzijnwerkers en zorgorganisaties. De politie heeft daarbij te maken gekregen met 
strategische vraagstukken, transparantievereisten en prestatiecriteria, die 
politiechefs tegenwoordig nopen tot het beheersen van bedrijfsmatige 
managementtechnieken. De politie is immers ook als een ‘bedrijf’ te beschouwen, 
waar productie gedraaid, prestaties gerealiseerd en klanten bediend moeten worden 
(Terpstra en Trommel, 2006: 14). Het politiemanagement, met de politiemanagers 
die uitvoering moeten geven aan de politie als bedrijf, is daarmee een apart vak 
geworden, met eigen selectiekanalen en opleidingen (zie hoofdstuk 8). 
 Het grote verschil met de zorgsector is echter dat politiemanagers niet als 
een ‘aparte’ categorie van werknemers zijn opgekomen in de politieorganisaties. 
De politiechefs die rond 1900 reeds verantwoordelijk waren voor het 
politiemanagement zijn dat anno 2008 nog steeds, althans de functionarissen, 
want de politiechefs zelf zijn al lang met pensioen (of overleden). Immers het 
onderscheid en de culturele verschillen van ‘street cops’ en ‘management cops’ 
(Reuss-Ianni, 1983; Punch, 1983) bestond aan het begin van de 19de eeuw ook al 
binnen politieorganisaties. Uiteraard is het politiemanagement als het leidinggeven 
aan agenten en het verbinding leggen tussen de beide organisatieniveaus wel sterk 
van karakter veranderd, mede onder invloed van een veranderende maatschappij 
en politiek-bestuurlijke omgeving.  
 Het politiemanagement binnen het werk van de politiechefs is met de tijd 
wel relevanter en dominanter geworden. Politiechefs worden tegenwoordig 
nadrukkelijk opgeleid als ‘politiemanagers’ en geselecteerd op hun 
managementkwaliteiten, terwijl in de eerste helft van de 19de eeuw juist de beste 
straatagenten met de meeste politionele vakdeskundigheid promotie maakten 
binnen de politieorganisaties. Met andere woorden, de ‘meewerkend voorman’ 
heeft plaats gemaakt voor politiemanagers als het gaat om de positie van politiechef 
(Rosenthal, ‘t Hart en Cachet, 1987). De meewerkend voorman richt zijn aandacht 
primair op zijn eigen korps, vermijdt de participatie in allerlei maatschappelijke 
netwerken en stelt zich ook a-politiek op richting het bevoegd gezag. Tegenwoordig 
is de politiechef genoodzaakt zijn aandacht te verdelen over korpsinterne en 
externe aangelegenheden, waarbij veel tijd en energie gaat zitten in het 
onderhouden van contacten met het bevoegd gezag, participatie in bijeenkomsten 
rondom het veiligheidsbeleid en het profileren in de (lokale) media. De relatie met 
politieke gezagsdragers en journalisten is voor een politiechef ‘korter’ (of 
makkelijker gelegd) dan met de leden van zijn eigen korps. Dat vergt uiteraard 
politiechefs met andere kwaliteiten en oriëntaties dan de traditionele politiechefs. 
Zeker omdat de politiechefs gezamenlijk ook een visie op het politiewerk – in een 
veranderende samenleving – dienen te ontwikkelen, uit te dragen en te 
implementeren. Onderdeel van deze visie is het vormgeven aan een nieuwe 
kerntaak, namelijk het signaleren en adviseren van het bevoegd gezag en de 
ketenpartners om een bijdrage te leveren aan het reduceren van onveiligheid. Het 
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formuleren en uitdragen van visie vergt een ander ‘leiderschap’ dan het als 
meewerkend voorman leidinggeven aan manschappen en het managen van de 
politie als bedrijf (vergelijk Selznick, 1984; Kotter, 1990). Zo wordt 
‘politiemanagement’ ook meer ‘politieleiderschap’. 
 De gehanteerde definitie van politiemanagement bepaalt welke politiechefs 
wel en welke chefs geen politiemanager zijn. Hetzelfde geldt voor het afbakenen 
van de managementtaken en bepalen van de managementrollen die de chefs 
moeten vervullen (vergelijk Lynch, 1978). Tegenwoordig is de politie echter meer 
op zoek naar ‘politieleiders’ dan ‘politiemanagers’ (Mulders, 2006), zonder dat 
direct duidelijk is waaruit de verschillen in politiemanagement en 
politieleiderschap bestaan. Voor een deel gaat het om semantische en connotatie-
verschillen. De politie, samen met de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK)64, definieert immers zelf wat het politieleiderschap 
inhoudt. Leiderschap wordt geassocieerd met heroïsche daden, die passen in de 
masculiene cultuur van de politie, terwijl management past bij controle en 
verantwoording dat het ‘echte’ politiewerk belemmert. In onze werkdefinitie van 
publieke managers, namelijk leidinggevenden binnen (semi-)publieke organisaties, 
zijn politiemanagers en politieleiders beiden leidinggevenden bij de politie (de 
politiechef), en dus kortweg ‘politiemanagers’. In het volgende hoofdstuk, waarin 
we analyseren hoe politiemanagers hun vak vorm en inhoud geven, gaan we wel in 
op de vraag waarom (en hoe) politiechefs het management ‘framen’ als 
politieleiderschap. Hier volstaat de melding dat de termen politieleiders, 
politiemanagers en politiechefs dezelfde personen (kunnen) aanduiden. 
  
 
7.37.37.37.3    Ontwikkeling politiebestel en veiligheidsbeleidOntwikkeling politiebestel en veiligheidsbeleidOntwikkeling politiebestel en veiligheidsbeleidOntwikkeling politiebestel en veiligheidsbeleid    
 
Dat het karakter van het politiemanagement de afgelopen eeuw wezenlijke 
veranderingen heeft doorgemaakt zal duidelijk zijn. Deze wijzigingen hangen sterk 
samen met bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen, die daarmee ook hun 
weerslag hebben op het politiebestel en het veiligheidsbeleid. In deze paragraaf 
behandelen we hoe het politiebestel en het veiligheidsbeleid zich vanaf 1900, met 
een accent op de periode na de Tweede Wereldoorlog, heeft ontwikkeld en welke 
consequenties dit heeft gehad voor politiemanagers. Eerst gaan we echter in op de 
bestuurlijke en maatschappelijke inbedding van de politie. 
 
7.3.17.3.17.3.17.3.1    Bestuurlijke en maatschappelijke inbedding van Bestuurlijke en maatschappelijke inbedding van Bestuurlijke en maatschappelijke inbedding van Bestuurlijke en maatschappelijke inbedding van de de de de politie politie politie politie     
 
Het politiewerk kan zich niet onttrekken aan maatschappelijke invloeden. Of het 
nu gaat om het uitschrijven van bekeuringen of het oplossen van moorden, 
politiefunctionarissen interacteren met burgers om de veiligheid te garanderen. De 

                                                 
64 Aan het ministerie van Binnenlandse Zaken is bij de kabinetsformatie van 1998 de 
afdeling Koninkrijksrelaties (Nederlandse Antillen en Aruba) toegevoerd. Hierdoor wijzigde 
de naam van het departement van Binnenlandse Zaken naar Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (afgekort BZK). In de tekst wordt consequent de afkorting BZK gebruikt, 
ook voor het ministerie van voor 1998. 
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(veiligheids)problemen waar burgers mee kampen, ondervindt de politie ook in 
haar taakuitoefening. Hoe chaotischer en crimineler de maatschappij is, hoe groter 
de behoefte aan veiligheid en hoe moeilijker de politietaak. Het bestuur of de 
overheid staat in een zelfde soort relatie tot de maatschappij als de politie, met het 
verschil dat de onderlinge relatie tussen de staat en de politie op een complexe 
wijze met meerdere niveaus is ingekaderd. De specificiteit van de politietaak en 
politieorganisatie brengt een aantal condities met zich mee die vragen om een 
speciale bestuurlijke en maatschappelijke verankering van de politie.  
 Ten eerste heeft de politie voor het uitvoeren van haar kerntaken –
opsporing van strafbare feiten en gedragingen, handhaven van de openbare orde en 
noodhulpverlening – de beschikking over het geweldsmonopolie. “De politie wordt 
gezien als de zwaardmacht van de staat of – in hedendaagse termen – de sterke 
arm van de overheid”.65 Dat betekent dat de politie de mogelijkheid heeft geweld 
toe te passen, vuurwapens te gebruiken en burgers hun vrijheid te ontnemen als 
burgers zich niet houden aan de regels van de staat of zich verzetten tegen 
overheidsbeslissingen. Omdat het politie-instrumentarium grote consequenties 
voor individuele burgers kan hebben, is verantwoording over en controle op de 
inzet van het instrumentarium geboden.  
 In Nederland krijgen de verantwoording en controle op twee manieren 
vorm, die beide in de kernopdracht van de politie tot uitdrukking komen: “De 
politie heeft tot taak om in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in 
overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke 
handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze 
behoeven” (Politiewet 1993). De politie staat niet buiten de rechtstaat dus al het 
politieoptreden dient gebaseerd te zijn op vooraf opgestelde regels en wetten. De 
wet stelt regels voor bijna alle facetten van het politiewerk, zoals voor het gebruik 
van het dienstwapen, de behandeling van verdachten en het gebruik van 
opsporingsmethoden ter vergaring van bewijs in strafrechtelijke zaken. In de wet 
zijn ook de hiërarchische gezagsverhoudingen en verantwoordingsstructuren 
binnen de politieorganisaties gereguleerd en is bepaald dat politieagenten alleen de 
straat op mogen na een intensieve training. Deze waarborgen in het politiewerk 
bestaan uiteraard om te voorkomen dat burgers met een ongebreidelde, tirannieke 
overheidsmacht worden geconfronteerd.  
 Het tweede controlemechanisme is democratische verantwoording. De 
politie is ondergeschikt aan het bevoegd gezag dat zelf verantwoording aflegt aan 
democratische gekozen volksvertegenwoordigingen. Ten aanzien van het bevoegd 
gezag heeft de politie een bijzondere positie. Haar taak en organisatie bevinden 
zich op het snijvlak van de uitvoerende macht en de rechterlijke macht om het in 
termen van de machtenscheiding van Montesquieu te duiden (Breeman et al., 
2008). Voor de Nederlandse politie is er sprake van een gezagsdualisme. Voor 
openbare orde handhaving is de politie verantwoording verschuldigd aan de 
burgemeester van de gemeente waar de politie haar werk uitvoert. Voor 
strafrechtelijke zaken, zoals opsporing van strafbare feiten, dient de politie zich te 
verantwoorden aan de officier van justitie. De burgemeester legt op zijn beurt weer 
verantwoording af aan de gemeenteraad over het lokale veiligheidsbeleid en de 

                                                 
65 Zie ook: ‘De geschiedenis van de politie in 10 vragen en antwoorden’. 
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uitvoering daarvan. De officier van justitie heeft als taak strafzaken voor de rechter 
te brengen, maar in organisatorische zin maakt hij onderdeel uit van het Openbaar 
Ministerie, dat op zijn beurt verantwoording aflegt aan de Minister van Justitie en 
via hem aan het nationale parlement.  
 Hoewel het hier gaat om verantwoording en controle zal het niet verbazen 
dat de bestuurlijke aansturing van de politie ook via de bestuurlijke en justitiële lijn 
vorm krijgt. De burgemeester als korpsbeheerder en de (hoofd)officier van justitie 
vormen samen met de korpschef de regionale driehoek die volgens de enquête van 
Huberts et al. (2004) voor de sturing van de politie, zowel strategisch als 
organisationeel en operationeel, het belangrijkste sturende orgaan is. Op nationaal 
niveau levert de aansturing van de politie ook veelvuldig spanningen op tussen het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van 
Justitie (Commissie Leemhuis-Stout, 2005).  
 De sturing van de politie krijgt niet alleen langs de duale gezagslijnen 
vorm. Gezagsvragen hebben betrekking op “de beslissingsbevoegdheid over de 
inzet en het optreden van de politie” (MvT Politiewet 1993). Het gaat over wat de 
politie wel en niet moet doen in concrete gevallen en natuurlijk over hoe de politie 
optreedt (Suyver, 1994). Sturing kan echter ook vorm krijgen via de 
‘randvoorwaarden’, of zoals Michiels et al. (1997: 131) het definieert: “alle 
handelingen en beslissingen die moeten zorgen voor een goed functioneren van 
het korps”. In de politiewet wordt expliciet onderscheid gemaakt tussen gezag en 
beheer. Het politiebeheer heeft betrekking op financiën, personeel, materieel en 
gebouwen, organisatie en bedrijfsvoering en informatie en automatisering (zie ook 
BZK, 2003). In het huidige politiebestel is het beheer over de politie regionaal 
georganiseerd. De driehoek, en daarbinnen de burgemeester als korpsbeheerder, 
legt voor beheerszaken verantwoording af aan het regionaal college, dat naast de 
driehoek bestaat uit alle burgemeesters van de gemeenten die onderdeel uitmaken 
van de politieregio. De tendens is dat het ministerie van BZK onder aanvoering van 
het parlement het beheer van de politie naar zich toetrekt.  
 Tot slot van deze beschouwing van de bestuurlijke en maatschappelijke 
inbedding van de politie kunnen we vaststellen dat de organisatie en 
verantwoording van de politie is opgehangen aan een regionale bestuurslaag. Deze 
bestuurslaag bestond niet, maar is met de wijzigingen van de politiewet in 1993 
gecreëerd. Vanuit de regionale inbedding heeft de politie te maken met 
tegenstrijdige trekkrachten. Voortdurend speelt de discussie over centralisatie en 
decentralisatie op. Het lokale bestuur tracht beheers- en gezagsmatig invloed en 
controle te houden op ‘hun’ politie in de eigen gemeente, terwijl de centrale 
overheid, geconfronteerd met een toenemend aantal incidenten en media-aandacht 
daarvoor, tracht nationale prioriteiten over heel Nederland op te leggen en 
beleidsmatig de prestaties van de gehele politie naar een hoger niveau te tillen. Het 
vorige kabinet heeft zelfs een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend 
waarmee het trachtte de regionale politie om te vormen tot één ‘nationaal’ 
politiekorps. 
 
De verankering van de Nederlandse politie heeft dus op vier manieren vorm 
gekregen. In het politiebestel heeft de politie op politiek niveau te maken met 
rechtstatelijke én democratische principes en logica’s. De taakstelling van de politie 
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heeft betrekking op het handhaven van de openbare orde én de rechtsorde. De 
sturing van de politie krijgt vorm via gezags- én beheerslijnen. Tot slot wordt de 
politie in het regionaal college en in de lokale en landelijke veiligheidsdiscussies 
voortdurend geconfronteerd met decentrale en centrale trekkrachten. In de 
Nederlandse situatie zijn deze duo-begrippen ‘noodzakelijkerwijs’ complementair 
(gebleken), maar achter deze dualiteit op de verschillende niveaus schuilt een 
uitvoerige praktijk van het omgaan met tegenstellingen. Immers meer aandacht 
voor opsporing onttrekt politiecapaciteit van ordehandhaving en meer nadruk op 
beheerszaken beperkt de aansturing via de gezagslijn. Daarnaast hebben deze 
bestuurlijke ankerpunten van de politie ook in de afgelopen eeuw veelvuldig 
verschuivingen ondergaan. Deze verschuivingen komen aan bod in het volgende 
overzicht van de ontwikkelingen in het politiebestel en het veiligheidsbeleid van de 
afgelopen eeuw. De ontwikkeling van het politiebestel en veiligheidsbeleid onder 
invloed van bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen, zullen we in deze 
paragraaf langs lopen en daarbij zullen we aangeven wat de ontwikkelingen 
betekenen voor politiemanagers.  
 
7.3.27.3.27.3.27.3.2    Periode 1: Periode 1: Periode 1: Periode 1: Verzuiling en bureaucratische sturingVerzuiling en bureaucratische sturingVerzuiling en bureaucratische sturingVerzuiling en bureaucratische sturing (1900 (1900 (1900 (1900----1966)1966)1966)1966)    
 
Ondanks de wereldoorlogen, economische recessie in de crisisjaren en de 
maatschappelijke onrust die deze perioden kenmerkten, werd de politie in 
Nederland niet geconfronteerd met grote maatschappelijke ordeverstoringen en/of 
criminaliteitsproblemen. De reden voor ‘relatieve’ maatschappelijk rust is evident. 
De verzuiling, het maatschappelijke stelsel dat wordt gekenmerkt door religieuze 
en ideologische scheidslijnen, verdeelde de samenleving in min of meer 
gescheiden blokken van katholieken, protestanten, socialisten en liberalen, die 
allen streden om sociale en politieke macht (vergelijk Lijphart, 1968). Dat deze 
gedifferentieerde samenleving niet tot desintegratie en chaos leidde, lag in het feit 
dat de politieke leiders wel samenwerkten en erin slaagden de maatschappelijke 
tegenstellingen te overbruggen door in het staatsbestel ruimte te laten aan 
minderheden. De verschillende zuilen waren immers allemaal minderheden. 
 De zuilen zelf waren sterk bepalend voor het gehele maatschappelijke 
leven van de Nederlanders. De zuil had invloed van de jeugdvereniging tot het 
bejaardenhuis. Alle maatschappelijke instituties waren immers verzuild. Naast de 
politieke partijen behoorden scholen, kranten, omroepverenigingen, lokale 
middenstand, sportverenigingen en vakbonden tot een bepaalde zuil. De zuilen 
droegen bij tot de emancipatie van de leden van de zuil, via het algemene kiesrecht, 
via openbaar en bijzonder onderwijs voor iedereen, en via de media, uiteraard 
allemaal volgens de idealen en ideologie van de zuil. De zuilen vormden anderzijds 
ook de dwingende maatschappelijke context die normafwijkend gedrag van burgers 
nagenoeg onmogelijk maakte. Daarbij gold ook dat de leden van de zuil veel ontzag 
hadden voor de maatschappelijke en politieke elites. Hoewel velen dachten dat het 
maatschappelijke systeem van verzuiling de Tweede Wereldoorlog niet zou 
overleven, bleef de doorbraak uit. De maatschappelijke instituties en structuren 
werden na de oorlog snel weer opgericht, zodat tot 1966 de maatschappij en 
politiek gekenmerkt bleef door rust (Rosenthal, ‘t Hart en Cachet, 1987).  
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 Voor de politie betekende dit ook dat ze in deze periode een eenvoudige 
taak had en wel om twee redenen. Het corrigeren van normafwijkend gedrag vond 
overwegend plaatst binnen de verzuilde instituties en ook daarbinnen was correctie 
nauwelijks nodig omdat socialisatie met de sterke maatschappelijke normen 
normafwijkend gedrag vrijwel volledig uitsloot. De politie hoefde haar 
zwaardmacht nauwelijks te benutten. Ten tweede was er ook voor de politie veel 
maatschappelijk ontzag. De politie was immers het uitvoerend apparaat van de 
‘overheid’ dat boven de samenleving stond, nauw verbonden was met de 
maatschappelijke en politieke elites en dus veel gezag ‘bezat’.  
 De politie kende in die tijd een klassieke bureaucratische organisatievorm 
(Boin et al., 2003).66 Kenmerkend voor de politie was de korpsinterne formele 
hiërarchische gezagsrelatie, gesymboliseerd in de rangen en standen binnen de 
politie, de regelgestuurde optredens, de formele training voorafgaande aan de 
indiensttreding en standaardisatie van alle politiehandelingen en ook de 
promotiemogelijkheden. Discretionaire ruimte van dienders werd zoveel mogelijk 
ingeperkt en het was de voornaamste taak van de politiemanagers om te 
controleren of aan alle bureaucratische vereisten was voldaan. Politiemanagers 
waren zelf ook ‘vakspecialisten’(Van Ooyen, 1987), die precies alle regels uit de 
handboeken kenden en wisten toe te passen. Van politieke gevoeligheden hoefden 
de politiemanagers nauwelijks iets aan te trekken, veelal omdat ze er niet waren, en 
anders omdat de lokale gezagsdragers ze afdekten. De politie – qua optreden en 
organisatie – functioneerde in die tijd vrij isolationistisch (POS, 1978).  
 Van moderne managementtechnieken was in die tijd natuurlijk (nog) geen 
sprake, simpelweg omdat die technieken niet bestonden. Het politiemanagement 
was bureaucratisch management zoals het opvolgen van en rapporteren naar 
aanleiding van vooraf opgestelde regels en procedures, maar het stelde eigenlijk 
niet zoveel voor. De politieorganisaties, ten minste de gemeentepolitiekorpsen, 
waren klein, zodat het aansturen van het politiewerk en de rapportage daarover niet 
veel tijd en energie vergden. De Rijkspolitie, dat de politiezorg verzorgde in alle 
gemeenten die te klein waren voor een eigen lokale politiekorps, viel onder het 
ministerie van Justitie, en kende – naar militair voorbeeld – een duidelijke 
bureaucratische, hiërarchische organisatievorm. Binnen de Rijkspolitie, die 
organisatorisch groter was, meer rijkspolitieagenten te werk stelde en ook een veel 
groter gebied bediende, was management relevanter. Daar gebruikten de managers 
wel technieken om een gemeenschappelijk veiligheidsbeleid te voeren, de bijdrages 
van alle verschillende geledingen van de rijkspolitie daarop af te stemmen en toch 
ruimte te laten voor lokale verschillen (vergelijk Boin et al., 2003). De aansturing 
bestond dus zowel uit centrale sturing en bureaucratische controle als decentrale 
afstemming en discretionaire bevoegdheden voor op locatie werkende 
‘veldwachten’.  
 Over de bureaucratische aansturing met name bij gemeentepolitiekorpsen 
is vaak gedocumenteerd dat de politie de aansluiting met de samenleving miste, ze 
politiek onvaardig was een vuist te maken tegen de burgemeesters en de politiezorg 
in die tijd weinig voorstelde (Horn, 1989; Meershoek, 1999; Zwart, 1999). Het zal 

                                                 
66 Zie ook: ‘De geschiedenis van de politie in 10 vragen en antwoorden’. 
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niet verwonderlijk zijn dat de roep om verandering, ook in de aansturing van de 
politie (Boin et al, 2003: 149), in de jaren ‘60 harder werd.  
 
7.3.37.3.37.3.37.3.3    Periode 2: Periode 2: Periode 2: Periode 2: Afnemend gezag en organisatAfnemend gezag en organisatAfnemend gezag en organisatAfnemend gezag en organisatorische aanpassingorische aanpassingorische aanpassingorische aanpassing (1966 (1966 (1966 (1966----1993)1993)1993)1993)    
 
De jaren ‘60 waren het startpunt van de maatschappelijke ontzuiling. De 
fundamenten onder het verzuilingsmodel begonnen te wankelen met de 
deconfessionalisering en maatschappelijke protesten tegen de maatschappelijke 
instituties en heersende politieke elites. Dit betekende dat vele levenskeuzes van 
burgers, zoals schoolkeuze, stemgedrag, aangaan van sociale contacten en 
lidmaatschap van verenigingen en politieke partijen niet meer ‘automatisch’ langs 
de lijnen van religie en levensovertuiging geschiedden. Daarmee kregen de 
maatschappelijke instituties minder greep op de levens van burgers en kreeg de 
samenleving als geheel een minder geordend en meer individualistisch karakter. 
 Op allerlei maatschappelijke terreinen was dit de oorzaak van grote 
veranderingen, maar bij de politie werd dit overduidelijk zichtbaar. Naar aanleiding 
van allerlei rellen, stakingen en demonstraties, met name in de hoofdstad, werd 
duidelijk dat de politie geen antwoord had op de toegenomen maatschappelijke 
onrust. Hoe meer de politie probeerde de orde te handhaven, hoe minder zij daarin 
slaagde, veelal omdat het hardhandig neerslaan van demonstraties meer protest 
opriep. Zo liep de trouwerij van prinses Beatrix en Claus uit op rellen, met twee 
maanden later een nog grotere veldslag tijdens de bouwvakoproer. Over de 
onmacht van de politie en het rampjaar 1966 (Fijnaut, 2007) zijn mooie boeken en 
documentaires verschenen, zoals Diender in Amsterdam: De beproevingen van een 
politiekorps 1966-1999 van Cees Zwart (1999) en de Andere Tijden documentaire 
De Telegraafrellen in 1966.67 
  Binnen de politie pakte een groepje van jonge politietalenten de 
maatschappelijke roep om verandering op. “Ze waren gevraagd de minister te 
adviseren over het immer wederkerende probleem van de politiesterkte. Overtuigd 
dat nieuwe denkbeelden over de organisatie en werkwijze belangrijker waren dan 
‘meer blauw op straat’, produceerden zij verenigd in de zogeheten Projectgroep 
Organisatie-Structuren (POS) de notitie Politie in Verandering (POS, 1978) die nu 
algemeen wordt beschouwd als een mijlpaal in het denken over politiewerk in 
Nederland” (Boin et al., 2003: 149). De politie miste het gezag en maatschappelijke 
vertrouwen om naar behoren haar werk te doen, dus moest de politie zich 
herbezinnen op haar traditionele werkwijze. De Projectgroep Organisatie 
Structuren (POS) legde in het rapport, overigens sterk geïnspireerd door 
Amerikaanse denkbeelden uit de internationale politieliteratuur, de volgende 
principes neer. Dicht bij de burger, in stadswijken en op afstand van het 
hoofdbureau (en lokale bestuur) kon de politiefunctionaris het meeste gezag 
verwerven als hij zijn beleidsvrijheid mocht aanwenden om binnen zijn 
politieprofessionaliteit hulp te verlenen aan hulpbehoevende burgers. De 
politieagenten moesten uit de auto’s en in contact komen met burgers. En de 
kerntaak van ordehandhaving en strafrechtelijke opsporing werd verruimd met 

                                                 
67 Documentaire van Andere Tijden (2006), De Telegraafrellen in 1966, zie 
http://geschiedenis.vpro.nl/gids/2006week32/. 
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hulpverlening. Dit was ook de periode dat wijkteams werden opgericht, met 
wijkagenten of buurtregisseurs, al naar gelang de stad waar de agenten 
functioneerden. De wijkagent moest ruimte hebben om beleidsprioriteiten te 
vertalen naar de specifieke situatie in de wijk. De bureaucratische organisatievorm 
was niet geschikt voor deze nieuwe manier van werken, dus werden veel 
politieorganisaties in de tijd ‘verplat’.  
 De POS-principes kregen gestaag grote invloed op de organisatie en het 
management van met name de gemeente politie. Eerst experimenteerden enkele 
korpsen, zoals Haarlem, met het nieuwe aansturingconcept, maar later volgden 
nagenoeg alle korpsen. Voor politieagenten betekende de verlossing van het 
bureaucratisch model dat hun werk uitdagender werd, met meer eigen projecten 
en verantwoordelijkheden. Ook kregen ze na interne democratisering meer invloed 
op het korpsbeleid en de organisatie. Op deze manier werden agenten meer 
aangesproken op hun ‘politievakmanschap’, een vorm van praktisch 
professionalisme (Van der Torre, 1999). “De essentie van het professionalisme van 
uitvoerende politiemensen bestaat uit praktische en bewezen oplossingen en 
werkwijzen die in sterke mate worden gevormd door de ondervonden problemen 
in het alledaagse politiewerk. Vanwege de deels unieke omstandigheden waaronder 
dit werk wordt gedaan omvat het praktische professionalisme – het ‘blauwe 
vakmanschap’ – op uitvoerend niveau wel degelijk veel unieke kennis” (Boin et al., 
2003: 38). 
 Politiemanagers werden in deze tijd meer en meer aangesproken op hun 
organisatorische talenten (Van Ooyen, 1987). Zij moesten politieagenten in 
wijkbureaus ‘aansturen’ die zich bijna volledig onttrokken aan het zicht van de 
politiemanagers en die enige discretionaire ruimte hadden in hun taakuitoefening. 
Dat vergde nieuwe kwaliteiten als netwerken en overtuigen om de steun van 
agenten voor beleidsprioriteiten en werkwijzen te garanderen. En ook ten aanzien 
van het bestuur dienden de politiemanagers zich actiever op te stellen. Naast het 
tonen van sensitiviteit voor politiek-bestuurlijk gevoeligheden moesten ze ook 
beleidsvaardig zijn, omdat ze in steeds grotere mate betrokken werden bij het 
opstellen en uitvoeren van lokaal veiligheidsbeleid. In de grote steden werden de 
korpschefs zelfs bekende media figuren, waarvoor zij in 1993 de Machiavelli-prijs 
voor overheidscommunicatie ontvingen. Ze manifesteerden zich prominent als 
crisismanagers bij grote rampen (denk aan de Bijlmer ramp) en agendasetters bij 
het vormgeven van (lokaal) veiligheidsbeleid.  
 
7.3.47.3.47.3.47.3.4    Periode 3: Periode 3: Periode 3: Periode 3: Veiligheidsproblematiek en reorganisatieVeiligheidsproblematiek en reorganisatieVeiligheidsproblematiek en reorganisatieVeiligheidsproblematiek en reorganisatie (1994 (1994 (1994 (1994----2000)2000)2000)2000)    
 
De POS-omwenteling zorgde ervoor dat de politie haar missie hervond, opnieuw de 
aansluiting bij het grote publiek vond en zich herstelde van de legitimiteitscrisis. 
De keerzijde was echter dat door de opkomst van ‘politiegeneralisme’ binnen het 
wijkteamconcept meer specialistische taken, als opsporing en de aanpak van 
zedendelicten, financiële fraude en milieuzaken, bleven liggen. De criminaliteit 
groeide, zonder dat de politie bij machte was de opmars tot stilstand te brengen. 
Niet alleen de groei in de kleine criminaliteit werd zichtbaar in de cijfers, met 
name de georganiseerde criminaliteit kwam in deze periode aan het licht.  
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 Deels verklaren criminologen de toename van de criminaliteit aan de hand 
van een veranderende samenleving, met een meer en meer individualistische 
maatschappij en een afname van de sociale controle. In die tijd bleek ook dat de 
politieorganisatie een effectieve aanpak van de grote en kleine criminaliteit in de 
weg stond. De politie was te gefragmenteerd en organisatorisch gedifferentieerd 
om op deze nieuwe en groeiende vormen van criminaliteit in te springen. Om de 
drugsinvoer en -handel te bestrijden werden er bijvoorbeeld wel korpsoverstijgende 
opsporingsteams opgericht, maar de IRT-affaire wees uit dat deze teams hun werk 
in een verantwoordingsvacuüm moesten uitvoeren. Rechercheurs konden 
jarenlang los van politieke en strafrechtelijke controle nauwe banden aangaan met 
criminelen. De politie voerde in die periode bijvoorbeeld zelf drugs het land in. De 
Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (1996) duidde later op 
een drievoudige crisis in de opsporing. Het ontbrak aan goede normen voor de 
opsporing, de bevoegdheden en verantwoordelijkheden waren onduidelijk 
verdeeld, wat de samenwerking tussen korpsen bemoeilijkte en het gezag over de 
politie en de opsporing was niet vanzelfsprekend. Met name de organisatorische 
problemen maakten de roep om een ander politiebestel sterker. 
 De organisatorische fragmentatie binnen het politiebestel was al eerder 
aangemerkt als belemmerende factor voor het functioneren van de politie. De 
aanpassing van de politiewet uit 1957, waarmee de basis voor de gedifferentieerde 
politieorganisatie en de complexe gezagsverhoudingen werd gelegd, liet echter lang 
op zich wachten. De politiek was lang niet in staat om de politieke tegenstellingen 
over de decentrale inrichting van het politiebestel te overbruggen, totdat in de 
formatie van Lubbers III het CDA en de PvdA (onverwachts) afspraken het 
politiebestel grondig te hervormen. Met de aanpassing van de politiewet in 1993 
bracht het kabinet meer eenheid in het politiebestel door de 148 
gemeentepolitiekorpsen en de zeventien districten van de Rijkspolitie gezamenlijk 
op te nemen in 25 regionaal georganiseerde politiekorpsen en één landelijk korps 
(Cachet en Muller, 1995). Toch behield ook de regiopolitie een gedifferentieerd 
karakter. Het beheer van de regiopolitie kwam in handen van de korpsbeheerder, 
de burgemeester van de grootste gemeente uit de regio, die in samenwerking met 
de korpschef en de hoofdofficier van Justitie over het beheer verantwoording 
aflegde aan het regionaal college, bestaande uit alle burgemeesters uit de regio. Het 
beheer betreft de volgende onderwerpen: begroting, formatie, organisatie, 
jaarrekening en beleidsplan. Het gezag over de politie, met name relevant bij de 
inzet van politie bij lokale ordeverstoringen en noodsituaties, bleef echter een 
lokale aangelegenheid, met een hoofdrol voor de lokale politiechef, officier van 
justitie en de burgemeester van de desbetreffende gemeente. Het gezags- en 
beheersdualisme maakte het mogelijk dat de regiopolitie zowel tussen regio’s als 
intern verschilt qua organisatie, werkwijze (binnen de wettelijke kaders uiteraard) 
en prioriteiten. Dit was het compromis tussen het CDA en de PvdA – eenheid in 
het politiebestel, maar handhaving van decentrale beleids- en organisatievrijheid – 
er mede opgericht om de lokale bestuurders te compenseren voor het verlies van 
hun directe gezag over ‘hun’ gemeentepolitiekorpsen.  
 Voor de politie betekende dit een hectische periode. Naast escalatie van 
criminaliteit en de crisis in de opsporing van georganiseerde criminaliteit kregen 
alle korpsen te maken met reorganisatieperikelen. Alle agenten en politiemanagers 
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moesten opnieuw solliciteren naar functies binnen de regiokorpsen en het 
samensmelten van korpsen bracht de nodige spanningen en beslechten van 
culturele verschillen met zich mee. Daartoe kregen de beoogde korpschefs van de 
ambtelijke commissie die de regionalisatie voorbereidde, en van de politiek, zowel 
nationaal als lokaal, de nodige tijd en vrijheid om zelf de organisatie en visie van de 
nieuw op te richten regiokorpsen te bepalen. De politieministers zorgden voor de 
randvoorwaarden, zoals sterkteverdeling, budgetten en gebouwen, maar de inhoud 
van de reorganisatie mochten de korpschefs zelf invulling geven. “Decentraal was 
het Leitmotif” (Boin et al., 2003: 152). 
 In die periode kregen de korpschefs ruim baan om met het lokale bestuur, 
vertegenwoordigd in de regionale colleges, het veiligheidsbeleid en de 
politieorganisatie vorm te geven. Er is veel aandacht voor de positie van korpschef 
en hun politievisie. Veel korpsen en politiemanagers worstelden met de vraag hoe 
decentraal de korpsen ingericht moesten worden en hoe kon worden voorkomen 
dat de organisatie niet veel meer was dan een losse federatie van voormalige 
gemeentekorpsen. De korpsen waren aanzienlijk gegroeid, met alle 
organisatorische zaken en problemen van dien, waarvoor de toenmalige 
politiemanagers niet opgeleid waren en ook de ervaring misten om ze op te lossen. 
Gaandeweg ontstond er in deze periode meer aandacht voor politieleiderschap en 
technieken om het politiemanagement van de regiokorpsen vorm te geven. Op de 
inhoud daarvan zullen we in het volgende hoofdstuk nader in gaan. 
 
7.3.57.3.57.3.57.3.5    Periode 4: Periode 4: Periode 4: Periode 4: Centralisatie en prestatCentralisatie en prestatCentralisatie en prestatCentralisatie en prestatiesturingiesturingiesturingiesturing ( ( ( (van van van van 2000200020002000 tot  tot  tot  tot nu)nu)nu)nu)    
 
De criminaliteit werd echter niet minder en in maatschappelijk opzicht bleef het 
veiligheidsvraagstuk een ‘hot item’. Ook de nationale politiek kon niet meer 
geloofwaardig volhouden dat de oplossing van het veiligheidsvraagstuk alleen een 
onderwerp van de politieregio en de lokale politiek was. De nationale politiek legde 
via het College van Procureurs-generaal van het Openbaar Minister de 
regiopolitiekorpsen nationale beleidsprioriteiten op. Via de justitiële lijn werd op 
deze manier in het decentrale politiebestel centralisering gebracht, wat het College 
van PG’s de bijnaam ‘beleidscollege’ opleverde (Van der Torre, 1997). 
 Later realiseerde de nationale politiek, mede naar aanleiding van een 
grondige evaluatie van de nieuwe politiewet (Rosenthal et al., 1998), dat het 
politiebestel een ‘democratisch gat’ kende en dat de beoogde verbetering van 
effectiviteit en efficiency niet werd bereikt. De verantwoording aan het regionale 
college verliep gebrekkig en de formeel gescheiden gezags- en beheerlijnen liepen 
feitelijk, mede door personele unies van de gezagsdragers, dwars door elkaar heen. 
Dit leverde aansturingproblemen op als de regionale driehoek niet goed 
functioneert, zoals bij de Oosterpark-rellen in Groningen. Deze weeffouten in het 
politiebestel trachtte de verschillende kabinetten te repareren door beheersmatig 
meer grip op de politie te krijgen. Het (tweede) paarse kabinet introduceerde de 
landelijke beleidsbrief, waarin het landelijke beleidskader gepreciseerd werd. De 
liberaalchristelijke kabinetten van Balkenende verstevigden de grip met behulp van 
prestatieafspraken in prestatieconvenanten. De ‘sluipende centralisering’ bleef niet 
beperkt tot beleidsmatige prestatieafspraken, ook het politieonderwijs (en de 
selectie van agenten en politiemanagers) ging volledig op de schop.  
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 Voor de politie betekenden deze centralisering, verstrakking van de 
beleidskaders en de prestatieafspraken meer standaardisatie van het uitvoerende 
politiewerk en meer aandacht van managers en controllers voor de cijfermatige 
output. Zogezegd wordt het politiemanagement ‘meer operationeel betrokken’ 
(Hoogenboom, 2006), krijgt het meer oog voor bedrijfsvoering (Terpstra en 
Trommel, 2006) en is het meer ‘op prestaties gericht’ (Jochoms et al., 2006). De 
invoering van de prestatieconvenanten vanaf 2003 behelsde weliswaar de sterkst in 
het oog springende verandering, maar in wezen fungeerde het slechts als een 
katalysator van een groot aantal op prestatiegerichte sturingsinstrumenten, die al 
eerder waren ingevoerd. De operationele betrokkenheid van politiemanagers en 
beleidsdepartementen is versterkt door de invoering van de beleids- en 
beheerscyclus (sturing), invoering van het INK-model (kwaliteit), ontwikkeling en 
invoering van ABRIO (standaardisering), introductie van het concept 
informatiegestuurde politiezorg (informatie), een toenemende focus op leiderschap 
(competentiemanagement en zingeving) en de meer recente projecten rondom 
capaciteitsmanagement (tijd) (Hoogenboom, 2006: 9).  
 In dezelfde tijd ontstonden ook landelijke projecten die meer beoogden 
afstemming, en daarmee standaardisatie, te brengen tussen de korpsen. C2000 
betrof een nieuw landelijk netwerk dat de mobiele communicatie van alle 
hulpdiensten – politie, brandweer en ambulancediensten – samenbundelde en de 
oude, verschillende analoge netwerken verving. Het netwerk kampte echter met 
aanzienlijke opstartproblemen omdat naast technologische vernieuwing ook 
organisatorische afstemming vereist was. Een ander voorbeeld van landelijke 
afstemming betrof de introductie van veiligheidsregio’s. Deze regio’s hadden met 
name voor de brandweer en de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij 
Ongevallen en Rampen) organisatorische consequenties, omdat de politie zelf al 
regionaal was georganiseerd. Ook deze landelijke projecten beïnvloedden via de 
bedrijfsvoering (gestandaardiseerde communicatiemiddelen, gemeenschappelijke 
veiligheidsbeheersing in regio’s) het werk van politieagenten en -managers.  
 Al deze op bedrijfsvoering gerichte instrumenten hebben ogenschijnlijk 
geleid tot een versterkte grip van politiemanagement op het uitvoerend politiewerk. 
Dit leverde een hernieuwde discussie op over het vakmanschap van uitvoerende 
politieagenten (vergelijk Nap, 1999). Verliezen agenten hun discretionaire ruimte 
en politieprofessionaliteit, omdat de politiek en daarmee politiemanagers hun werk 
volledig bepalen en inperken? Ondanks dat een sterke cijfermatige focus niet te 
ontkennen is, is het te eenvoudig om dit alleen als deprofessionalisering van 
politiewerk neer te zetten. Het politiewerk ondergaat geleidelijk allerlei 
veranderingen, zoals het minder vrijblijvend monitoren en evalueren van 
verantwoordingsdoelstellingen, een grotere operationele betrokkenheid van 
politieleiders, een afname van het non-interventiekarakter binnen de politiecultuur 
en een sterke waardering voor de repressieve kant van het politiewerk (Jochoms et 
al., 2006). Het is immers de maatschappij die om meer en inzichtelijkere 
politieoptredens vraagt. Daarnaast is er meer aandacht voor opleiding en 
nascholing en relaties met lokale partners, waarmee de professionaliteit van de 
politieagent op straat weliswaar aan grote veranderingen onderhevig is, maar niet 
noodzakelijkerwijs afneemt. Ook vinden er binnen korpsen tussen managers en 
agenten zinvolle discussies plaats over de inzet van politiecapaciteit, het voldoen 
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aan prestatiecriteria en het realiseren van lokale veiligheid. Het participeren in 
dergelijke discussies en het zowel intern als extern (naar het publiek toe) 
rechtvaardigen van de afweging tussen verschillende belangen is onderdeel van een 
praktische (sommigen zeggen reflexieve) professionaliteit (vergelijk Van der Torre, 
1999; Van der Veen, 2008).  
 Hoewel ontegenzeglijk duidelijk is dat de centrale sturing van het 
politiewerk aangezet wordt, blijven decentrale structuren en het principe van lokale 
beleidsafstemming voortbestaan. De Raad van Hoofdcommissarissen krijgt nog 
steeds de ruimte om haar eigen visie op het politiewerk te formuleren. Het rapport 
Politie in Ontwikkeling (RvHC, 2005) is verschenen als reactie op de wens van het 
kabinet een nationale politie te realiseren. Daarom spreekt de RvHC zich ook uit 
voor het versterken van het ‘concern politie’, voornamelijk door middel van een 
verbetering van de samenwerking. Het rapport breekt echter ook een lans voor het 
handhaven van het ‘gebiedsgebonden werken’. Gebiedsgebonden werken vergt 
immers een decentrale aansturing van de organisatie en ook ‘professionele 
autonomie’: politiek en bestuur bepalen de wat-vragen, terwijl de politie zelf vanuit 
haar professionaliteit aan het hoe invulling geeft. Vooralsnog ziet het kabinet af van 
het invoeren van een nationale politie en is de visie van de Raad van 
Hoofdcommissarissen, die de politie een centrale rol geeft in het regisseren van de 
veiligheidsketen en het (lokale) veiligheidsbeleid.  

De consequenties van de vooralsnog geldende politievisie gaan voor de 
politiemanagers verder. Uiteraard handhaaft de visie een onderschikking aan het 
bevoegd gezag. Dat betekent dat het huidige politiemanagement, met een sterke 
focus op het realiseren van de prestaties, blijft voortbestaan, hoewel de criteria uit 
de prestatieconvenanten momenteel minder hard zijn dan in de periode 2003-
2006. De politie krijgt echter ook een nieuwe kerntaak toegekend, namelijk 
signaleren en adviseren. De politie heeft niet alleen contacten met lokale 
gezagsdragers en het gemeentelijke apparaat, maar ook met allerlei publieke, semi-
publieke en private organisaties, zoals welzijnsinstellingen, jeugdzorg en 
sportverenigingen en natuurlijk de gewone burgers. De politie ziet zichzelf daarin 
als ‘de ogen en oren van de samenleving’, die met observaties en advies de andere 
publieke organisaties terzijde staat. Voor politiemanagers betekent dit niet alleen 
het ‘intern’ vormgeven aan een nieuwe kerntaak voor politieagenten. 
Politiemanagers moeten zich ook profileren in maatschappelijke discussies over de 
taak en visie van de politie, zoals bij de concretisering van het PiO-begrip ‘nodale 
oriëntatie’ (Mertens, 2006). Maatschappelijke processen zijn een samenstel van 
allerlei ‘stromen van mensen, informatie, goederen en geld’, zowel fysiek als 
digitaal. De politie dient de knooppunten te herkennen en controleren en ontdoen 
van het ‘kwaad’.68 Voor het formuleren en uitdragen van de politievisie moeten de 
politiemanagers zich ontwikkelen tot ‘politieleiders’. Met leiderschap moeten de 
politiemanagers het voortouw nemen in discussie binnen en buiten de 
politieorganisatie om de politie een eigen gezagsbasis in de samenleving te geven 
en uiteraard de politiek af te houden van hernieuwde pogingen tot centralisatie.  
   

                                                 
68 Zie http://www.politie.nl/Overdepolitie/Politie_in_ontwikkeling/Visie/ 
Nodale_orientatie.asp.  
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Aan het slot van dit historische overzicht van de ontwikkelingen van het 
politiebestel en veiligheidsbeleid kunnen we samenvattend concluderen dat de 
samenleving, de politie zelf en het politiemanagement gezamenlijk grote 
veranderingen hebben doorgemaakt. De maatschappij heeft zich ontwikkeld van 
een relatief rustige samenleving tot een ‘high crime society’. Voor de politie 
betekent dit dat zij haar werk niet meer in rust en op de achtergrond kan uitvoeren, 
maar dat ze in het centrum van de publieke en politieke belangstelling staat. Dat er 
ook grote vraag is naar het product dat ze probeert te leveren en waarop ze constant 
aangesproken wordt, de maatschappelijke veiligheid. De consequentie is ook dat 
het beleid en het bestel voortdurend worden bediscussieerd en op onderdelen 
gewijzigd als zich incidenten voordoen of de onveiligheid publiekelijk zichtbaar 
wordt. De maatschappelijke roep om veiligheid en de politieke druk op de politie 
heeft zich vertaald in prestatiesturing. Dat betekent dat het politiemanagement 
naast haar ‘normale’ taken als het aansturen van personeel, beoordelingen etc. ook 
moet zorgdragen voor goede prestaties zoals weergegeven in de cijfers. Dat brengt 
voor politieorganisaties en politiemanagers de nodige ‘existentiële’ vragen met zich 
mee. Doen we het politiewerk nu voor een veiligere samenleving of voor de 
cijfermatige weergave en controlesystemen daarvan? En hoe verhoudt onze 
verantwoordelijkheid voor de veiligheid zich tot onze professionaliteit en de 
verantwoordelijkheid van andere organisaties die op hun manier bijdragen aan de 
publieke veiligheid? In de volgende paragraaf gaan we in op deze beide 
consequenties voor politieorganisaties. 
 
 
7.47.47.47.4    Gevolgen voor politGevolgen voor politGevolgen voor politGevolgen voor politieorganisatiesieorganisatiesieorganisatiesieorganisaties    
 
De ontwikkeling van het politiebestel en het veiligheidsbeleid houden sterk 
verband met veranderingen in de maatschappij, maar ook met hoe de 
politieorganisaties en de politiemanagers zelf functioneren. De invloed is uiteraard 
wederkerig. Politiemanagers en politieorganisaties geven actief vorm aan het 
veiligheidsbeleid en het functioneren van het politiebestel, en anderzijds bepalen 
ze het bestel en beleid hoe politiemanagers en -organisaties kunnen functioneren. 
In deze paragraaf gaan we nader in op de gevolgen van beleids- en 
bestelwijzigingen voor politieorganisaties. Achtereenvolgens behandelen we cijfers 
en systemen en ketenverantwoordelijkheid. 
 Net als in de zorg zijn de politieorganisaties groter en relevanter geworden 
en daarmee samenhangend zijn politiemanagers zichtbaarder geworden, zowel 
voor het grote publiek als voor hun politiek-bestuurlijke omgeving. In de 
reorganisatieperiode toen de beoogde korpschefs hun ‘eigen’ korpsen mochten 
bouwen was duidelijk de invloed van individuen op de politieorganisaties en het 
totale politiebestel zichtbaar. Dat was de eerste generatie van korpschefs die een 
organisatie van 1000 man een klein korps vonden, erop duidend dat 
organisatievraagstukken als coördinatie, planning, controle en verantwoording 
belangrijker waren geworden. Echter, het verschil met de zorgsector is dat 
georganiseerde en gemanagede zorgverlening in de afgelopen eeuw ontstaan is, 
terwijl politiezorg ook al in de voorgaande periode bewust georganiseerd en 
gemanaged werd. Binnen de politie is alleen de manier waarop georganiseerd en 
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gemanaged wordt veranderd. Als zodanig is het politiemanagement voor de 
politiemanagers een vak apart geworden (zie hoofdstuk 8). 
 
7.4.17.4.17.4.17.4.1    Cijfers en systemen Cijfers en systemen Cijfers en systemen Cijfers en systemen     
 
In de huidige politieorganisaties is veel aandacht voor politieprestaties, en met 
name de weergave daarvan in cijfers. De politie heeft het afgelopen decennium 
onder invloed van pogingen van de politiek om meer grip te krijgen op de 
politieprestaties te maken gekregen met nieuwe controle- en 
beoordelingssystemen. Naast de invoering van planning en control (Van Sluis, 
2002) hebben de prestatieconvenanten die de korpsbeheerders in 2003 hebben 
afgesloten met de minister van BZK erin geresulteerd dat de administratie en 
verantwoording van politieorganisaties als geheel meer en meer cijfermatig vorm 
hebben gekregen. De prestatieconvenanten bevatten onder andere afspraken over 
aantallen aan OM aangeleverde verdachten, aantallen afgehandelde internationale 
rechtshulpverzoeken, telefonische bereikbaarheid, percentage van bevolking dat 
tevreden is met het laatste politiecontact, ziekteverzuimcijfers en aantallen boetes. 
Met name dat aantallen boetes criterium heeft de nodige politieke en 
maatschappelijke beroering opgeleverd.  
 De korpsen verschillen wel in hoeverre de korpstargets zijn ‘doorvertaald’ 
naar doelstellingen van individuele agenten (Jochoms et al., 2006). Het gevaar voor 
perverse effecten ligt op de loer (De Bruijn, 2001). Immers, maatschappelijke 
veiligheid is niet gediend bij een politie die de eigen prestatienormen boven de 
lokale veiligheidsbehoeften stelt. Het algemene beeld van politieagenten die hun 
prestatiebeloning bij elkaar scharrelen met ‘flut-bekeuringen’ heeft in de publieke 
discussie de nodige aandacht gehad. Verwensingen als ‘ga toch boeven vangen’ 
waren niet van de lucht.  
 Echter, niet alleen het publiek protesteerden tegen de cijfermatige sturing 
van de politie, ook politieagenten en politiemanagers maakten zich zorgen over de 
versimpeling van het politiewerk. Voor hen was met name de ontkenning van hun 
discretionaire ruimte en vakkundigheid bij het handelen ‘ter plaatse’ – bijvoorbeeld 
in de keuze om een bon uit te schrijven of een waarschuwing af te geven – het 
issue. Ondanks hun protesten is het systeem van prestatiesturing een politieke en 
bestuurlijke realiteit geworden, waar agenten en managers mee moeten werken. In 
het huidige politiemanagement is het onmogelijk om de cijfers links te laten 
liggen. Het aansturingsysteem behoeft het verzamelen van de relevante informatie, 
het verwerken van de data tot rapporten voor het bestuur en het publiek, en tot slot 
het beoordelen en aansturen op basis van de informatie. De informatiesystemen 
moeten worden ‘gevoed’ en controllers moeten worden bediend, simpelweg omdat 
de maatschappij en het publiek een dergelijk niveau van transparantie vereisen. 
Het normale werk van agenten op straat en in wijken blijft echter gewoon 
doorgaan, waar ze met evenveel ambitie en enthousiasme concrete 
veiligheidsproblemen tot een oplossing moeten brengen, wat zich uiteraard 
moeilijk of onmogelijk in cijfers laat vatten (zie ook Van den Brink et al., 2007; 
Den Boer geïnterviewd door Jensma, 2009). 

Daarmee is het zaak geworden de potentiële perverse effecten te 
vermijden. De Bruijn (2001) wijst bijvoorbeeld op perverse effecten als het 
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blokkeren van innovatie en ambitie, de verwarring van de werkelijke prestaties 
(maatschappelijke outcome) met de cijfermatige ‘realiteit’ (organisatieoutput) en 
beperking van professionele oordeelsvorming dat kan leiden tot afgestompte 
professionals (vergelijk ook Van den Brink et al., 2005; Van den Brink, 2007). 
Effectstudies (Jochoms et al., 2006) wijzen echter uit dat de prestatiesturing bij de 
politie welzeker heeft bijgedragen aan een kwaliteitsimpuls, deels omdat 
informatie- en capaciteitsmanagement belangrijker zijn geworden voor effectieve 
en efficiënte inzet van politieagenten en anderzijds omdat er meer aandacht is 
ontstaan voor de kwaliteit en politieprofessionaliteit binnen operationele processen 
(p. 189-191). Dit wordt als winst gezien. 
 Daarnaast zijn de cijfers zelf ook onderdeel geworden van de politiek-
bestuurlijke discussie van welke verantwoordelijkheden bij het politiewerk passen 
en waar de verantwoordelijkheid van andere maatschappelijke organisaties, 
inclusief het gemeente bestuur zelf, begint. De aandacht voor de politieprestaties 
heeft ook de aandacht gevestigd op de bijdrage van andere organisaties aan de 
lokale veiligheidsproblematiek. Dit heeft ertoe bijgedragen dat binnen de 
veiligheidsketen nu ook andere sectoren de ‘zwarte piet’ krijgen toegespeeld. De 
afgelopen jaren is ook (zeer) kritisch gekeken naar de prestaties van onder andere 
de rechtelijke macht, TBS-instellingen en recentelijk naar het organisatorische 
functioneren van jeugdzorg. Dit heeft ertoe bijgedragen dat andere 
maatschappelijke organisaties ook nadrukkelijker op hun verantwoordelijkheden 
voor de veiligheidsproblematiek kunnen worden gewezen. 
 
7.4.27.4.27.4.27.4.2    KetenverantwoordelijkheidKetenverantwoordelijkheidKetenverantwoordelijkheidKetenverantwoordelijkheid    
 
Het werkterrein van politieagenten is ook veranderd. Tegenwoordig vindt de kern 
van het politiewerk plaats in de context van wijken (zie bijvoorbeeld RvHC, 2005: 
15-16). Op zich is het gebiedsgebonden werken voor de politie zelf niet nieuw, wat 
nieuw is dat het lokale bestuur en tegenwoordig ook de Rijksoverheid de wijk (of de 
buurt) centraal stelt voor het beleid. Het gaat om probleemwijken, die kampen met 
‘multiproblems’ en door het huidige kabinet zijn omgedoopt tot ‘prachtwijken’ 
(voormalig minister Vogelaar van integratie benoemt de aandachtswijken tot 
‘prachtwijken’). Het gaat zo gezegd niet alleen meer om veiligheidsproblemen, 
maar om maatschappelijke problemen met velerlei aspecten, die ook raken aan 
verschillende beleidsterreinen en allemaal tot uiting komen in wijken (Kremer en 
Verplanke, 2004). Spijbelen gaat bijvoorbeeld niet alleen om het ontduiken van de 
leerplichtwet, maar wordt tegenwoordig ook gezien als indicator van voortijdig 
schooluitval met arbeidsmarktaspecten, als indicatie van mogelijke psychische 
gedragsproblemen en gezinsproblemen (met aspecten voor jeugd- en gezinszorg) 
en als veiligheidsprobleem (omdat de spijbelaars gaan rondhangen in 
winkelcentra). Andere voorbeelden van maatschappelijke problemen zijn 
alcoholmisbruik, veilig uitgaan en veelplegers. Het multidisciplinaire karakter van 
dergelijke problemen bemoeilijkt de probleemoplossing, omdat uit verschillende 
disciplines andere ‘oplossingen’ worden aangedragen en ook de betrokken 
(publieke) organisaties verschillende verantwoordelijkheden hebben.  
 Maatschappelijke veiligheid is dus verbonden met allerlei maatschappelijke 
problemen die het onmogelijk maken dat de politie alleen in staat is de 
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maatschappelijke veiligheid te garanderen. Echter, de politie krijgt wel te maken 
met veiligheidsaspecten van maatschappelijke problemen die het werkgebied 
behelzen van andere publieke organisaties. De politie is het “afvoerputje” van de 
veiligheidsketen, zoals sommige respondenten het benoemden69: “Daarmee wordt 
bedoeld dat er veel problemen bij de politie terechtkomen die daar niet thuishoren” 
(Kremer en Verplanke, 2004: 191). Als andere publieke en maatschappelijke 
organisaties, zoals jeugdzorg of welzijnwerk, niet hun taken goed vervullen, krijgt 
de politie met de problemen daarvan te maken. Het succes van de politie reikt niet 
verder dan de zwakste schakel in de veiligheidsketen.70 Daarmee is het voor de 
politie zaak geworden de rol van trekker in lokale veiligheidsketens op zich te 
nemen en andere partners te helpen hun verantwoordelijkheden vorm te geven. 
Bijvoorbeeld bij ‘overlastgevende jongeren’ is het de politie die afspraken maakt 
“met burgers en bedrijven, de jeugd zelf, met de ouders en met de ketenpartners” 
(Landelijk platform Politiële Jeugdtaak, 2005: 22). Immers, “van onder meer 
gemeenten, lokaal jeugdbeleid, welzijnsinstellingen en politie wordt verwacht dat 
zij in deze gezamenlijke aanpak nauw met elkaar samenwerken” (p. 21). En het is 
de politieorganisatie die de verantwoordelijkheid neemt “voor de kwaliteit van het 
werk dat geleverd wordt door de eigen organisatie en haar rol in de keten” (p. 23). 

Daarmee is de politie meer en meer afhankelijk geworden van die inbreng 
van maatschappelijke partners, en die bijdrages moeten georganiseerd worden. 
Ketens, en de veiligheidsketen in het bijzonder, kampen niet alleen met 
coördinatieproblemen in de onderlinge afstemming en samenwerking, maar ook 
met juridische kwesties – wie is waarvoor precies verantwoordelijk? –, met 
budgettaire issues – hoe kunnen we budget voor de aanpak van ketenproblemen 
losweken uit de verschillende organisatiebudgetten? – en sociale culturele factoren 
– hoe is samenwerking mogelijk als iedereen de eigen organisatie, werkwijze en 
sociale status vooropstelt? Het voordeel is anderzijds dat alle publieke organisaties 
het bestaan van de keten en de gezamenlijke ketenverantwoordelijkheid 
(h)erkennen en dat vanuit de overheid (zie artikel 61 van het huidige 
regeringsprogramma Samen werken, samen leven) de ketensamenwerking en 
ketenverantwoordelijkheid verder worden gestimuleerd. Overigens is deze 
afhankelijkheid van de politie van maatschappelijke organisaties niet anders dan in 
de periode van verzuiling, behalve dan dat de maatschappelijke organisaties toen 
hun sociale verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke veiligheid zelf, dus 
zonder de politionele regisseursrol, actief vormgaven.  
 Voor de politieorganisaties betekenen de ketenverantwoordelijkheid en het 
aangaan van de regierol in de lokale veiligheidsketen dat het politiepersoneel 
andere vaardigheden nodig heeft. Naast verbale vaardigheden – die overigens voor 
ordehandhavende agenten (vergelijk Van der Torre, 1999) al moeilijk zijn – zijn 
ook netwerkvaardigheden, politiek-bestuurlijke sensitiviteit, beleidsvaardigheden 
en kennis rondom agendasetting nodig. Traditioneel worden politieagenten, en ook 

                                                 
69 Als het gaat om de repressieve kant van de veiligheidsketen is de politie eerder een 
‘poortwachter’, omdat zij aan het begin van de strafrechtelijke keten staat. Hier gaat het 
meer op de preventieve kant van de veiligheidsketen. 
70 Zie Kamerstukken, , , , Tweede Kamer, 2003-2004, 29202, nr. 2, getiteld: Beleidsprogramma 
2004-2007.  
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de politiemanagers, niet geselecteerd op deze vaardigheden. In het huidige 
onderwijsprogramma voor de politie komen deze nieuwe vaardigheden (in 
competentievorm) wel aan de orde, zowel in het onderwijs van nieuwe agenten als 
in vervolgopleidingen van straatagenten en politiemanagers. Hiermee veranderen 
de politieorganisatie en het politiewerk wel van karakter.  
 
 
7.57.57.57.5    SpanningsveldenSpanningsveldenSpanningsveldenSpanningsvelden    
 
De opkomst van politiemanagers binnen politieorganisaties staat niet op zichzelf. 
In het verleden diende de politie-inzet weliswaar ook al gemanaged te worden, 
maar tegenwoordig heeft het bureaucratische management plaats gemaakt voor 
prestatiesturing, ketenmanagement en natuurlijk politioneel leiderschap. Het 
politiemanagement bestaat uit het balanceren tussen verschillende belangen. Ten 
eerste is prestatiemanagement belangrijk. Korpsen moeten in ieder geval blijven 
voldoen aan de minimale prestatievereisten of een goed verhaal hebben voor 
afwijking. Ten tweede dienen politiemanagers nadrukkelijker vorm te geven aan 
lokale netwerken van ketenpartners in het lokale veiligheidsbeleid. Dat vergt niet 
alleen contacten met lokale gezagsdragers en het gemeentelijke apparaat, maar ook 
met allerlei publieke, semi-publieke en private organisaties, zoals 
welzijnsinstellingen, jeugdzorg en sportverenigingen. Tot slot hebben de huidige 
politiemanagers een taak zich te profileren in maatschappelijke discussies over de 
taak en visie van de politie. Immers alleen met een gezaghebbende maar 
gemeenschappelijke visie op de politiefunctie kunnen politiemanagers de 
ketenpartners bij elkaar brengen, voldoen aan de verwachtingen van het lokale 
bestuur en het publiek en de politiek afhouden van hernieuwde pogingen tot 
centralisatie. 
 Het balanceren tussen verschillende belangen ligt niet alleen ten grondslag 
aan het huidige politiemanagement. Ook de vakontwikkeling van politiemanagers 
(het onderwerp van het volgende hoofdstuk) vindt plaats te midden van 
tegenstrijdige belangen. Uit de beschrijving van de ontwikkelingen in het 
politiebestel en het veiligheidsbeleid en de organisationele consequenties kunnen 
we enkele spanningsvelden herleiden die van belang kunnen zijn voor de 
vakontwikkeling van politiemanagers. Deze spanningsvelden zijn politiesector-
specifiek, en staan daarmee los van de intrinsieke spanningen van het ontwikkelen 
van managementprofessionaliteit in het algemeen, zoals het standaardiseren van 
de ‘talig’ werk te midden van flexibiliteit, heterogeniteit en lokale omstandigheden 
(vergelijk Whitley, 1989). We behandelen hier drie politiesector-specifieke 
spanningenvelden die op de achtergrond van de vakontwikkeling van 
politiemanagers een rol spelen. 
 Op het niveau van het politiebestel gaat het om de institutionele inbedding 
van het vak van politiemanagers. Welke (gewenste) bestuurlijke inrichting van het 
politiebestel past bij ‘professioneel politiemanagement’? De klassieke spanning in 
het politiebestel heeft betrekking op de verticale as. Centralisering behelst het 
vergroten van de invloed van nationale beleidsmakers, zoals de ministers van BZK 
en Justitie en het landelijke parket van het Openbaar Ministerie. Bij 
decentralisering komt juist het primaat van de aansturing te liggen bij de lokale 
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bestuurslaag. Het recente wetsvoorstel over de nationalisering van het politiebestel 
betrof overigens een compromis op deze as. Ondanks de introductie van een 
bestuursraad voor het politiebeheer bij het ministerie van BZK bleef het gezag over 
de politie een lokale aangelegenheid, met een centrale rol voor de burgemeester.  
 Echter, naast de voortdurend wederkerende discussie over centralisering of 
juist de decentrale aansturing binnen het politiebestel kunnen we ook een 
horizontale variant ontdekken. De vraag is of het garanderen van de 
maatschappelijke veiligheid alleen de taak en verantwoordelijkheid van de politie 
kan zijn. In toenemende mate wordt duidelijk dat veiligheid met allerlei 
maatschappelijke fenomenen samenhangt, waarvoor ook andere publieke en semi-
publieke organisaties verantwoordelijk zijn. De politie onderneemt zelf pogingen 
de bijdrages van haar zogenaamde ketenpartners te coördineren en organiseren. 
Deze horizontale as hangt dan ook sterk samen met de taakstelling van 
politieorganisaties. De politie heeft enerzijds een reactieve taak. De politie komt pas 
in actie als zich een crisis voordoet of er een noodoproep bij het callcentrum 
binnenkomt. Zonder afbreuk te doen aan het belang van deze reactieve taak is de 
bijdrage hiervan aan de maatschappelijke veiligheid echter beperkt. Voor het 
voorkomen van onveiligheid is juist meer preventie of beleidsgerichte actie nodig. 
Daarmee verschuift echter ook het accent in de veiligheidsketen van de op repressie 
gerichte organisaties, zoals politie en justitie, naar de op welzijn gerichte 
organisaties, zoals jeugdzorg, welzijnsorganisaties, (sport)verenigingen en 
maatschappelijk werk. Het zal duidelijk zijn dat een reactieve politie deze taak niet 
goed kan vervullen, hoewel ze in toenemende mate aan haar 
ketenverantwoordelijkheid invulling tracht te geven. Voor de politie, en zeker de 
politiemanagers, resteert de vraag of ze de professionalisering inzet ten behoeve 
van het verbeteren van haar repressieve en reactieve taakstelling of juist meer 
aansluiting zoekt bij ketens, netwerken en het lokale veiligheidsbeleid. Dit is zeker 
relevant in het licht van een maatschappelijke roep om harder en effectiever 
politieoptreden en zwaardere straffen voor overtreders (Boutellier, 2003). 
 Aan het tweede spanningsveld, op het niveau van de politieorganisatie, is 
reeds de nodige aandacht besteed. Hoeveel discretionaire ruimte mogen 
uitvoerende politieagenten hebben? Dit is een klassieke manager-professional 
spanning (Realin, 1986). De aansturing binnen politieorganisaties heeft in het 
laatste decennium juist vorm gekregen langs de lijn van het meten en belonen van 
meetbare politieprestaties. In de kern gaat het hier om de doorvertaling van de 
prestatie-eisen van het korps naar het niveau van de individuele agenten (Jochoms 
et al., 2006) en hoe deze individueel opgelegde taakstelling zich verhoudt tot de 
discretionaire bevoegdheid van agenten (Boin et al., 2003). Met de aandacht op de 
kwantiteit van de politieprestaties komen, zo zeggen verontruste professionals 
(vergelijk Van den Brink et al., 2005), de professionaliteit van uitvoerders en de 
kwaliteit van het politiewerk onder druk te staan. Anderzijds is het voor 
politiemanagers mogelijk binnen het huidige politiebestel en veiligheidsbeleid de 
prestatie-eisen links te laten liggen. Het komt dus uiteindelijk aan op de 
professionaliteit van de politiemanagers, en de institutionele inbedding van het vak 
van politiemanagers, hoe de politieprestaties kunnen worden gerealiseerd met 
behoud van commitment en professionaliteit van uitvoerders, en hoe het 
politiewerk effectief en efficiënt kan worden georganiseerd.  
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 Het laatste spanningsveld in het werk en vakgebied van politie(managers) 
betreft de vermaatschappelijking van de politieorganisatie en politiezorg. De politie 
kent een lange traditie van het selecteren, opleiden en te werkstellen van ‘blauwe’ 
politieagenten en -managers. Het moeilijke politiewerk vergt onvoorwaardelijke 
collegialiteit in gevaarlijke situaties, gezagsgetrouw handelen om machtsmisbruik 
te voorkomen en geloof in de ‘blauwe’ bijdrage aan de maatschappelijke veiligheid. 
Het blauwe vakmanschap (Nap, 1999) vertoont daarmee grote gelijkenissen met 
klassieke vormen van professionaliteit, inclusief het pogen de beroepspraktijk qua 
werk en opleiding af te schermen van buitenstaanders.  
 In de huidige samenleving is het ‘blauwe eiland’ niet meer te handhaven. 
De politie moet ook interacteren met partners uit de veiligheidsketen, pogen de 
zelfredzaamheid van burgers te vergroten en vormgeven aan het lokale 
veiligheidsbeleid. Deze taken kan de politie niet vanuit haar autonomie realiseren, 
daarvoor moet zij contact zoeken met de samenleving. De kernvraag is natuurlijk 
hoever de politie zich openstelt voor maatschappelijke invloeden. De stap naar het 
ontwikkelen van nieuwe competenties, zowel voor uitvoerders als voor 
politiemanagers, heeft ze al gezet. Maar zal ze ook de regierol in de 
veiligheidsketen uitbesteden aan andere publieke organisaties? En het 
politieonderwijs uitbesteden aan reguliere onderwijsinstellingen, met een grotere 
nadruk op persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke vakken? En zal ze zelfs 
niet ‘blauw’ opgeleid personeel aanstellen op belangrijke functies binnen de 
politieorganisatie? Vooralsnog vinden deze voorbeelden van vermaatschappelijking 
slechts mondjesmaat plaats binnen de politie. Dit komt niet alleen omdat deze 
nieuwe manier van werken indruist tegen de traditionele visie van het politiewerk. 
Door de aandacht voor bedrijfsmatige presteren wordt de politie ook gedwongen 
zich te concentreren op het eigen functioneren. Mede daardoor trekt ze zich dus 
ook terug op haar eigen ‘blauwe eiland’ (vergelijk Terpstra en Kouwenhoven, 
2004).  
 
Deze drie spanningsvelden zijn ook sterk van invloed op de opkomst van het 
management bij de politie. Het volgende hoofdstuk schetst de ontwikkeling van het 
vak van politiemanagers.  
 
 
7.67.67.67.6    ConclusieConclusieConclusieConclusie    
 
Dit hoofdstuk vormde de achtergrond voor de studie naar de vakontwikkeling van 
politiemanagers. Het heeft laten zien dat de politiechefs ander werk, een andere 
positie en andere prioriteiten hebben gekregen, dat het politiemanagement zelf in 
de afgelopen eeuw zich heeft ontwikkeld van bureaucratisch management naar 
prestatiemanagement, ketenmanagement en leiderschap en dat dit allemaal de 
politie, inclusief de vakontwikkeling van politiemanagers, voor nieuwe uitdagingen 
stelt.  
 Dit decor, waartegen de vakontwikkeling van politiemanagers plaatsvindt, 
kunnen we op twee manieren gebruiken bij de analyse van de vakontwikkeling. 
Ten eerste kunnen we analyseren of en hoe de fasering van het politiemanagement 
(zie paragraaf 7.3) doorwerkt in de ontwikkeling van het vak van politiemanager. 
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Met andere woorden, kunnen we de kritieke momenten uit de vakontwikkeling 
koppelen aan bestuurlijke, maatschappelijke en/of sectorinterne veranderingen die 
op een bepaalde manier relevant zijn voor de vorm en inhoud van die 
vakontwikkeling? Het zal bijvoorbeeld interessant zijn om nader te bekijken of de 
publicatie van de belangrijke visiedocumenten van de politie, Politie in 
Verandering (POS, 1978) en Politie in Ontwikkeling (2005), reden was voor het 
opstarten van een nieuwe fase in de ontwikkeling van het vak van politiemanager. 
 Ten twee gaat het ons om de inhoudelijke en institutionele duiding van de 
vakontwikkeling. De kernvraag is dan, bij welke institutionele randvoorwaarden 
en/of inhoudelijke beleidskeuzes sluit de vakontwikkeling van de politiemanagers 
zich aan. Om het voorbeeld van de visiedocumenten door te trekken, gaat het nu 
om de vraag op welke wijze deze rapporten doorwerkten in het vak van de 
politiemanagers.  
 
Het volgende hoofdstuk presenteert hoe de politiemanagers daadwerkelijk hun 
vakontwikkeling hebben vormgeven.  
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Hoofdstuk 8Hoofdstuk 8Hoofdstuk 8Hoofdstuk 8    
Vakontwikkeling van politiemanagersVakontwikkeling van politiemanagersVakontwikkeling van politiemanagersVakontwikkeling van politiemanagers    

 
 
8.1 8.1 8.1 8.1     InleidingInleidingInleidingInleiding    
 
In dit hoofdstuk gaan we in op de empirische vraag hoe het vak van 
politiemanagers (en -leiders) wordt gebouwd. In tegenstelling tot zorgmanagers 
zijn de politiemanagers minder zelf aan zet bij het bouwen van ‘hun’ vak en wordt 
de vakontwikkeling op zijn minst medebepaald door andere partijen. Echter, ook in 
deze casus analyseren we vanuit ons institutionele kader hoe politiemanagers en 
andere partijen de vakinstituties van het politiemanagement oprichten en 
(door)ontwikkelen. Wederom zal het niet mogelijk zijn naar de totale 
verscheidenheid van het politiemanagersvak en de individuele beleving daarvan te 
kijken, dus zullen we ons concentreren op de ontwikkeling van de drie 
kerninstituties. In dit hoofdstuk focussen we apart op de oprichting van de 
associatie van politiemanagers (paragraaf 8.3), op de opleidingen voor 
politiemanagers (paragraaf 8.4) en tot slot op de gedragscodes (paragraaf 8.5). 
Alvorens uitgebreid naar deze drie pijlers van de managementprofessionaliteit in 
de zorgsector te kijken, beschrijven we de chronologie van het ontwikkelingproces 
van het vak van politiemanagers (paragraaf 8.2). Deze chronologische beschrijving 
stelt ons in staat om de uitwerking van de verschillende vakinstituties beter te 
plaatsen. 
 Het institutionele theoretische kader bepaalt niet alleen dat we de 
vakinstituties van politiemanagers als focuspunt nemen. Het kader legt (zie 
hoofdstuk 3) ook de basis voor ons institutionele perspectief. In dit hoofdstuk 
analyseren we de ontwikkeling van de vakinstituties van het politiemanagement 
langs twee lijnen. Het gaat ons enerzijds om een inhoudelijke lijn en anderzijds 
om een lijn gericht op de institutionele inbedding van het vak van politiemanagers. 
De inhoudelijke lijn stelt de wat-vraag centraal: wat is het? Welke definities worden 
er voor het vak en de vakinstituties gebruikt? Wat voor activiteiten worden er onder 
het mom van vakontwikkeling ontwikkeld en uitgevoerd? Hierbij komen ook de 
veranderingen in de definities, afbakeningen en activiteiten aan bod.  
 De tweede lijn gaat om de hoe-vraag: hoe worden het vak en de 
vakinstituties van politiemanagers geconstrueerd? Voor de bepaling van de inhoud 
van het vak en de vakinstituties zoeken de politiemanagers aansluiting bij 
bestaande (sectorale of overheidsbrede) structuren en praktijken. De vraag is dus 
bij welke structuren en praktijken, en natuurlijk waarom. De analyse van de 
constructie van het vak en de vakinstituties van politiemanagers stelt ons in staat 
om het waarom van de vakontwikkeling te doorgronden.  
 Paragraaf 8.6 trekt de inhoudelijke en institutionele analyselijnen door 
naar het ‘strijd om professionaliteit’-perspectief. Daarin zullen we voor deze casus 
samenvattend concluderen hoe de strijd om professionaliteit op de drie 
kerndimensies heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het vak van 
politiemanagers. Achtereenvolgens behandelen we de groepsafbakening, de 
inhoudelijke en procedurele invulling van het vak en de ‘occupational control’. In 



  Hoofdstuk 8  178 

de slotparagraaf vatten we de vakontwikkeling van de politiemanagers samen met 
een duiding van de kritieke momenten en cruciale sectorale impulsen die we in 
hoofdstuk 9 gebruiken voor de casusvergelijking.  
 
 
8.28.28.28.2    ChronChronChronChronologie van de vakontwikkeling ologie van de vakontwikkeling ologie van de vakontwikkeling ologie van de vakontwikkeling     
 
8.2.18.2.18.2.18.2.1    Het vak van politiemanagerHet vak van politiemanagerHet vak van politiemanagerHet vak van politiemanager    
 

Ik doe de SLL [Strategisch Leidinggevende Leergang van de School voor 

Politie Leiderschap binnen de Politieacademie] omdat ik binnen enkele jaren 

een functie binnen de korpsleiding wil. (hoofd stafafdeling, deelnemer SLL) 

 

Ik denk dat we als groep wel bewezen hebben dat we de ambitie aan de dag 

leggen om hoger op te komen in de organisatie. Dan wil je daar ook veel tijd, 

en ook vrije tijd, instoppen. Als groep [die om de week een avond van huis is, 

en 3 dagdelen onderwijs krijgt] hebben we het wel gezellig. Tijdens het 

introductieweekend hebben we zelfs geroeid, in de nacht. (diensthoofd, 

deelnemer SLL) 

 

Waarom de SLL en niet de TLL? De TLL [Tactisch Leidinggevende Leergang] 
is voor een heel andere laag in de politie. Ik wil strategisch leidinggeven en 

dan moet je bij de SLL zijn. (hoofd stafbureau, deelnemer SLL) 
 
Deze deelnemers van de Strategisch Leidinggevende Leergang maken duidelijk dat 
ze de hiërarchie bij de politie begrijpen en weten welke opleiding ze moeten volgen 
willen zij carrière kunnen maken tot een toppositie. Op zich is het niet nieuw dat 
bij de politie een duidelijk onderscheid kan worden aangetroffen tussen het 
uitvoerend en leidinggevend niveau en zelfs tussen lagen binnen deze niveaus. 
Vanuit de internationale politie literatuur is het strikte onderscheid tussen de street 
en management cop wel bekend (Reuss-Ianni, 1983). Ook wordt alom erkend dat 
ondanks de familiaire cultuur (soms gelabeld als ‘matriarchaal’, oud korpschef) de 
politie een sterke ‘schalenorganisatie’ is. En die bureaucratische schalen zijn 
gekoppeld aan functies en carrièrepaden. 
 Wat nieuw is, is dat de “autodidacten” (Boin et al., 2003: 100), de generatie 
van politiebazen die “in hoge mate zelf een lijn [hebben] gezocht en gevonden om 
leiding te geven aan politiekorpsen” (p. 100), plaats hebben gemaakt voor 
politiebazen die zijn geschoold als politieleider en daarvoor de formeel vereiste 
kerncompetenties bezitten. Sinds de eeuwwisseling is het Bureau Landelijke 
Management Development actief in het opsporen, selecteren, ontwikkelen en 
begeleiden van talent. Alle politiechefs zijn automatisch lid van het 
(managers)bestand dat de BLMD beheert. Politiefunctionarissen met talenten voor 
leidinggevende functies worden leer- en ontwikkelactiviteiten aangeboden 
bestaande uit individueel en collectief maatwerk. Daartoe heeft het bureau een 
negental kerncompetenties vastgesteld op basis waarvan het talent scout, 
ontwikkelt, beoordeelt en benoemt. De ontwikkeling van het talent neemt het 
bureau niet zelf ter hand, maar vindt plaats op de School voor Politie Leiderschap 
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(SPL), een faculteit binnen de Politieacademie, dat een ‘ontmoetingsplaats’ is voor 
de top van de politie, ‘professionele en persoonlijke ontwikkeling’ bevordert, 
master en andere leerprogramma’s aanbiedt, een kenniscentrum vormt en 
contacten onderhoudt met internationale politiescholen/academies. Daarbij spelen 
‘seniors’ (huidige politieleiders, oud-politieleiders) als coaches, beoordelaars en 
docenten een belangrijke rol.  
 Op zich is het niet nieuw dat politieleiders opleidingen volgen. Bijna alle 
oud-korpschefs zijn hun politieloopbaan gestart bij de Nederlandse Politie 
Academie (NPA): in 2001 waren dat 24 van de 26 korpschefs. Het grote verschil in 
het huidige opleidingstelsel zit hem in het continue karakter en de 
(geformaliseerde) beleidsmatige insteek ervan. De belangrijkste opleiding tot 
leidinggevende vindt nu plaats halverwege een politieloopbaan in plaats van aan 
het begin ervan. Daarnaast zijn de aansluitingen van personen, beroepsprofielen, 
opleidingsmogelijkheden en criteria gedetailleerd in beleidsdocumenten geregeld. 
Deze toename van het regionale en landelijke MD-beleid heeft er ook toe geleid dat 
politiefunctionarissen veel bewuster en explicieter met carrièreplanning en 
ontwikkeling bezig zijn.  
 Daarmee heeft het vak van de politiemanager vorm gekregen. De groep is 
afgebakend met een functieschaal (15+). Het vak heeft een algemeen profiel 
meegekregen, namelijk die van ‘politieleider’ en een specifiek profiel middels de 
uitgewerkte kerncompetenties. Ten slotte is de vrijheid om je eigen ding te doen 
verkleind, zowel in carrières (denk aan de loopbaanpaden en ontwikkeltrajecten) 
als in het werk (denk aan NPM, prestatiesturing, en competentiegericht leren). 
Daarbij heeft de beroepsgroep van politiemanagers zelf wel invloed op het vak, met 
name via de invulling van het onderwijs en via benoemingscommissies. Hierbij 
lijkt het vak van politiemanagers, of in de terminologie van de politie zelf, het vak 
van politieleider, gevestigd.  
 
8.2.28.2.28.2.28.2.2    Voor de regionalisatieVoor de regionalisatieVoor de regionalisatieVoor de regionalisatie    
 
Het vak van politiemanager, met de oprichting van de SPL en LMD als 
vakinstituties, heeft echter pas in het nieuwe millennium vorm gekregen. In de 
periode daarvoor bestonden geen vergelijkbare instituties. Uiteraard werden 
managers in de periode voor de regionalisatie (1994) wel opgeleid en ontwikkeld. 
Managersposities binnen de politieorganisatie waren nauwelijks bereikbaar voor 
straatagenten, maar werden bevolkt door kandidaten die de officierenopleiding – of 
die van het Rijksinstituut tot Opleiding van Hogere Politieambtenaren (RIOHPA) 
of later die van de Nederlandse Politieacademie (NPA) – hadden doorlopen. In deze 
opleidingen werden de kandidaten wel getraind in leidinggeven en een beetje in 
management, maar het betrof hier onderwijs aan kandidaten (van rond de 20 jaar) 
die nog geen stap in een politiecarrière hadden gezet. Voor carrièremakende 
politieofficieren bestond geen opleiding en cursussen werden slechts mondjesmaat 
gevolgd. 
 De groep van ‘politiemanagers’ was dus al voor de regionalisatie duidelijk 
afgebakend en toetreding was gereguleerd via de ingang van het onderwijs aan de 
NPA of RIOHPA. Alleen herkende deze groep zich (nog) niet als ‘managers’, 
waardoor ook nog geen sprake was van de ontwikkeling van management. De 



  Hoofdstuk 8  180 

politiechefs hadden allemaal hun initiële training gehad met zijdelings wat 
aandacht voor leidinggeven en management, maar voor de verdere scholing en 
ontwikkeling van deze chefs waren ze afhankelijk van wat ze er zelf van maakten, 
eventueel met de hulp van leermeesters binnen hun korpsen. “De [latere] 
korpschefs werden aan het begin van hun loopbaan vaak toegevoegd aan ervaren 
middle managers. Zo leerden ze het politie[management]vak. (…) Menig korpschef 
heeft geprofiteerd van het voorbeeldgedrag, de lessen en de vindverwijzingen van 
adjudanten die aanzien genoten op de werkvloer en vat hadden op het operationele 
politiewerk” (Boin et al. 2003: 79). De carrières van politiechefs waren nog op geen 
enkele wijze gestructureerd of voorzien van professionele of vakmatige 
waarborgen, ten minste voor zover het gaat om het politiemanagement.  
 Dat betekent niet dat er geen patronen bestonden in de carrièrelijnen van 
politiechefs. Volgens Boin, Van der Torre en ‘t Hart (2003: 81 ev.) waren er zeven 
factoren die het mogelijk maakten voor chefs om hun naam te vestigen en de kans 
te vergroten om een positie van korpschef aangeboden te krijgen. Ten eerste 
moeten de chefs hard werken, bezeten zijn van het politiewerk en het organiseren 
daarvan, vele uren maken, een gunstige privé situatie hebben en balans weten te 
vinden tussen hard werken en zich opwerken binnen de organisatie. Ten tweede 
moeten politiechefs in hun carrière een goede relatie onderhouden met de 
werkvloer, omdat binnen de politieorganisatiecultuur het mogelijk is dat de basis 
de minder goed functionerende en communicerende chef ‘breekt’. Ten derde 
moeten chefs zich bewijzen op kritieke momenten, als succesvol crisismanager bij 
crises of standhouden in gevaarlijke of moeilijke situaties. Ten vierde hebben de 
chefs zich in de kijker gespeeld met het vervullen van landelijke functies of taken. 
Ten vijfde hebben de chefs veelal aan de wieg gestaan van vernieuwende projecten 
of baanbrekende initiatieven, die hen het imago van vernieuwer en ondernemer 
opleverden. Ten zesde moet elke chef na installatie aan de slag met een grote 
reorganisatie, dus is een imago van verandermanager onontbeerlijk. Tot slot 
moeten de chefs iets bijdragen aan de ontwikkeling van het politieprofessionalisme 
(en daarmee indirect aan de politiemanagement-professionaliteit). De politiechefs 
(van 2001) hebben zich in de jaren ‘70 en ‘80 gestoord aan de in hun ogen 
onprofessionele en gedateerde politieopleidingen waarvan de lesprogramma’s niet 
aansloten bij de veranderde (maatschappelijke) realiteit en ontwikkelingen in de 
politieorganisaties. Dit was nog voor de huidige aandacht voor politieprestaties, de 
oprichting van de vakinstituties van het politiemanagement en de grote 
reorganisatie van 1994.  
 Die bijdrage aan de “professionalisering van het politieleiderschap” (Boin 
et al., 2003: 98) kan op verschillende manieren gestalte krijgen. De generatie 
korpschefs die Boin et al. (2003) onderzocht hebben, heeft grote invloed gehad op 
de inhoud van de politieopleidingen. Die invloed kreeg vorm met het pleidooi voor 
een herziening van het primaire onderwijs dat in 1983 ook daadwerkelijk gestalte 
kreeg, maar ook met het vervullen van onderwijskundige taken en (soms) functies, 
het (veelvuldig) publiceren van bijdragen in vak- en academische bladen en op 
andere momenten met het boycotten van de bestaande opleidingen, zoals het korps 
Utrecht, dat enkele jaren geen afgestudeerden van de NPA afnam en korps 
Amsterdam dat haar eigen opleiding opzette. Verder hebben de korpschefs ook 
invloed gehad op politiekundig onderzoek en op de beleving van de korpsidentiteit, 
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het verantwoordingsbesef en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van 
individuele agenten. Daarbij had elke chef wel zijn eigen stokpaardjes.  
 Ondanks deze bijdrages van deze generatie korpschefs aan de 
professionalisering van het politieleiderschap was er van vakontwikkeling van 
politiemanagement nog nauwelijks sprake. Dat had ook te maken met het feit dat 
de ontwikkeling van management in het gemeentepolitietijdperk geen issue was. 
De meeste gemeentepolitiekorpsen waren te klein om serieus werk te maken van 
management en managementontwikkeling. Binnen deze korpsen heerste een 
familiaire cultuur, waarin sturing met moderne managementinstrumenten niet 
aan de orde was. De kleinschalig georganiseerde gemeentepolitie diende zich te 
handhaven te midden van lokale partijen, zoals het gemeentelijke apparaat, de 
burgerij en het bedrijfsleven en daarvoor waren geen organisatietalent en 
bedrijfsmatige competenties nodig. Overigens werd de kunst van het politiek 
balanceren wel steeds meer als competentie van politiemanagers gezien (Rosenthal 
et al., 1987), hoewel de politiemanagers in de jaren ‘60 en ‘70 er goed aan deden 
zich nog afzijdig te houden van politieke processen. 
 De uitzondering hierop vormde de gemeentelijke politiekorpsen van de 
grote steden. Amsterdam, dat vanaf de jaren ‘60 al te maken had met grootschalige 
ordeproblemen en politiële schandalen, besteedde wel ruime aandacht aan 
leiderschapontwikkeling, organisatieontwikkeling en dergelijke, niet in de laatste 
plaats om politie-excessen en integriteitproblemen te voorkomen. Vanwege de 
omvang van deze grootstedelijke korpsen en de noodzaak gecoördineerd 
grootstedelijke problemen aan te pakken was de organisatie strakker, waren interne 
carrièrepaden langer en brachten leermeesters hun ervaringswijsheden met 
betrekking tot het leidinggeven aan dienders nadrukkelijker over op jonge 
inspecteurs. Niet voor niets gebruikten NPA afgestudeerden dergelijke korpsen als 
springplank voor een chef-positie in andere steden (vergelijk Zwart, 1999; De 
Blouw, Copini en Van Lochem, 1990; Boin et al., 2003). De Utrechtse korpschef 
Wiarda heeft het eerste onderzoek naar MD-beleid eind jaren ‘80 geïnitieerd. Het 
onderzoek, Als het donker genoeg is, worden de sterren zichtbaar: management-
development bij de politie (Wiarda, 1987) getiteld, beoogde het vacuüm in het MD-
beleid op te vullen en de ‘sterren’ meer organisatorisch te scholen voordat zij 
topposities kunnen bereiken. Het zou echter nog een decennium duren voor de 
noodzaak van een MD-beleid landelijk gedragen werd.  
 
8.2.38.2.38.2.38.2.3    Het profielHet profielHet profielHet profiel    
 

Het begon allemaal met het ‘profiel van de korpschef’, dat de toenmalige 

korpschef van IJsselland opstelde na een rondgang langs de korpsen. […] Het 

profiel schetste op indringende wijze hoe de korpschefs van de nieuwe 

regiokorpsen eruit zouden moeten zien. (Oud korpschef) 

 

Veel korpschefs die overgingen van de gemeentepolitie naar de regio hadden 

niet de juiste kwalificaties en het juiste niveau. Je kunt veel vraagtekens zetten 

bij de benoemingen. Het is niet vreemd dat Binnenlandse Zaken meer 

invloed op de selectie en benoemingen wilde. (Oud korpschef) 
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De regionalisatie van de politieorganisatie in 1993 betekende dat alle korpsen 
aanzienlijk groeiden. Zelfs het grootste gemeentekorps, dat van Amsterdam71, werd 
samengevoegd met vijf korpsen van nabije steden. Een dergelijke schaalvergroting 
was ongekend: het impliceerde een omvangrijk reorganisatieproces (denk aan de 
functiewaardering en herplaatsing van alle politieagenten in de nieuwe regio-
organisatie) en het kostte in de eerste jaren van de regiopolitie de nodige moeite de 
culturele verschillen te overbruggen en integreren. Dat de reorganisatie van de 
politie zo vergaand en succesvol is geweest, oogst politieke en academische 
waardering (vergelijk Cachet en Muller, 1995; Kuitenbrouwer, 1997).  
 Toch miste de toenmalige top van de politie organisatietalent en 
managementvaardigheden, in ieder geval over de breedte van de regio’s. Ten 
behoeve van de reorganisatie was een ‘profiel van de korpschef’ opgesteld, 
waarmee de kwalificaties voor de nieuw te vormen positie, als spil binnen de regio 
en het hoofd van de regionale politieorganisatie, waren benoemd. Hoewel dit 
profiel diende als leidraad voor het selecteren en benoemen van de korpschefs van 
het eerste uur, werd dat benoemingsproces natuurlijk ook door tal van andere 
factoren beïnvloed. De chefs van de grote steden moesten natuurlijk gewoon 
worden doorgeschoven, de chefs van de grootste korpsen binnen de regio claimden 
ook een toppositie, en tot slot moest ook de Rijkspolitie een evenredig aandeel 
krijgen binnen de politietop. Al met al bleef er van de beoogde kwalificaties in 
werkelijkheid weinig over.  

De kwaliteit van het toenmalige politiekader, in ieder geval in relatie tot de 
nieuwe, gigantische organisatorische uitdaging waar het politiemanagement voor 
stond, werd kritisch beoordeeld. De politieleiders uit de toenmalige generatie 
waren haantjes die meer in de media verschenen dan dat zij zich met het 
organiseren van politiewerk bezighielden. Ondanks de kritiek moet wel erkend 
worden dat deze politiegeneratie de politieorganisatie succesvol de nieuwe tijden in 
heeft geleid en sterker heeft gepositioneerd tegenover het lokale bevoegd gezag. 
Daarbij hebben ze ook ten volle gebruik gemaakt van de relatief grote autonomie 
die de regionalisatie de korpsen bood, met als spil hun eigen functie daarbinnen. 
Vanaf de tweede helft van de jaren ‘90 zijn de mediagenieke politieleiders door de 
politiek ‘terug in het hok’ geduwd en is er binnen de top van de politie meer ruimte 
gekomen voor jong politietalent met organisatievaardigheden. 
 
8.2.48.2.48.2.48.2.4    Centralisering en eerste MDCentralisering en eerste MDCentralisering en eerste MDCentralisering en eerste MD----beleidbeleidbeleidbeleid    
 
De minister van BZK zag dit halverwege de jaren ‘90 uiteraard met lede ogen aan, 
maar zijn prioriteit lag bij het succesvol uitvoeren van de nieuwe politiewet. Die 
wetwijziging was na een impasse van 40 jaar bereikt en het resultaat, de 
omvangrijke reorganisatie van de versplinterde politieorganisatie tot overzichtelijke 
georganiseerde regionale eenheden, moest niet belemmerd worden door nieuwe 
eisen en reorganisatieronden (Cachet et al., 1998). Het ministerie ondernam 
voorzichtig wel een aantal initiatieven, vooral op het beheersmatige vlak, zoals de 
introductie van de Landelijke Politiebrief (in 1999) dat de eerste stap zette naar 

                                                 
71 De Rijkspolitie kende weliswaar één landelijke organisaties, maar de constituerende 
districten werden juist gekenmerkt door een sterk decentrale organisatie. 
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meetbare politieprestaties. Hetzelfde gold voor de versterking van de 
managementkwaliteiten binnen de politietop, dat weliswaar met het formuleren 
van het ‘profiel van de korpschef’ een eerste aanzet had gekregen, maar pas na de 
eeuwwisseling gestructureerd werd uitgewerkt. Het ministerie was zelf wel al vanaf 
de reorganisatie met een vorm van (landelijk) MD-beleid bezig.  

Op het ministerie van BZK werd ten tijde van de reorganisatie een clubje 
geformeerd dat zich met het in kaart brengen van de benodigde en aanwezige 
managementkwaliteiten binnen de politie ging bezighouden. Dit clubje, dat in het 
politieveld de “kaartenbak” werd genoemd en in het nieuwe millennium zou 
uitgroeien tot het Bureau LMD, probeerde de kroonbenoeming van politiechefs te 
beïnvloeden, meer en meer te objectiveren en buiten de kaders van de 
vriendjespolitiek te houden. Omdat het personeelsbeleid en ontwikkelingsbeleid 
voorbehouden waren aan de afzonderlijke korpsen, leverde de kaartenbak wel enige 
spanningen op met het veld. De korpschef die vanuit de Raad van 
Hoofdcommissarissen het personeelsbeleid trok, werd door de ministeriële 
afdeling “op een zijspoor gezet” dat hem ook enige persoonlijke wrok opleverde 
tegen de ambtelijke voortrekker. 
 Hoewel de achtereenvolgende ministers van BZK greep probeerden te 
krijgen op de politiebenoemingen (denk bijvoorbeeld aan de politiecarrousel na de 
IRT-affaire), is het ten gevolge van de spanningsvolle relatie met het veld niet 
gelukt meer aandacht te creëren voor management development en 
leiderschapsontwikkeling. De benoeming van de hogere politiefunctionarissen was 
voorbehouden aan de minister, vandaar dat die wel enige invloed heeft op het 
leiderschap en management bij de politie, maar zijn wens management 
development en leiderschapontwikkeling gestructureerd aan te pakken, liep spaak 
op de beleidsvrijheden van individuele korpsen in het regionale politiebestel. 
Tijdens de conferentie over ‘De Toekomst van de Nederlandse Politie’ van 19 tot en 
met 21 februari 2001 in Warnsveld, werd dat door het groepje dat zich bezighield 
met Leiderschapontwikkeling – zonder reflectie op de oorzaken – geïllustreerd.  
 
De groep stelde vast dat het teleurstellend is dat het landelijke MD-beleid niet van 
de grond komt. Zij zijn van mening dat we niet stil moeten gaan zitten maar actief 
MD-beleid vanuit de politieorganisatie moeten ontwikkelen. Deze ontwikkeling is 
gebaseerd op een tweesporenbeleid: 

- Elk korps gaat serieus aan de slag met regionaal MD-beleid; 
- De korpsen ontwikkelen samen het landelijk MD-beleid; 
- Er zal samenhang moeten bestaan tussen het landelijke en regionale 

beleid. 72 
 
Dit illustreert niet alleen dat het ministerie geen MD-beleid kon opstellen en 
opleggen aan het veld, maar ook dat de verschillende regiokorpsen zelf ook niet 
stuurden in het opleiden en ontwikkelen van hun managementkader. Dit betekent 
niet dat de managers bij de politie geen cursussen konden volgen. In 1997 was een 
Leergang Politie Leiderschap (LPL) (Koers, 1999; 2000) ontwikkeld door enkele 

                                                 
72 Verslag conferentie ‘De Toekomst van de Nederlandse Politie’ van 19 tot 21 februari 2001, 
zie http://spl.politieacademie.nl/page/page_item.asp?ID=334.  
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universiteiten, dat uiteindelijk drie achtereenvolgende jaargangen liep. De 
opheffing, tot teleurstelling van de oprichter (Koers, 2003), had verschillende 
oorzaken. Het politieveld zag de LPL vooral als een initiatief van het ministerie van 
BZK en een poging om meer invloed te krijgen op de opleiding en selectie van 
politiechefs en nauwelijks als het resultaat uit een wens en behoefte voortkomend 
uit het politieveld zelf (Fijnaut, 1999). De deelnemers waren (op voorhand) meer 
geïnteresseerd in de carrièremogelijkheden dan in inhoudelijke ontwikkeling en 
omdat het een externe cursus betrof was het carrièremaken geen garantie. De 
externe leergang leverde ook met het LSOP, het opleidingsinstituut van de politie 
dat met een grootscheepse reorganisatie en herbezinning bezig was, spanning op. 
Tot slot was inhoudelijk het grootste probleem het (vermeende) algemene gehalte 
van het cursusprogramma. Volgens hoogleraar Fijnaut (1999), die overigens ook 
zelf een module in het programma verzorgde, miste de LPL inhoudelijk de 
aansluiting met het specifieke karakter van het politiewerk en politiemanagement. 
Hoewel de cursuscoördinator dit ontkende, bleef dit punt de LPL als een 
hardnekkig vooroordeel (Koers, 2003) achtervolgen. De inbedding van de 
vakinstituties van het politiemanagement, zowel qua inhoud als qua invloed van 
ministerie van BZK, bleef een discussiepunt. 
 
8.2.58.2.58.2.58.2.5    Het compromisHet compromisHet compromisHet compromis    
 
Tijdens de toekomst-conferentie73 werd afgesproken dat er voor de zomer een 
congres over Leiderschap zou worden georganiseerd. Uiteindelijk werd deze 
conferentie georganiseerd op 10 en 11 september 2001 (de dag van de WTC-
aanslagen in New York) op het niveau van de hoofdcommissarissen, op voordracht 
van aanstormende politieleiders die de Jonge Honden werden genoemd. Algemeen 
werd erkend dat dit een moeilijk onderwerp betrof, met veel “pijnplekken” en 
“spanningen”. Jelle Kuipers (de toenmalige korpschef van Amsterdam-Amstelland) 
begon met te stellen dat hij een overtuigd voorstander was van het feit dat zittende 
korpschefs zelf voor hun opvolging moesten zorgen. En dan het liefst uit het eigen 
korps. Landelijke profielen zijn geen garantie voor de werkelijke kwaliteit van de 
kandidaat en zijn of haar passendheid in de nieuwe organisatie (zie ook Kuipers, 
2000). Peter IJzerman (directeur LSOP en oud-korpschef) gaf juist aan dat de 
politie geen historie heeft op het gebied van leiderschapsontwikkeling en wilde dit 
veranderen door ‘gezamenlijk’ de wegen naar goed politieleiderschap te 
verhelderen (zie ook IJzerman, 2000). De navolgende plenaire discussie betrof 
voornamelijk de opvolgerkwestie en of het goed of juist problematisch is als 
politiemanagers van buiten de eigen organisatie, regio of gehele politieorganisatie 
werden benoemd. Mevrouw Miedema (hoofd BLMD van BZK) wilde juist de 
discussie meer richten op “vaardigheden waaraan managers/leiders moeten 
voldoen”. 
 Ondanks de grote meningsverschillen was het grootste winstpunt van deze 
conferentie dat het de impasse over MD-beleid en leiderschapontwikkeling 
doorbrak. Het ministerie van BZK liet de koppeling tussen het benoemingsbeleid 

                                                 
73 Zie ook verslag conferentie ‘De Toekomst van de Nederlandse Politie’ van 19 tot 21 
februari 2001. 
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en het ontwikkelingsbeleid los. Dit typeerde de oud-hoofdcommissaris die in het 
verleden vanuit de Raad van Hoofdcommissarissen het personeelsbeleid trok en nu 
betrokken is bij de uitvoering van het onderwijs als een “belangrijke beslissing”. 
Volgens de directeur van de SPL, die toentertijd bij het LMD werkte, kwam de 
behoefte voor versterking van de leiderschapsontwikkeling, en met name de keuze 
voor ‘ander soort en modern leiderschap voor de politieorganisatie’ voort uit de 
fouten die in het benoemingsbeleid rondom de reorganisatie waren gemaakt. 
Verder speelden de relatief grote uitstroom van politiechefs een rol en waren met 
het oog op de schaalvergroting van de politieorganisatie en de wens het 
benoemingsbeleid te baseren op competenties en tests in plaats van persoonlijke 
voorkeuren en toevalligheden andere competenties bij de nieuwe lichting chefs 
nodig. 
 Met dit compromis tussen de centrale overheid en het politieveld was de 
weg vrij voor het uitbouwen van het benoemingsbeleid en het ontwikkelbeleid, 
binnen twee “afzonderlijke” instituten die sterk op elkaar betrokken zijn. Het 
ministerie van BZK richtte het LMD op waarvan alle politiechefs vanaf schaal 15 
automatisch lid zijn. Toetreding tot de LMD is alleen mogelijk middels een 
benoeming in een dergelijke functie van politiechef, maar voorafgaande aan de 
benoeming heeft de kandidaat wel het LMD-traject doorlopen. Daarin worden ook 
eisen gesteld aan de opleiding van een kandidaat. Voor de opleiding van 
(aanstormende) politiechefs mocht het veld zelf cursussen en andere 
opleidingsactiviteiten gaan verzorgen, die overigens het LMD financiert en 
waarvoor de minister de onderwijskundige eindtermen (bij de politie zijn dat de 
kernopgaven en competenties) vaststelt. De opleidingsactiviteiten voor de top van 
de Nederlandse politie zijn gebundeld binnen de School voor Politie Leiderschap 
(SPL) in Warnsveld. De SPL richt zich op de zittende politiemanagers en de 
kandidaten die een LMD-traject zijn ingegaan om toegelaten te worden tot de LMD. 
De loskoppeling van het benoemings- en ontwikkelingsbeleid werd bereikt door het 
openstellen van het onderwijs voor kandidaten die door de korpsen zelf waren 
aangedragen. Op deze wijze krijgen de protegés van de korpschefs ook een kans 
binnen het onderwijs en de LMD. 
 In de volgende paragrafen zullen we verder ingaan op de ontwikkeling van 
het LMD als het managersbestand binnen de politie en de SPL als het 
opleidingsinstituut voor de politiemanagers. 
 
  
8.3 8.3 8.3 8.3     Associatie van politiemanagersAssociatie van politiemanagersAssociatie van politiemanagersAssociatie van politiemanagers        
 

Wat is de grootste winst van de afgelopen paar jaar als het gaat om 
leiderschap binnen de politie? We zijn nu zover dat de politietop – daar versta 
ik iedereen onder die bij de aansturing van de politie is betrokken – het in 

grote lijnen eens is over de inhoud van het begrip leiderschap. We hebben dat 

vertaald in negen kerncompetenties. Dat is al een prachtig resultaat. …Ook 
het LMD is veranderd. Ja. Voor 2001 was de aandacht vooral op het 
benoemingsbeleid en dan meestal ook nog op ad-hoc basis. De beruchte 

LMD-bak met daarin de kandidaten voor topfuncties. Vreselijk, dat woord. Op 

gebied van management development gebeurde er niet genoeg en er was 
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geen gemeenschappelijke aanpak. Nu doen we beide en we doen het met 

elkaar, dus met de politietop. Het is de bedoeling dat in die top men elkaar 

aanspreekt bij de ontwikkeling van leiderschap…Wat zijn de belangrijke 
momenten geweest waarop het proces rond vernieuwing vorderingen 
maakte? Heel belangrijk is het moment geweest dat we de kerncompetenties 
met elkaar hebben vastgesteld. Dat is namelijk de kurk waar veel op drijft als 

het gaat om management development. Het tastbaar maken van dat wat altijd 

een buikgevoel is. Ook de komst van de Toelatingscommissies is een grote 

stap vooruit. Die commissies passen goed bij de wens van de top om zelf 

betrokken te kunnen zijn bij de selectie van het nieuwe potentieel. Zitting 

hebben in een toelatingscommissie vraagt veel van de betrokkenen. Niet 

alleen qua agenda, het vraagt ook om de nodige kennis en kunde om goed en 

eerlijk te kunnen beoordelen. Je ziet inmiddels dat commissieleden elkaar 

ervan overtuigen zich op dit terrein bij te scholen. Dat is belangrijk, zo 

ontstaat er vertrouwen en binding. (mevr. Miedema, hoofd Bureau LMD) 
 
Het opzetten van een landelijk management development beleid was reeds de 
doelstelling van het eerste kabinet Kok (1994-1998): “Door middel van het MD-
beleid kan de kwaliteit van de strategische top van de politie op een adequate wijze 
worden gewaarborgd en wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van een nieuwe 
generatie politiechefs, die in staat moeten worden geacht grote, complexe 
organisaties te leiden, met een open en op de samenleving gerichte oriëntatie”.74 
Het kabinet slaagde er toen echter niet in deze beleidsdoelstelling met het 
politieveld of zonder het politieveld te realiseren.  
 Deze opdracht kwam niet alleen voort uit de wens om politiemanagers 
beter op te leiden, te begeleiden en te selecteren, maar ook uit de wens om de 
gesloten circuits aan de politietop te doorbreken (Kuitenbrouwer, 1997). Naar 
aanleiding van de IRT-affaire poogde minister Dijkstal van BZK de 
verantwoordelijke politiechefs te laten rouleren over de korpsen (de 
politiecarrousel) en ook meer politiechefs van buiten de politie te benoemen. Eén 
van die benoemingen was de landmacht generaal Brinkman, die tot korpschef van 
Rotterdam-Rijnmond, op verzoek van burgemeester Peper, werd benoemd. Die 
benoeming was van korte duur omdat de als daadkrachtig bekendstaande generaal 
in opspraak kwam vanwege een vertrouwensbreuk met de ondernemingsraad. Het 
door de politiek noodzakelijk geachte veranderingsproces, waar generaal Brinkman 
vorm aan moest geven, riep weerstand op bij het politiepersoneel, de bonden en de 
ondernemingsraad. Hoewel formeel de afkeer van Brinkman’s directieve 
managementstijl de reden was voor het conflict met het Rotterdamse 
politiepersoneel, speelde het machtsconflict tussen de politiek en de politietop 
enerzijds en de gevestigde politiebelangen in Rotterdam anderzijds op de 
achtergrond mee (Kuitenbrouwer, 1997; Cachet, 1997). Deze mislukte benoeming 
zette een (tijdelijke) stop op het benoemen van ‘niet-blauwen’ op topposities 
binnen de politie. 
 Het compromis op de leiderschapsconferentie – de loskoppeling van 
benoemings- en ontwikkelingsbeleid – maakte in 2001 de weg vrij voor de 

                                                 
74 Kamerstukken, TK 1997-1998, 25616, nr. 1, p. 13 
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formalisering van de kaartenbak. Alle politiechefs uit schaal 15 en hoger gingen 
automatisch deel uitmaken van het LMD-bestand. Dit gaat om een groep van 
170/180 zittende chefs. Voor deze groep geldt ook dat hun positie afhankelijk is 
van een kroonbenoeming; ze worden aangesteld door de regering, op voordracht 
van de minister van BZK. Kandidaten uit de schalen 13 en 14 kunnen door hun 
leidinggevenden worden voorgedragen voor de toelatingsprocedure – daarnaast 
zoekt het BLMD ook zelf naar talent in deze schalen – wat bij toelating impliceert 
dat een landelijke “MD”-er (een consulent van de LMD) het werk van de regionale 
MD consulent overneemt. Hoewel het regionale en landelijke MD-werk niet 
wezenlijk van elkaar hoefden te verschillen – allebei gericht op het persoonlijke 
ontwikkelen van de kandidaten met ontwikkelplannen, assessments, scholing etc. – 
maakt een landelijke kandidaat meer kans om door te groeien binnen de 
politieorganisaties. Niet alleen omdat hij zich in de ‘landelijke kijker’ heeft 
gespeeld, maar vooral omdat alleen kandidaten uit het LMD-bestand mogen 
solliciteren op functies in schaal 15 en hoger. 
 Dat het LMD een factor van belang is geworden binnen de politie hoeft 
nauwelijks verder betoog. Zonder LMD-toelating is carrière binnen de top van de 
politie niet mogelijk. Toch is het niet het LMD dat alleen bepaalt welke kandidaat 
waar terecht komt. Het zijn uiteindelijk de partijen uit het veld die de beslissing 
nemen over de kandidaten, ondanks dat het LMD de spil – in de vorm van 
secretaris – is binnen de toelatingscommissie (gericht op het toelaten van 
kandidaten tot het LMD bestand) en de benoemingsprocedure (Advies Commissie 
Benoemingen politie, die een shortlist van kandidaten voor een positie opstelt). De 
benoemingsprocedure levert uiteindelijk slechts een advies met een shortlist op, 
waarna de korpsbeheerder één kandidaat selecteert. Hoewel het LMD in zijn 
missie statement heeft opgenomen dat het “een belangrijke bijdrage levert in de 
benoeming van de juiste persoon, op de juiste plaats op het juiste moment” (Missie 
BLMD, oktober 2004), is het LMD niet de partij die de benoeming de facto doet. 
 De invloed van het LMD op de top van en het benoemingsbeleid binnen de 
Nederlandse politie schuilt in de procedurele kracht van het LMD. In alle fases van 
het toelatings- en benoemingsproces speelt het LMD een cruciale rol in de 
procesbegeleiding. Het maakt met de kandidaat afspraken over de te volgen tests, 
zoals de potentieelanalyse en 360-graden scan, en stuurt bij het samenstellen van 
een persoonlijk ontwikkeldossier. Daarnaast heeft de LMD-consultant de contacten 
met de leden van de toelatingscommissie en de onderwijs- en cursusaanbieders op 
gebied van het politiemanagement. Hoewel een kandidaat de LMD adviezen in de 
wind kan slaan, zal hij/zij dat niet doen, omdat hij hierop wordt beoordeeld en 
uiteindelijk benoemd. De LMD-typering weegt zwaar binnen carrièrepaden van 
politiemanagers. 
 De visie van het LMD op (landelijk) management development is gericht 
op het “vergroten van persoonlijke effectiviteit”. Daartoe biedt het bureau LMD een 
“integraal en samenhangend” MD-programma aan op basis van negen 
kerncompetenties. “Voor leidinggevenden vanaf schaal 15 zijn negen 
kerncompetenties met ieder drie niveaus geformuleerd. Deze vormen de basis voor 
de beoordeling van kandidaten door de Toelatingscommissie en voor het daarop 
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volgende ontwikkeltraject”.75 De volgende negen kerncompetenties zijn vastgesteld 
(zie tabel 8.1). 
 
Tabel 8.1: Kerncompetenties van strategische politieleidersTabel 8.1: Kerncompetenties van strategische politieleidersTabel 8.1: Kerncompetenties van strategische politieleidersTabel 8.1: Kerncompetenties van strategische politieleiders    
IntegerIntegerIntegerInteger    Op consistente wijze handhaven van algemeen aanvaarde sociale en 

ethische normen in woord en gedrag. Het daarop aanspreekbaar zijn 

en het aanspreken van anderen hierop.    

MoedigMoedigMoedigMoedig    Op eigen verantwoordelijkheid nemen van effectieve beslissingen in 

situaties die direct optreden verlangen, daarover transparant zijn en 

daarop ook aangesproken kunnen worden (accountability).    

CreatiefCreatiefCreatiefCreatief 

    

Met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met de 

functie en de organisatie verband houden. Nieuwe werkwijzen 

bedenken.    

OndernemendOndernemendOndernemendOndernemend    Kansen onderkennen en ernaar handelen. Zelf beginnen.    

SociabelSociabelSociabelSociabel    Vlot en effectief contacten leggen en onderhouden; zich gemakkelijk 

in allerlei gezelschappen begeven.    

EmpatEmpatEmpatEmpathhhhischischischisch    Onderkennen van gevoelens en behoeften van anderen. Verplaatsen in 

anderen en zich bewust tonen van invloed van het eigen handelen.    

Maatschappelijk Maatschappelijk Maatschappelijk Maatschappelijk 

georiënteerdgeoriënteerdgeoriënteerdgeoriënteerd    

Laten blijken geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke 

ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en deze kennis effectief 

benutten voor de eigen functie of organisatie.    

ResultaatgerichtResultaatgerichtResultaatgerichtResultaatgericht    Vertalen van de langetermijnvisie in heldere operationele doelen en 

deze realiseren door de organisatie en de omgeving richting en sturing 

te geven. Het tot stand brengen en handhaven van integrale en 

doeltreffende samenwerkingsverbanden.    

PolitiekPolitiekPolitiekPolitiek----

bestuurlijk bestuurlijk bestuurlijk bestuurlijk 

gevoeliggevoeliggevoeliggevoelig    

Anticiperen op en onderkennen van de relevantie van gebeurtenissen 

die van invloed zijn op de positionering van de politie in politiek-

bestuurlijke context.    

 
De kerncompetenties zijn in 2002 opgesteld met de hulp van adviesbureau 
Twijnstra en Gudde, dat een “traject had opgesteld om met vele stakeholders 
rondom de top van de politie en de politietop zelf natuurlijk te identificeren wat de 
gewenste competenties zijn” (directeur SPL). Hoewel de set van competenties 
uiteraard is ontstaan na consultatie met vele veldpartijen, doen er binnen de politie 
ook verhalen de ronde dat de competenties zijn geformuleerd “op de achterbank” 
van de auto van één van de deelnemers uit de consultatieronde (onderwijzer NPA). 
Dat doet niks af aan het feit dat zowel het LMD als de SPL de competenties als een 
“mooie set” (directeur SPL; medewerker LMD) kwalificeren, maar laat ook zien dat 
de precieze formulering ook “natte vingerwerk” betreft. Inmiddels is een 
revisietraject gestart om met behulp van een nieuw referentiekader de 
competentieset tegen de “toetssteen van de huidige tijd en het organiseren” 
(directeur SPL) te houden. Wederom gaat het hierin om een brede inventarisatie 
van opvattingen over leiderschap, nu gecombineerd met ervaringen over het 
werken met de competenties (vergelijk Buijnink, 2005). 

                                                 
75 Zie http://www.blmd.nl/instrumenten/. Zie ook brochure Kerncompetenties Politie.  
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 Omdat de competenties ook als een “droge opsomming” (directeur SPL) en 
“te gedetailleerd uitgewerkt” (wetenschapper) te boek staan, bemoeilijkt dat het 
werken met de set. De veelheid aan competities en verschillende niveaus 
daarbinnen maken het onmogelijk dat LMD-kandidaten overal aan voldoen. 
Hierdoor komen ook de favoriete kandidaten van de korpschefs eruit als 
‘middelmatige kandidaten’ en heeft het LMD ruimte om te sturen in de precieze 
typering van kandidaten en van de functieprofielen van de beschikbare posities. Zo 
verwordt een instrument dat bedoeld is om ontwikkeling te stimuleren en de 
beoordeling daarvan te objectiveren wederom tot politiek sturingsinstrument. 
 Ondanks de oprichting van het LMD als het bestand waar alle politiechefs 
lid van zijn, staat het bureau dat het bestand beheert niet aan het hoofd van de 
beroepsgroep. De invloed van het LMD is alleen (hoewel uitermate belangrijk) 
beperkt tot de toelating, selectie, ontwikkeling en benoeming van leden. Het 
bepaalt niet (anders dan bij carrièrestappen) wat de leden van de beroepsgroep van 
politiemanagers moeten doen, bijvoorbeeld in hun dagelijkse werk en kan ook 
geen ongewenste gedragingen sanctioneren. De ‘werkgever’ van het BLMD, de 
minister van BZK, kan wel middels wetgeving en beleidskaders bepalen wat de 
politie mag en moet. De ‘politieminister’ maakt echter met zijn ambtenaren geen 
deel uit van het politieveld.  
 De elite van de politie, en daarmee ook van de ‘beroepsgroep van 
politiemanagers’, bestaat uit de hoofdcommissarissen. Deze werken regionaal 
verspreid over het land, maar zijn ook verenigd in de Raad van 
Hoofdcommissarissen. Daarin werken de korpschefs samen aan landelijke en 
korpsoverstijgende onderwerpen, zoals bedrijfsvoering, voetbalvandalisme, 
personeelsbeleid, ICT en opsporing. Onder de RvHC ressorteren een zevental 
boards die allemaal een bepaald thema behandelen, waarvan naast korpschefs ook 
lager ondersteunend politiepersoneel deel uit maken. De Raad van 
Hoofdcommissarissen, dat weliswaar ondersteund wordt vanuit het Nederlandse 
Politie Instituut, kent geen wettelijke basis en functioneert daarom alleen als de 
korpschefs ook de samenwerking willen aangaan. Vlak na de regionalisering waren 
de korpschefs, wiens prioriteit het was een eigen korps te bouwen met regionaal en 
landelijk gezag, minder bereid tot samenwerking dan nu. Met name omdat het 
ministerie beleids- en beheersmatig strakker stuurt en de nationalisering van de 
politie als een reëel gevaar wordt gezien, zoeken de korpschefs elkaar op om de 
centraliseringstendens te beperken. Toen de commissie Leemhuis-Stout de 
regering adviseerde de regionale politie om te vormen tot een concernmodel en de 
regering zelfs een wetsvoorstel voor een nationale politie had vervaardigd, kwam de 
Raad van Hoofdcommissarissen met een omvangrijk visiedocument, Politie in 
Ontwikkeling, waarmee het poogde de regionale politie te behouden.  
 De beroepsgroep van politiechefs heeft op deze wijze twee bazen. Als het 
gaat om de vakontwikkeling, middels associëren en ontwikkelen, heeft het LMD 
een belangrijke sturende en bepalende invloed. Als het gaat om het werk, en de 
inzet van politiemacht, dan hebben de (regionale) korpschefs en hun bazen, de 
korpsbeheerders, het gezag. Op deze wijze wordt het spanningsveld tussen 
centralisering en decentralisering binnen de beroepsgroep van politiemanagers 
manifest.  



  Hoofdstuk 8  190 

 In de volgende paragraaf gaan we nader in op het onderwijs aan 
politiemanagers. 
 
 
8.4 8.4 8.4 8.4     Opleiden van politieOpleiden van politieOpleiden van politieOpleiden van politieleidersleidersleidersleiders    
 
Op 25 juni 2003 bood de toenmalige directeur van de SPL het eerste exemplaar van 
het boekje “Kerncompetenties voor strategisch leiderschap” aan een LMD-
consultant aan. Het boekje was ontstaan uit de ‘Proeverijen’ die in het najaar van 
2002 werden georganiseerd door de LSOP - School voor Politie Leiderschap in 
opdracht van het bureau LMD. Agnes Miedema, hoofd bureau LMD gaf in het 
voorwoord aan dat de verhalen en reflecties een goed zicht geven op de essentie van 
strategisch leiderschap bij de politie. “Je zou kunnen zeggen dat de 
kerncompetenties het kompas zijn waarop het landelijk management development 
politie koerst. Ze maken tastbaar en hanteerbaar wat vroeger een soort buikgevoel 
was” (SPL, 2003) Deze kerncompetenties, zoals onderscheiden door het LMD en 
vastgesteld door de minister van BZK, vormden niet alleen de basis voor ‘levendige’ 
bespiegelingen “met concrete en herkenbare verhalen uit de werkpraktijk van 
politieleiders” (zoals Miedema het boekje typeerde in hun brochure over de 
kerncompetenties), ze waren ook sterk sturend voor het onderwijsaanbod van het 
opleidingsinstituut voor de top van de Nederlandse politie. Echter, voordat we de 
SPL kunnen plaatsen met haar opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten, zullen we 
kort moeten reflecteren op de herstructurering van het gehele stelsel van 
politieonderwijs, die in 2002 plaatsvond.  
 
8.4.18.4.18.4.18.4.1    Herstructurering politieonderwijs 2002Herstructurering politieonderwijs 2002Herstructurering politieonderwijs 2002Herstructurering politieonderwijs 2002    
 
De complexiteit van de samenleving heeft ook zijn weerslag op de politie en haar 
functioneren. Een pluriforme maatschappij die continu in beweging is, stelt hoge 
eisen aan de professionaliteit van de politieorganisatie en daarmee aan de 
competenties van medewerkers.76 Het politieonderwijs, dat bestond uit formele 
training voorafgaande aan een politieloopbaan op twee niveaus (politieschool en 
Politieacademie), was aan een grondige herziening toe om die aansluiting met de 
samenleving te behouden of misschien juist wel te herwinnen (zie ook Stam, 
2003). Het doel van de onderwijsherziening was niet alleen om het onderwijs 
competentiegericht te maken, met competenties die passen bij het (politie)werk in 
een veranderende maatschappij. Met de herziening wilde men ook de “relatief 
gesloten politiecultuur” open breken. Tot politieagent opgeleide kandidaten zouden 
makkelijker kunnen uitstromen naar andere sectoren als dat de competenties die 
zij tijdens de opleiding verweren ook enigszins op het werk in andere sectoren 
worden afgestemd. Ook de instroom vanuit andere sectoren zou makkelijker 
worden, als ook de competenties van instromers zouden worden erkend binnen de 
politiesector en het politieonderwijs.  

                                                 
76 Voor de Evaluatie Politieonderwijs van 2007 door Twynstra Gudde zie 
http://www.minbzk.nl/actueel/onderzoeken/108487/slotrapportage.  
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Naast het bevorderen van de externe mobiliteit was het doel ook om de 
interne mobiliteit te vergroten, bijvoorbeeld door te differentiëren tussen een groter 
aantal (instroom) niveaus. Zo zou het mogelijk worden dat veel meer uitvoerende 
politiepersoneel binnen de organisatie kon doorgroeien als de ontwikkelings- en 
specialisatiemogelijkheden zouden worden vergroot. De politie streefde ernaar om 
qua onderwijsniveau een afspiegeling van de samenleving te worden.77 Dit vergde 
een grondige herziening van het aanbod aan politieonderwijs (evaluatie 
Politieonderwijs 2002).  

Deze herziening was overigens ook noodzakelijk om te voldoen aan het 
Bologna-akkoord van de Europese Top (van 1999). In heel Europa moeten (hogere) 
onderwijsinstellingen gaan werken met een Bachelor-Master-systeem, waarmee te 
verwerven graden vergelijkbaar werden en de diploma’s onderling erkend. Ook 
binnen het politieonderwijs moesten er dus bachelor en master opleidingen 
komen. 
 “Met de vernieuwing van het politieonderwijs is de traditionele, 
vakgerichte opleiding omgevormd naar een nieuw, uniek en samenhangend 
onderwijsstelsel voor de politie”.78 Het vernieuwde onderwijssysteem is gebaseerd 
op een vijftal uitgangspunten. Er komen eenduidige beroepsprofielen voor alle 
niveaus binnen de politie. Er worden nu vijf niveaus in het onderwijs en in het 
politieberoep zelf onderscheiden, te weten ‘assistent politiemedewerker’ (niveau 2), 
‘politiemedewerker’ (niveau 3), ‘allround politiemedewerker’ (niveau 4), 
‘politiekundige bachelor’ (niveau 5,) en ‘politiekundige master’ (niveau 6). De 
(examen)eisen binnen het onderwijs, oplopend per niveau, worden gekoppeld aan 
deze beroepsprofielen. Het politieonderwijs wordt daarmee qua 
kwalificatiestructuur vergelijkbaar met het regulier beroeps- en hoger onderwijs. 
Hierdoor kan een diploma behaald in het politieonderwijs leiden tot vrijstellingen 
in het reguliere onderwijs en vice versa. Het politieonderwijs introduceert ook het 
‘duaal leren’, dus de combinatie van werken en leren. De kandidaten gaan dus niet 
meer eerst naar een politieschool of de Politieacademie, alvorens te worden 
aangenomen door de korpsen. In het nieuwe onderwijssysteem worden de 
kandidaten pas toegelaten tot de opleiding, nadat ze bij een korps aangenomen 
zijn. Tot slot wordt het politieonderwijs, net als in het reguliere voorbereidende en 
hogere beroepsonderwijs gebruikelijk is, gebaseerd op competentieleren.  
 In het politieonderwijs staat niet de leerstof centraal, maar het verwerven 
van competenties, die bij het instroomniveau horen. Een competentie is “een 
samenspel van kennis en inzicht, vaardigheden, houding, persoonlijke 
eigenschappen en ervaring”.79 Voor ieder instroomniveau zijn 
beroepscompetenties vastgesteld op een viertal vlakken: vakmatige en methodische 

                                                 
77 Gemiddeld is de samenleving beter opgeleid dan de politie. De doelstelling van de 
Politieacademie, de nieuwe naam van het LSOP, is om een “maatschappelijk top instituut” 
te worden en het niveau naar boven toe op te rekken. Onderdeel van de strategie was om 
meer academici naar de politie toe te trekken. Daarvoor zijn ook speciale politiegerichte 
masterprogramma’s ontwikkeld. 
78 Zie http://www.minbzk.nl/onderwerpen/veiligheid/politie/politiepersoneel.  
79 Functioneel ontwerp Politieonderwijs Initieel en Postinitieel, LSOP, 2003; Studie-
informatiebrochure Politiekundige Master en Bachelor, 2007: 79. 
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competenties (verstand hebben van hoe men zijn werk uitoefent), bestuurlijk-
organisatorische en strategische competenties (weten in welk verband men dingen 
doet en weten hoe men dit moet organiseren), sociale communicatieve en 
cultureel-normatieve competenties (goed met verschillende mensen kunnen 
omgaan/goed kunnen organiseren) en de leer- en vormgevingscompetenties 
(bereid zijn om te leren en zichzelf te blijven ontwikkelen). Op de verschillende 
niveaus zijn al deze competenties aan de hand van de kernopgaven uit de 
beroepsprofielen zeer gedetailleerd beschreven.80 
 Tot slot, maar niet onbelangrijk voor een samenhangend onderwijsstelsel 
dat pretendeert life long learning te stimuleren, heeft het nieuwe politieonderwijs 
niet alleen initiële programma’s voor instromende politiefunctionarissen, maar ook 
een samenhangend stelsel van vervolgopleidingen, het zogenaamde potentiële 
onderwijs. Ook het potentiële onderwijs wordt per niveau (met bijbehorende 
beroepsprofielen en loopbaanpaden) aangeboden met betrekking tot twee 
verschillende ontwikkelingsmogelijkheden: specialiseren of leidinggeven. De 
functies van specialisten hebben betrekking op milieuzorg, verkeershandhaving, 
vreemdelingenzorg, geweldbeheersing en opsporing (recherche) op twee niveaus. 
Leidinggeven kan op drie niveaus, op operationeel, tactisch en strategisch niveau. 
Er bestaan dus ook drie leidinggevende postinitiële opleidingen: OLL, TLL en SLL. 
De SPL verzorgt alleen ‘maar’ de Strategisch Leidinggevende Leergang. De andere 
leidinggevende leergangen worden tezamen met de overige postinitiële 
opleidingen (bijvoorbeeld voor rechercheurs, milieuspecialisten, 
verkeerspecialisten, specialisten vreemdelingenzorg en specialisten 
geweldsbeheersing) op en vanuit de Politieacademie aangeboden.81  
 
8.4.28.4.28.4.28.4.2    School voor Politie LeiderschapSchool voor Politie LeiderschapSchool voor Politie LeiderschapSchool voor Politie Leiderschap    
 
De opleiding voor de hoogste categorie van politiemedewerkers, de postinitiële 
programma’s voor politiemanagers, zou, als het neusje van de zalm, oorspronkelijk 
ook door de Politieacademie uitgevoerd gaan worden. De Politieacademie is het 
nieuwe opleidings- en selectie-instituut, dat de taken van de LSOP en de 
voormalige politiescholen en de oude Politieacademie voortzet samen met allerlei 
bestaande kenniscentra voor politiekunde en het programma politie en 
wetenschap. Daarmee is de Politieacademie als een organisatie met verschillende 
faculteiten, kenniscentra en lectoraten een gebureaucratiseerde organisatie, die zelf 
met alle veranderingen in het politieonderwijs (vanaf 2002) in een grote 
reorganisatie verkeerde. “Het is voor het college van bestuur van de 
Politieacademie vaak zeer moeilijk om de bureaucratische impasse over de 
inrichting van het politieonderwijs te doorbreken” (docent Politieacademie). 
 Daar komt bij dat de Politieacademie geen ervaring had met onderwijs aan 
de topmanagers van de politie. De externe Leergang Politie Leiderschap had dat 
wel, maar deze cursus miste een borging in het totale politieonderwijs. In 
Warnsveld was er wel een “politiebibliotheek” die door directeur van de LSOP en 

                                                 
80 Zie Functioneel ontwerp Politieonderwijs Initieel en Postinitieel, LSOP, 2003.  
81 Een overzicht van alle initiële en postinitiële opleidingen voor de politie is te vinden op de 
website van de Politieacademie: http://www.politieacademie.nl.  
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oud-korpschef Peter IJzerman was uitgebouwd tot een “clubje waar je verkeert” als 
politiechef onder chefs (oud-korpschef). De bibliotheek, die officieel het 
politiestudiecentrum heette, legde zich als een kenniscentrum voor het 
politiemanagement (voor de regionalisatie) toe op de “mooie dingen” binnen het 
politiebestel (directeur SPL): verzorgen van trainingen, fungeren als een 
ontmoetingsplaats en er was ook een adviesclubje. Dat clubje organiseerde ook de 
leiderschapsconferenties, waarin zowel de leden van de RvHC als de “jonge 
honden” onder de aanstormende politieleiders vertegenwoordigd waren. Het doel 
was “wederzijdse besmetting” tussen politiechefs. Na de regionalisatie verloor het 
centrum zijn functie, maar IJzerman blies het centrum nieuw leven in met de 
plaatsing van het onderwijs aan de topmanagers binnen de politie bij dit centrum. 
Zo is in 2003 de School voor Politie Leiderschap (SPL) ontstaan als het instituut 
voor strategisch leiderschap bij de politie. Organisatorisch maakt de SPL wel 
onderdeel uit van de Politieacademie, maar daar binnen is het een eigenstandige 
entiteit. “Gelukkig, want binnen de bureaucratische structuur van de 
Politieacademie was de SPL nooit tot een succesvolle school geworden” (directeur 
SPL). 
 De belangrijkste activiteit van de SPL is dat ze de postinitiële leergang voor 
politiemanagers, de Strategische Leidinggevende Leergang (SLL), mocht 
organiseren. Hoewel het masterprogramma een kernactiviteit van de SPL is, is 
haar bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van politieleiders veel breder dan 
het hosten van één onderwijsprogramma. “De SPL wil een schola zijn, een plek en 
een manier om in een doorgaande ontwikkeling kennis te creëren en te delen”.82 
Ze biedt ook collectieve programma’s (naast SLL zoal masterclasses, diners 
pensant, boekbesprekingen, alumnidagen, seminars, specifieke trainingen), 
individuele programma’s (zoals coaching, feedback, blind dates, schaduwstages en 
reisopdrachten), trajectbegeleiding, internationale programma’s (zoals 
Leerprogramma Internationale Politie Oriëntatie, Top Senior Police Officers 
Course van CEPOL en Parelvissers-trajecten) en een kennisprogramma 
(Politieleiderschap en Maatschappelijke Integriteit). Naast deze cursusachtige 
programma’s biedt de SPL ook allerlei (kortlopende) activiteiten aan, zoals 
ontmoetingen, ontdekkingsreizen, werkconferenties etc. Sinds de oprichting van 
SPL in 2003 is er in alle jaren een stevige groei van deelname aan SPL-
programma’s en activiteiten geboekt (van 35% deelname in 2004 naar 51% in 
2005). De deelnemers waarderen de SPL-activiteiten met 8,1 in 2005 en een 8,2 in 
2006.83 
 
8.4.38.4.38.4.38.4.3    Strategisch Leidinggevende LeergangStrategisch Leidinggevende LeergangStrategisch Leidinggevende LeergangStrategisch Leidinggevende Leergang    
 
De Strategisch Leidinggevende Leergang, ontwikkeld vanuit het samenhangende 
politieonderwijs stelsel met duaal en competentiegericht leren, vindt zijn 
inhoudelijke basis in het beroepsprofiel. Dit beroepsprofiel is in samenwerking 
met het politieveld opgesteld en uiteindelijk vastgesteld door de minister. Het 
beroepsprofiel luidt als volgt: “De strategisch leidinggevende geeft leiding aan een 

                                                 
82 Jaarboek SPL, 2004. 
83 Jaarboek SPL, 2005; 2006. 
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omvangrijk organisatieonderdeel van een korps. Er is sprake van integraal 
leidinggeven met betrekking tot primaire hoofdprocessen en ondersteunende 
processen. Hij of zij geeft leiding aan tactisch leidinggevenden. Met een lange 
termijn perspectief richt de strategisch leidinggevende zich op een duurzame en 
evenwichtige ontwikkeling van beleid, organisatie en legitimiteit van de 
organisatie. De strategisch leidinggevende beheerst het competentieniveau van de 
Politiekundige master en is zodoende in staat strategische scenario’s te 
ontwikkelen op basis van maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor 
de politiefunctie”.84 
 Vanuit dit ‘algemene’ beroepsprofiel zijn vervolgens kernopgaven 
gedistilleerd, die ook door de politieminister zijn vastgesteld. “Een kernopgave is 
een beschrijving van een typische beroepsopgave waarmee de strategisch 
leidinggevende in aanraking kan komen tijdens de uitoefening van zijn of haar 
functie”.85 Voor de SLL zijn negen kernopgaven beschreven die het werk van de 
leidinggevenden omvatten, te weten: 

- Leidinggeven aan tactisch leidinggevenden;  
- Visie en beleid; integrale beleidsontwikkeling;  
- Management van middelen en processen; managen van hoofdprocessen op 

korpsniveau;  
- Verandermanagement; integraal leidinggeven aan complexe 

veranderingsprocessen binnen de politieorganisatie;  
- Intake en Service; managen van primaire hoofdprocessen met betrekking 

tot Intake en Service;  
- Gemeenschappelijke veiligheidszorg; integraal managen van 

gemeenschappelijke veiligheidszorg;  
- Grootschalig en bijzonder politieoptreden; leidinggeven in crisissituaties 

bij calamiteiten met uitstraling en invloed op landelijk niveau;  
- Opsporing; managen van het opsporingsproces;  
- Differentiatieopgave. 

 
Deze kernopgaven, die allemaal een werkproces van een leidinggevende 
vertegenwoordigen, zijn beschreven met (meervoudige) kenmerken en 
voorbeelden, die vervolgens zijn ontleed in werkpatronen (activiteiten) en 
gekoppeld aan concrete resultaten. Bijvoorbeeld de kernopgave ‘Managen van 
middelen en processen’ wordt o.a. gekenmerkt door “continu verbeteren vanuit 
externe oriëntatie (kwaliteitsmanagement)” en heeft o.a. als voorbeeld “invoering 
van procesgericht werken”. Vervolgens worden drie groepen van werkpatronen 
onderscheiden met 23 concrete activiteiten, zoals “adviseren over aanpassing van 
de organisatie”. Eén van de resultaten binnen deze kernopgave is een “regionaal 
formatieplan”. Deze kernopgave wordt tot slot uitgewerkt in gedetailleerde 
vakmatige, bestuurlijke-organisatorische, sociaal communicatieve 
leercompetenties, om precies te zijn 45 apart beschreven (sub) competenties. In 

                                                 
84 Studiewijzer SLL, 2003. 
85 Studiewijzer SLL, 2003. 
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totaal beslaan de kernopgaven van de SLL 20 pagina’s met gedetailleerde 
uitwerkingen en competenties.86 
 Het onderwijsprogramma legt nadrukkelijk verbindingen tussen de 
kernopgaven en competenties. Het programma is gebouwd rondom drie pijlers, te 
weten ‘persoon’, ‘maatschappij en bestuur’ en ‘politie’. In het persoonsgerichte 
deel van het programma gaat het over wijsbegeerte, leiderschap, cultuur, reflectie 
en supervisie. Binnen het thema maatschappij en bestuur gaat het om het kennen 
en begrijpen van de context van de politie, met bijbehorende veranderingen en 
trends (zoals individualisering, multiculturaliteit, calculerend gedrag, 
schaalvergroting, juridisering, transparantie en kwantificering van prestaties, 
technocratisering van systemen en globalisering). Binnen de pijler politie staat het 
vakmatige, politie-eigene van het politieleiderschap centraal, zoals 
gemeenschappelijke veiligheidszorg, opsporing, grootschalig politieoptreden en 
capaciteitsmanagement.  
 Het onderwijs zelf wordt verzorgd in een tweejarige periode, waarin de 
cursisten om de twee tot drie weken een module volgen van drie dagdelen. Een 
binnenlandse stage bij een niet-politieorganisatie en een 
buitenlandse/internationale afstudeeropdracht maken onderdeel uit van het 
programma. Inmiddels (2008) loopt de vierde SLL-cyclus. De organisatie ligt in de 
handen van een programma manager en een politiedecaan van de SPL. Voor de 
inhoudelijke uitvoering van het programma is een strategisch partnerschap 
aangegaan met de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), een 
postacademisch opleidingsinstituut van de universiteiten van Rotterdam, Leiden, 
Amsterdam (UvA), Utrecht, Delft en Tilburg. De NSOB levert ook een 
wetenschappelijk decaan, die met name het onderwijs uit de pijler Bestuur en 
Maatschappij coördineert en op (wetenschappelijk) niveau houdt. Overigens is de 
NSOB hetzelfde instituut dat ook de toenmalige Leergang Politie Leiderschap (LPL) 
ondersteunde. De SLL is ook via de postacademische programma’s van NSOB 
geaccrediteerd via een gelijkstelling aan de MPA (Master of Public Administration) 
van de NSOB. 
 Hoewel de LPL het verwijt kreeg ‘te algemeen’ te zijn voor politiemanagers 
die het vak van politiemanagement en -leiderschap willen leren (vergelijk Fijnaut, 
1999), heeft de SLL dezelfde achtergrond met de NSOB-alliantie als de LPL en 
komt het algemene curriculum van de pijler maatschappij en bestuur (deels) 
overeen. Ook de SLL heeft de module wijsbegeerte, religie en zingeving, rechtstaat 
en samenleving, bestuurlijke organisatie (met docenten die geen politie-ervaringen 
hebben) waarvan men zich kan afvragen wat de directe relevantie voor de politietop 
is anders dan het duiden van maatschappelijke veranderingen in het algemeen. De 
SLL beschikt overigens over een pijler in het curriculum waar de politie zelf 
centraal staat, die in de LPL ontbrak.  
 
8.4.48.4.48.4.48.4.4    Andere opleidingen voor politiemanagersAndere opleidingen voor politiemanagersAndere opleidingen voor politiemanagersAndere opleidingen voor politiemanagers    
 
Ondanks dat de SPL met de SLL een centrale rol vervult binnen het vak van 
politiemanagement, kunnen aanstormende politiemanagers natuurlijk ook andere 
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opleidingen volgen. Binnen de Politieacademie kunnen voor de ‘lagere’ 
managementniveaus ook de OLL en TLL gevolgd worden. De Operationeel 
Leidinggevende Leergang sluit aan op de functie van allround politiemedewerker, 
en is bedoeld voor politieagenten die groepschef of brigadier willen worden. De 
Tactisch Leidinggevende Leergang is bedoeld voor politiefunctionarissen met een 
politiekundige bachelor op zak en richt zich op het opleiden van politiemanagers 
voor het districtniveau.  
 Verder zijn de politiemanagers niet gebonden aan de opleidingen binnen 
het politie(onderwijs) bestel. Het korps Amsterdam-Amstelland heeft bijvoorbeeld 
zijn eigen onderwijscentrum opgericht, de Academie Politie Amsterdam-
Amstelland (APAA), dat zich richt op politiële basisvaardigheden, persoonlijke 
ontwikkeling en de ontwikkeling van korpsidentiteit, maar het gaat hier niet om 
opleidingen speciaal voor politiemanagers. Politiemanagers kunnen natuurlijk ook 
algemene postacademische masterprogramma’s volgen bij verschillende 
universiteiten en opleidingsinstituten, maar deze zijn uiteraard niet speciaal op de 
politie gericht en worden ook niet zomaar door de LMD geaccepteerd. Toch sturen 
sommige korpschefs bewust hun kandidaten niet naar de politie-interne 
opleidingen omdat ze deze te sektarisch vinden en de aansluiting missen met de 
echte maatschappelijke vraagstukken. Feit blijft dat politiemanagers die de politie-
interne opleidingen en activiteiten links laten liggen minder eenvoudig hogerop in 
de politieorganisatie kunnen komen. 
 
 
8.58.58.58.5    Gedragscode voor politiemanagersGedragscode voor politiemanagersGedragscode voor politiemanagersGedragscode voor politiemanagers    
 
Over de gedragscode voor politiemanagers kunnen we kort zijn. Die bestaat 
simpelweg niet. Het BLMD hanteert wel een ethische code, maar deze richt zich op 
de medewerkers van het bureau en niet op de leden van het bestand, de 
politiemanagers. Deze code garandeert de integriteit, transparante houding en 
professionaliteit van de MD-ers die werken voor het BLMD en stelt wat 
gedragsregels omtrent de verantwoordelijkheden van de MD-ers, vertrouwelijke 
behandeling van LMD-gegevens, deskundigheid van de medewerkers en de 
aanspreekbaarheid van het bureau voor haar beslissingen. De achtergrond van deze 
ethische code ligt in het wantrouwen dat binnen het politieveld heerst over de inzet 
en uitvoering van het landelijke MD-beleid. Het bindt de politiemanagers zelf niet. 
 Ondanks de afwezigheid van een gedragscode binnen het vak van 
politiemanagers, betekent dit niet dat er voor politiemanagers geen gedragsregels 
bestaan. De bestuurlijke inrichting en verantwoordelijkheden van de topmanagers 
en bestuurders, de kernpunten in vele gedragscodes voor publieke managers en in 
sectorale governance codes, zijn bij de politie geregeld in de politiewet. Zowel de 
posities als de verantwoordelijkheden van de verschillende functionarissen binnen 
het regionale politiebestel staan gewoon in de wet. En de meer impliciete zaken, 
zoals het verhogen van de medewerkertevredenheid en publieke waardering van de 
dienstverlening, zijn bij de politie geregeld via beleid. Voor ziekteverzuim en 
tevredenheid met het laatste politiecontact zijn zelfs prestatiecriteria met de 
korpsen afgesproken. Dit wijst er dus op dat de afwezigheid van een gedragscode 
voor politiemanagers niet betekent dat politiemanagers niet gebonden zijn aan bij 
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het beroep van politiemanager horende bepalingen van verantwoordelijkheid, 
prestaties en werkwijze. 
 
 
8.6 8.6 8.6 8.6     Strijd om professionaliteitStrijd om professionaliteitStrijd om professionaliteitStrijd om professionaliteit    
 
Als we voorzichtig de balans op maken van de instituties van het vak van 
politiemanagers, dan kunnen we concluderen dat het politiemanagementvak zich 
op het eerste gezicht op een eenduidige wijze heeft gevestigd en 
geïnstitutionaliseerd. Politiemanagers hebben zeker in vergelijking met andere 
managers in de publieke sector, zoals bestuurders in de gezondheidszorg 
(Noordegraaf en Van der Meulen, 2008) en departementale managers bij de 
Rijksoverheid (Den Boer en Noordegraaf, 2006), te maken met een rappe 
institutionalisering van hun associatie en opleidingsinstituut. Deze verzorgen nu 
belangrijke professionele taken, zoals toelating, selectie en benoeming, en 
kennisontwikkeling en opleiding. Hoewel daarbinnen een aantal begrippen zoals 
leiderschap en de kerncompetenties centrale, frequent gebruikte, ideeën binnen 
het vak van politiemanager zijn geworden, heeft dit de strijd binnen het vak van 
politiemanagers niet uitgebannen. Enerzijds gaat het hierbij om afwijkende 
opvattingen, andere gedragingen, en de meervoudigheid van inhoud en procedures 
en anderzijds gaat het om tegenwerking en openlijke kritiek op procedures, keuzes 
en ideeën. In deze paragraaf zullen we de strijd om professionaliteit, langs de 
onderscheiden dimensies van de groepsdefinitie, inhoudelijke en procedurele 
profilering en de aan- of afwezigheid van occupational control behandelen (zie 
hoofdstuk 3).  
 
8.6.18.6.18.6.18.6.1    Groepsafbakening: wie zijn korpschef waardig?Groepsafbakening: wie zijn korpschef waardig?Groepsafbakening: wie zijn korpschef waardig?Groepsafbakening: wie zijn korpschef waardig?    
 
De groepsafbakening is, zeker op het eerste gezicht, niet problematisch en ook 
eenduidig. Binnen de politiewereld maakt men onderscheid tussen strategisch, 
tactisch en operationeel leidinggevenden binnen het (bredere) politiemanagement. 
Aan deze niveaus zijn beroepsprofielen, carrièremogelijkheden en ontwikkelbare 
competenties gekoppeld. De top van de politieorganisatie identificeert zich alleen 
met het hoogste, strategisch leidinggevende niveau. De vakinstituties van het 
hogere politiemanagement, het LMD als het managersbestand en de SPL als het 
opleidingsinstituut, richten zich alleen op deze toplaag van strategisch 
leidinggevenden.  
 Het selectiemoment, bij de politie de toelating tot het LMD-bestand, is dus 
sterk bepalend voor de mogelijkheid of een kandidaat ‘korpschef waardig’ is. 
Terwijl het vanuit de literatuur bekend is dat het aan het begin van een loopbaan 
moeilijk te voorspellen is of de kandidaat in kwestie een goede topman of leider 
kan worden (Moen en Ansems, 2004). Kandidaten uit andere beroepsprofielen en 
andere lagen uit de organisatie krijgen binnen een dergelijk procedureel 
geformaliseerd carrièresysteem geen kans. Dit wordt ook opgemerkt binnen het 
politieveld.  
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Er zit een groot gat tussen de SLL en TLL. De SLL is niet de weg naar de top. 

In deze cursus zitten geen potentiële korpschefs. De interessante mensen 

voor die toppositie zitten ergens anders en met name lager in de organisatie. 

Voor korpschefs is het lastig om hun geschikte kandidaten door te laten 

stromen. (wetenschapper) 
 
Dat deze respondent de TLL boven de SLL plaatst, komt voort uit zijn waardering 
voor kennis en kunde in het ‘praktisch professionalisme’ op het topniveau. De TLL-
ers weten de verbinding met de basis, in zijn visie, ook makkelijker te leggen. 
 Los van de visie op wie de goede politieleiders zijn, gaat een groot deel van 
de kritiek op het landelijke MD over de zeggenschap over de benoeming van 
kandidaten op topfuncties. “Ik kan echter veel beter de topbenoemingen doen, 
beter dan het LMD. Het is echt niet zo moeilijk. Maar het gaat niet om 
competenties en assessments, binnen het benoemingsbeleid gaat het om gevoel. 
Waar welke korpschef moet. Alleen moet je voor dat gevoel de politie kennen; er 
tussen staan” (oud korpschef). Het antwoord op de vraag of de benoemingen nu 
het best geschieden binnen een geobjectiveerd systeem, of juist culturele nabijheid 
behoeven, valt buiten het bestek van dit onderzoek. We kunnen echter wel 
constateren dat ondanks het compromis en de rappe institutionalisering van het 
vak van politiemanagers, de controverse over de benoemingen tussen het landelijke 
en het politieveld niet is verdwenen. Dit heeft niet alleen consequenties op het 
topniveau binnen de politie, ook de kandidaten zelf ondervinden de gevolgen.  
   

De korpschefs zijn in een “groot gevecht” verwikkeld met het Bureau LMD 

over de benoeming van chefs binnen hun korpsen. (…) Voor de personen die 

nog in een LMD-traject zitten levert dit een dilemma op: moeten zij zich 

schikken naar hun eigen korpschef en samen met hem/haar optrekken of 

moeten zij meebewegen met de LMD? (wetenschapper) 
 

Er bestaat een tweedeling in de nationale stroming binnen het politieconcern 

Nederland. Je hebt de korpschefs met landelijke uitstraling (zoals Kuijs en 

Bik), die veelal hun eigen korps zijn ontstegen en slechts beperkte invloed op 

hun eigen korps hebben. De andere component bestaat uit personen die 

korpschef willen worden; zij zitten in de LMD en moeten ook met de LMD 

meebewegen willen ze kans houden op een topfunctie binnen de Nederlandse 

politie. Dit stelsel betekent wel dat de politie geen authenticiteit in haar 

managementstijl heeft. (wetenschapper) 
 
De gang van zaken rondom de benoemingen vanuit de LMD kwalificeert deze 
respondent als een “volstrekt corrupte toestand”. Het LMD stelt weliswaar 
competenties en competentieontwikkeling voorop, maar het gaat in wezen om 
“machtspolitiek”. Dit betekent dat de top van de politieorganisatie constant 
meegetrokken wordt in een ‘gevecht’, of in een spanningvolle relatie met het 
landelijke. Bovendien komt deze constante manifestatie van ‘strijd’ naast de 
spanningen die reeds ingebakken zitten sinds de regionalisatie, zoals de discussies 
over de nationale politie en centralisering in het beheer en bij beleidsprioriteiten. 
Als kandidaten voor de politietop meebewegen met het landelijke, maken ze 



Vakontwikkeling van politiemanagers 199 

misschien wel eerder carrière, maar tegelijkertijd vervreemden zij zich van hun 
eigen organisatie en hun eigen korpschef. Als ze echter hun eigen korpschef 
blijven steunen bij beleids- en beheerszaken, zullen zij zich niet kwalificeren 
binnen het landelijke MD. Dit zadelt de kandidaten met een dilemma op. Tot welke 
groep willen/moeten ze zich in de politieorganisatie verhouden? Dit dilemma laat 
zich niet eenvoudig wegnemen met het aanleren van bijvoorbeeld kritische 
reflectie. Deze spagaat heeft niet alleen consequenties voor de groepsafbakening 
binnen het vak van politiemanagers, maar ook voor de inhoudelijke en procedurele 
profilering daarvan. 
 
8.6.28.6.28.6.28.6.2    Profiel van het vak: wat houdt het politieleiderschap in?Profiel van het vak: wat houdt het politieleiderschap in?Profiel van het vak: wat houdt het politieleiderschap in?Profiel van het vak: wat houdt het politieleiderschap in?    
 
Over de procedurele kant van het ontwikkelen van politieleiders bestaat nauwelijks 
onduidelijkheid. Het is voor iedereen duidelijk wat er van de aankomende 
politiemanagers wordt verwacht. De competenties zijn geformuleerd en in teksten, 
opleidingsdocumenten en kernopgaven verwerkt. Iedereen weet op welke locatie de 
opleiding(en) voor politiemanagers worden gegeven en de procedures voor de 
benoeming en aanmelding van kandidaten zijn duidelijk inzichtelijk gemaakt. De 
regels binnen het vak van politiemanager zijn vooral van (procedureel)technische 
aard, en als het gaat om de vakvereisten dan valt vooral het hoge detailgehalte op. 
Ten aanzien van de procedures bestaat er alleen controverse over de vraag of de 
mate van gedetailleerdheid niet te hoog is en of er achter de procedures geen 
‘andere’ bedoelingen dan het ontwikkelen van de politiemanagers schuil gaan. 
Inhoudelijk bestaan er echter meer controverses, bijvoorbeeld over wat het 
gewenste leiderschap nu precies inhoudt. Desondanks stelt het hoofd van het 
BLMD dat er geen meerduidigheid bestaat in de centrale begrippen: “Gezamenlijk 
definiëren we wat onder leiderschap wordt verstaan, zodat wordt voorkomen dat 
iedereen een eigen perceptie heeft van dat begrip” (Miedema in SPL, 2003: 7). 
Deze stellingname kan echter ook ingegeven zijn vanuit strategische overwegingen 
om meer eenduidigheid te simuleren dan er werkelijk bestaat. Echter, toen we in 
interviews de leiderschapsontwikkeling binnen het politieveld bespraken, waren de 
reacties van respondenten veelal negatief.  
 

Er wordt nog te veel aan opleidingen gedaan, cursussen gevolgd en naar 

abstract gelul geluisterd. (controller) 

 

Leiderschap wordt sterk gecultiveerd. De ideale politieleider wordt als 

voorbeeld genomen op basis waarvan de ideale competenties worden 

vastgelegd als gewenste competenties. Vervolgens moet het onderwijs die 

maar zien te ontwikkelen bij de kandidaten. (docent Politieacademie) 

 

Bij de ABD is het gelukt om institutionele ruimte te creëren. Die ruimte 

wordt overigens bedreigd door de “hang naar zweverigheid”. Bij de politie zie 

je dit ook: ik erger me “helemaal dood”. Die hang naar zweverigheid zie je 

bijvoorbeeld in de cultivering van leiderschap en het lezen van een dikke 

roman: waar draagt dit toe bij? (wetenschapper) 
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De invloed van het LMD op de benoeming van KC is groot omdat er zoveel 

kernopgaven zijn waaraan de kandidaten moeten voldoen, dat er altijd wel 

een paar zijn waarop de kandidaat zakt. Dat betekent dat de favorieten van de 

KC’s ook eruit komen als een ‘middelmatige kandidaat’ en het LMD meer 

ruimte krijgt te sturen. (wetenschapper) 

 

De competentiefocus belemmert de inhoud en disciplines binnen het vak van 

politie. (wetenschapper) 
 
Leiderschap is zo’n begrip, waar je het niet mee oneens kan zijn. Iedereen, op alle 
niveaus, wenst meer leiderschap in de politieorganisatie. De duiding van een 
persoon als politieleider plaatst hem boven de (overige ondergeschikte) 
politiemanagers.87 Het is ook een mooie titel voor boeken en brochures en als 
onderwerp van onderzoek roept het positieve connotaties op bij de lezer. Ondanks 
dat (bijna) iedereen het erover eens is dat leiderschap nodig is, verschilt men van 
mening hoe het methodisch gezien kan worden ontwikkeld en wat het inhoudt.  
 De politie is vooral een ‘doe-organisatie’, waarbinnen cursussen en 
opleiders, die wel even komen vertellen hoe het moet, worden geminacht: 
“politiemensen houden niet van lezen” (wetenschapper, docent Politieacademie). 
De link tussen het onderwijs en de praktijk is vaak ver te zoeken, maar als de 
analyse grondig wordt uitgevoerd, zijn de conclusies vaak best bedreigend voor de 
status quo in de organisatie. Succesvol onderwijs aan dergelijke groepen balanceert 
op een wankel punt. De onderwijzers moeten een evenwicht zien te vinden tussen 
het aansluiten bij de praktijk in een onderwijs kritische context en het overbrengen 
van reflectie en een kritische kijk. Boekbesprekingen, op zich een nuttig 
instrument om politiemensen aan het lezen te krijgen, zijn niet direct bedreigend, 
omdat de deelnemers zelf de link met de beroepspraktijk moeten leggen. 
Anderzijds slaan dergelijke onderwijsmethoden eenvoudig door in ‘anything goes’. 
De specificiteit van de politiefunctie, en met name van de politiemanagers 
daarbinnen, brengt met zich mee dat de vertaling van algemeen onderwijs naar 
toegepaste onderwijsprogramma’s moeilijk is (Fijnaut, 1999). De kritiek op de 
zweverigheid binnen opleidingen en beroepsgroepen geldt voor meerdere groepen 
van publieke managers die werken aan de ontwikkeling van hun vak. Ook de ABD 
krijgt dit ‘verwijt’ (Den Boer en Noordegraaf, 2006), evenals sommige opleidingen 
voor bestuurders in de gezondheidszorg.  
 De keuze voor competenties als centraal instrument voor de beoordeling 
en ontwikkeling van politiemanagers heeft concrete implicaties voor het vak van 
politiemanager. Het prefereert een ‘actieve houding’ boven cognitie. 
Kennisontwikkeling en vooral het behoud van kennis vormen een groot probleem 
voor dergelijke vakgroepen. De kennisfunctie bungelt ertussen in, omdat de 
hoofdrolspelers binnen het vak nauwelijks expliciet reflecteren op kennis en dit aan 

                                                 
87 Om misverstanden te voorkomen, hier even een verduidelijking van de gebruikte 
terminologie. In dit onderzoek zijn publieke managers de leidinggevenden binnen de 
(semi-) publieke sector. Daarmee is de politieleider automatisch ook een politiemanager, 
hoewel het label ‘politieleider’ appelleert aan een bovenschikking ten opzichte van 
‘managers’ en aan (gewenste) visionaire capaciteiten van de ‘leider’.  



Vakontwikkeling van politiemanagers 201 

databases toevertrouwen. Ondanks de pogingen van het vakblad Tijdschrift voor de 
Politie en kennisprogramma’s van de Politieacademie blijft dit achter in 
vergelijking met andere beroepsgroepen. 

Daarnaast zijn de competenties zelf ook niet eenduidig, of onderdeel van 
een algemeen aanvaard en eenduidig profiel of perspectief. Het jaarboek van de 
SPL over Publiek Leiderschap geeft deze diversiteit mooi weer: is een goede 
politieleider een resultaatgerichte leider, een leider met visie, een empathisch 
leider, een ondergeschikte leider of allemaal tegelijkertijd? De competenties zijn 
onderdeel van een lijst, en als we de uitwerking daarvan in niveaus en kernopgaven 
overzien, dan vormen de gedetailleerde competenties een ‘waslijst’. Dit biedt 
kandidaten ruimte om hun persoonlijke ontwikkeling altijd wel aan een bepaalde 
competentie te koppelen, maar deze mogelijkheid heeft het LMD ook als het gaat 
om beoordelingen. Het detailniveau van de competenties geeft als het ware weer 
gelegenheid voor een nieuwe ronde in het gevecht van de korpschef en het LMD 
over de benoemingen, dit keer direct gerelateerd aan wat een ‘competente’ 
politieleider is. 

 De vakinhoudelijke spanningen naar aanleiding van de drie sectorale 
spanningsvelden (zoals onderscheiden in hoofdstuk 7), worden niet beslecht met 
de institutionalisering van de vakinstituties van het politiemanagement. De 
spanning tussen centralisering en decentralisatie duurt simpelweg gewoon voort, 
met het verschil dat het LMD en de SPL gezamenlijk wel een centraliserende 
tendens hebben gebracht. De gedetailleerde uitwerking van de toetredings-, 
ontwikkelings- en benoemingsprocedures en de specificiteit van het profiel en de 
uitgewerkte competenties kernopgaven wijst op deze centralisering en poging tot 
homogenisering. Strategisch gezien past de wens van het ministerie van BZK om 
het MD-beleid landelijk op te zetten in de poging meer beheers- en beleidsmatig 
grip te krijgen op de politieorganisatie. Tegelijkertijd ontstaan echter ook 
tegenkrachten. We wezen al op de bemoeienis van korpschefs met LMD-
benoemingen. Het gaat ook om korpschefs die een eigen ingang voor hun 
kandidaten in het LMD en SPL systeem bedongen en de relatie die het politieveld 
onderhoudt met het onderwijs om invloed te houden. Verder poogde de Raad van 
Hoofdcommissarissen om met het nieuwe visie document Politie in Ontwikkeling 
een eigen autonome ruimte te creëren (vergelijk Holla en Drayer, 2005). Dus 
hoewel de LMD en SPL duidelijk landelijk en centraal-gericht zijn, roept dit ook 
tegenkrachten op, die passen bij de wens van de politie de decentrale aansturing te 
handhaven.  

 Het vak van politiemanagers schrijft ook geen korpsinterne 
managementstijl voor. Gebiedsgebonden werken blijft het adagium (Vergelijk Boin 
et al., 2003; Wiebrens, 2004), maar de worsteling met de introductie van meer 
centrale aansturing binnen korpsen blijft voortbestaan. Beleids- en beheersmatig is 
er wel meer centrale en cijfermatige aansturing gekomen vanuit de korpsleiding, 
maar dit is evenzogoed voor het vak van politiemanagers een externe realiteit. De 
opleidingen voor politiemanagement, en de ontwikkeltrajecten van het LMD, gaan 
niet voor niets uit van persoonlijke ontwikkeling. De precieze invulling van de 
managementstijl moeten de ontwikkelende politiemanagers, uiteraard met een 
reflectie op de organisatorische en maatschappelijke consequenties, zelf 
vormgeven. 
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 Alleen ten aanzien van het openstellen van de politie voor externe 
invloeden zijn er bewegingen in het vak van politiemanagers. De benoeming van 
niet-blauwen op hoge posities heeft niet altijd succes gehad, maar gaandeweg 
komen er wel meer aanstellingen van ‘niet-blauwen’ in het politieveld. De 
kennisprogramma’s van politie worden ook getrokken door hoogleraren zonder 
politieachtergrond, in de raad van bestuur van de Politieacademie zit ook een 
hoogleraar zonder politie-ervaring, en inmiddels heeft een vrouw de positie van 
korpschef bereikt, terwijl ze haar carrière begonnen was bij een vakbond. Ook in 
SLL neemt het aantal deelnemers met een andere achtergrond (veelal wel uit de 
veiligheidssector) toe (directeur SPL). En de politiekundige master opleiding is ook 
bedoeld om talent vanuit andere opleidingen aan de politie te binden.  

De invloed van een aantal personen zonder politieachtergrond op het 
‘openstellen van de politie’ is natuurlijk beperkt. Belangrijker voor het vak van 
politiemanagers is dat de onderwijsprogramma’s meer maatschappelijk gericht 
zijn en dat het werk van de politiemanagers ook duidelijker een dergelijk 
maatschappelijke component heeft. Politiechefs moeten zich immers in 
maatschappelijke organisaties en veiligheidsketens zichtbaar maken. De Raad van 
Hoofdcommissarissen heeft met haar visiedocument Politie in Ontwikkeling de 
politie, inclusief het politiemanagement, ook nadrukkelijk geprofileerd als 
maatschappelijk gericht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het formuleren van de nieuwe 
kerntaak, het “signaleren en adviseren” bij maatschappelijke problemen, uit de 
nodale oriëntatie, waarbij de politie een rol heeft op de knooppunten van stromen, 
wijken, leefomgevingen, marktplaatsen en ook digitaal, en tot slot uit de 
programmasturing, die gericht op veiligheidsketens, samenwerking met 
maatschappelijke partners en lokaal veiligheidsbeleid met concrete 
resultaatafspraken. Deze heroriëntatie draagt ertoe bij dat de politie en de 
politiemanagers minder blauw en opener naar de samenleving toe worden. 
Overigens geldt wel dat de politie ondanks de openstelling met de nieuwe missie 
en visie inzet op behoud van haar taak, haar gezag en het regionale 
aansturingsmodel.  

  
8.6.38.6.38.6.38.6.3    Occupational control: disciplinering van politiemanagersOccupational control: disciplinering van politiemanagersOccupational control: disciplinering van politiemanagersOccupational control: disciplinering van politiemanagers    
 
In de tijd doen zich veranderingen voor. In de vroege jaren ‘70 was de baas de baas. 
In de jaren daarna, tot eind jaren ‘90, zijn we de baas bij zijn voornaam gaan 
noemen. Dat is nog tot daaraan toe, maar er heerste een ‘alles-moet-kunnen-
mentaliteit’. Het ontbrak aan lef om daadwerkelijk baas te zijn. Eind jaren ‘90 
treedt een nieuwe generatie aan. Deze zit er ‘strakker’ in. De vrijblijvendheid wordt 
minder. (lid korpsleiding in Hoogenboom, 2006: 44) 
 

De stijl van leidinggeven is directiever geworden. (milieufunctionaris) 

 

Chefs spreken medewerkers meer aan, maar ook onderling spreekt men 

elkaar meer aan op gedrag. (rechercheur) 

 
De vrijblijvendheid binnen de politieorganisatie en het politiemanagement is sterk 
afgenomen. Niet alleen heeft het ministerie van BZK meer invloed opgeëist op de 
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beheersmatige aspecten van het politiebedrijf, politiemanagers zijn zich gaan 
ontwikkelen tot politieleiders, die ‘strakker’ zijn gaan aansturen. Daarmee heeft de 
politie meer en meer het karakter van een ‘managed professional organization’ 
gekregen. Het algemene beeld is dat professionele autonomie op de werkvloer is 
aangetast omdat er meer bedrijfsmatige sturingsinstrumenten zijn 
geïmplementeerd.  

 

De generatie van nu aftredende korpschefs hechtte sterk aan het leerstuk van 

de professionele autonomie… Sturing had meer de betekenis van 

communicatieve processen met veel intervisie-elementen. Het was een soort 

geloof. De politieorganisatie was eigenlijk een soort maatschap, net als 

specialisten. Binnen die maatschap bestond een grote mate van autonomie. 

Zowel tussen leidinggevenden, als onderling, als van boven naar beneden. 

Sturing vond plaats via coaching, begeleiding en stimuleren. Als sturing al 

plaatsvond. Ook het denken in termen van producten leefde niet. Ik heb in 

die tijd eens voorgesteld ‘Tobiassen’ [bekeuringen] op te tellen, om een 

overzicht te krijgen. De korpschef zie: ‘Forget about it’. Dat was de cultuur 

hier in het korps…Het concept van de zelfsturende professional leefde sterk. 

Eigenlijk betekende dit dat een grote mate van vrijblijvendheid bestond. Een 

kritische houding ten opzichte van elkaar was geen onderdeel van de cultuur 

(non-interventieprincipe). Het kon in die tijd….Nieuwe concepten als INK en 

later ABRIO pasten niet in het concept van de zelflerende professional, dus 

werden die niet geïmplementeerd (districtchef in Hoogenboom, 2006: 44-

45). 
 
De vrijblijvendheid op de werkvloer binnen politieorganisaties is afgenomen, 
omdat de politiemanagers met de nieuwe beleids- en beheersmatige instrumenten 
in de hand, strakker zijn gaan sturen. De groeiende invloed van politiemanagers 
komt ook voort uit het feit dat managers zelf zichtbaarder zijn geworden. Hun vak 
is gevestigd en het ontwikkelen, met kerncompetenties, beroepsprofielen, 
loopbaantrajecten en onderwijsprogramma’s, is een must geworden. Dat betekent 
ook dat de politiemanagers zich noodzakelijkerwijs moeten gaan verhouden tot de 
dwingende procedures en het inhoudelijke profiel dat van het politiemanagement 
is opgesteld.  
 

De meer subjectieve, cultuurkant van de organisatie, met veel persoonlijke 

aandacht voor elkaar is van belang voor leiderschap. Naast de ‘harde’ 

veiligheidsresultaten gaat het dan om binden, sturen en motiveren 

(zingeving). Kortom, wat heb je nodig om je werk met plezier te doen? De 

volgende competenties als leider heb je hiervoor nodig: integer, moedig, 

creatief, ondernemend, sociaal, empathisch, maatschappelijk georiënteerd, 

resultaat gericht en politiek/bestuurlijk gevoelig. Op landelijk niveau zijn 

deze negen competenties benoemd. (districtchef) 
 
Deze districtchef laat zien dat hij weet hoe het vak van politieleider eruit ziet, wat 
ervoor nodig is, ook om het zinvol uit te kunnen voeren, maar reproduceert direct 
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ook het landelijke kader. Dit representeert precies de spagaat waar het vak van 
politiemanagers in zit.  
 Het vak van politiemanagers is gevestigd, gedetailleerd uitgewerkt en van 
grote invloed op het werk en met name de carrièrekansen van de leden van de 
beroepsgroep van politiemanagers. Daarmee zou je kunnen stellen dat de 
occupational control sterk is. Echter, politiemanagers bepalen niet zelf, althans niet 
volledig, de invulling van hun vak. Daarbij moeten we de invloed van het politieveld 
op de vakontwikkeling niet volledig uitvlakken, maar ten aanzien van de kaders, het 
profiel, de formulering van de kerncompetenties en de inhoudelijke uitwerking is 
de invloed van de landelijke politiek en specifiek de minister van BZK met het 
BLMD groot. Zij stellen immers het profiel, de kernopgaven, de kerncompetenties, 
en de toetredings- en benoemingsprocedures vast, niet de politietop zelf. Daarmee 
lijkt de gedetailleerde dwingendheid van de occupational control binnen het vak 
van politiemanager sterk op disciplinering vanuit de staat. Alleen lukt het de staat, 
dat een open, maatschappelijk gerichte en ondergeschikte politie wil, niet met de 
disciplinering via het vak en de vakinhoud de afwijkende gedragingen en 
opvattingen uit te bannen. Daarmee blijft de strijd om professionaliteit binnen het 
vak van politiemanagers, en dan specifiek over de dwingende procedures, gewoon 
doorgaan.  
 
  
8.7 8.7 8.7 8.7     ConclusieConclusieConclusieConclusie    
 
Als we de vergelijking met twee decennia terug maken, dan mogen we concluderen 
dat er veel is gebeurd. Het vak van politiemanager heeft zich ontwikkeld en 
verzelfstandigd in de zin van de oprichting van aparte instituten die belangrijke 
professionele functies vervullen. Dit is belangrijk geweest voor het vak zelf, maar 
ook voor het effect op de organisaties en medewerkers die de politiemanagers 
aansturen.  
 

In de gemeente politie was er “helemaal niks”: alleen in de korpsen Utrecht 

en Amsterdam heeft men werk gemaakt van het ontwikkelen van MD-beleid. 

We kunnen kritisch zijn over het huidige MD-beleid (met de landelijke 

selectie en benoemingen en gestructureerde ontwikkeling), maar als we dat 

vergelijken met het niveau van management en de managementontwikkeling 

in het gemeentepolitietijdperk, dan is er al veel bereikt. (wetenschapper) 
 
Waar het politiemanagement zich wel sterk in heeft ontwikkeld is het politiek-
bestuurlijke spel. Ze zijn veel assertiever geworden tegen burgemeesters, erop 
gericht om het gemeentelijke veiligheidsbeleid naar een hoger plan te tillen, 
voordat er opnieuw kritisch naar de politie gekeken mag worden. Het is wel de taak 
van de politiechefs om de sfeer tussen de lokale partners goed te houden, maar wel 
de overige partners te wijzen op hun verantwoordelijkheden voor het lokale 
veiligheidsbeleid. En daarvoor kunnen ze de benchmark (ondanks de NPM-
pervertering) goed gebruiken. De kwaliteit van het management vak bij de politie is 
toegenomen, zowel extern als intern. Extern is er veel verbeterd richting de politiek: 
de politie is minder volgzaam in haar relatie met het stadhuis. Intern is de controle 
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via de lijn versterkt. De disciplinering van de agenten is erop gericht om de 
integriteit van de politie te versterken. 
 
Het vak van politiemanager wordt inderdaad gekenmerkt door een ‘strakker 
leiderschap’ dat op werkvloeren (en dus ook ten aanzien van het gedrag van 
leidinggevenden) minder ruimte voor vrijblijvendheid laat. Tegelijkertijd is het vak 
zelf ook strakker ingericht, qua doelgroep, procedures en inhoud. Maar ‘strakker’ 
betekent niet dat afwijkende gedragingen, andere carrièrepaden of uiteenlopende 
visies niet mogelijk zijn, of worden afgestraft.  
 Tegelijkertijd vinden er ook op de achtergrond ‘andere spelen’ plaats dan 
professionele taakuitvoering. De strategische top van het politieveld is voortdurend 
bezig haar eigen ruimte en zelfstandigheid te vestigen en beschermen, terwijl het 
landelijke kader (samen met de politiek) de politietop probeert te disciplineren en 
controleren. Omdat de vakontwikkeling van politiemanagers tegen deze 
achtergrond vorm gekregen heeft, zijn de spanningen uit het politiebestel 
onderdeel geworden van de professionaliteit van de politieleider. 
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Hoofdstuk 9Hoofdstuk 9Hoofdstuk 9Hoofdstuk 9    
Professionaliseringsprojecten van publieke mProfessionaliseringsprojecten van publieke mProfessionaliseringsprojecten van publieke mProfessionaliseringsprojecten van publieke managers: anagers: anagers: anagers: 
vergelijkingvergelijkingvergelijkingvergelijking        

 
 
9.19.19.19.1    InleidingInleidingInleidingInleiding    
 
Het in dit onderzoek gebruikte cultureel-politieke perspectief maakte het mogelijk 
de strijd binnen de vakontwikkelingsprojecten van publieke managers te 
analyseren en daarmee de vakontwikkeling op een andere manier te bekijken. Een 
traditioneel functionalistisch perspectief had de strijd om de constructie van het 
vak van publieke managers immers ontkend of weggecijferd. Deze strijd over de 
basiskenmerken van een vak – de beroepsgroep, het beroepsprofiel en de 
beroepscontrole – zou de vakontwikkeling hebben gefrustreerd. Met de keuze voor 
een cultureel-politiek perspectief sluiten we echter wel dicht aan bij hoe 
professionaliserende zorg- en politiemanagers zelf met hun vakontwikkeling zijn 
omgegaan. De meerwaarde van deze perspectiefwisseling is dat we het accent 
hebben verlegd van een van binnen uit voortgedreven proces van vakontwikkeling 
gestoeld op vakgerelateerde ambities om ‘gezamenlijk’ het werk ‘beter’ te maken 
naar externe factoren die de strijd om het vak van publieke managers mede 
bepalen. In dit hoofdstuk zullen we de interne en externe dynamiek rondom de 
vakontwikkeling van publieke managers nader beschouwen en wel langs een 
vergelijking van de vakontwikkeling van zorg- en politiemanagers. 
 De empirische hoofdstukken hebben geïllustreerd dat zowel bij de politie 
als in de zorgsector managers zichtbaarder zijn geworden, dat ze een belangrijker 
(wordende) rol zijn gaan vervullen in de aansturing van de organisaties en de 
primaire processen en dat ze meer managementinstrumenten tot hun beschikking 
hebben gekregen. Het management in beide sectoren heeft zich ontwikkeld, zowel 
als het gaat om individuele managers als alle managers binnen deze sectoren 
gezamenlijk. Het management heeft zich daarbij verzelfstandigd ten opzichte van 
het primaire proces; management is een eigen manier van werken en denken 
geworden, waarbij managers nadrukkelijk worden onderscheiden van niet-
managers en ook in andere afdelingen van de organisatie carrière maken.  

Deze ontwikkeling hebben we geanalyseerd als de oprichting en 
ontwikkeling van een eigen vak van én voor managers, met eigen associaties, 
opleidingen en gedragscodering. De vakontwikkeling bleek echter geen 
vanzelfsprekend organisch proces te zijn. Ondanks gemeenschappelijke ambities 
om het vak verder te brengen, waren de achterliggende doelstellingen diffuus, 
bleek een gedeelde visie op het vak afwezig en waren de mogelijkheden om het vak 
zelfstandig tot ontwikkeling te brengen beperkt. Desondanks brachten zorg- en 
politiemanagers in de afgelopen decennia hun vakken tot ontwikkeling, in ieder 
geval langs institutionele weg met een opgerichte beroepsassociatie van managers, 
met een opleidingsaanbod afgestemd op de managers en met gedragsstandaarden 
voor de managers. Zo kregen de vakken van zorg- en politiemanagers een (vak-
)inhoudelijke en institutionele basis. 
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 Deze vakontwikkeling van zorg- en politiemanagers staat echter niet op 
zichzelf. De ‘professionalisering’ van publieke managers maakt onderdeel uit van 
bredere ontwikkelingen die publieke sectoren doormaken. Het management, en 
met name de daaruit voortvloeiende taken en verantwoordelijkheden, heeft de 
afgelopen decennia veranderingen ondergaan die vanuit het politiek-bestuurlijke 
systeem de sectoren zijn opgelegd. De zorg heeft bijvoorbeeld te maken gekregen 
met kostenbeheersing, marktwerking en vraagsturing (vergelijk ook Noordegraaf 
en Van der Meulen, 2008). De politie kent tegenwoordig een sterk uitgewerkt 
systeem van prestatiesturing (Hoogenboom, 2006). Andere ontwikkelingen die de 
organisaties in de zorg en politie beïnvloeden, zoals schaalvergroting en 
transmuralisering in de zorg en regionalisering en taakverbreding bij de politie, 
hangen ook samen met de beleidsmatige pogingen beide sectoren onder een 
strakker politiek-bestuurlijk aansturings- en controleregime te brengen. De 
vakontwikkeling van managers hangt dan ook samen met organisatorische 
veranderingen en de toegenomen invloed van de politiek op het werk en de 
organisatie van beide sectoren. 
 Dit hoofdstuk bevat een vergelijkende analyse van de vakontwikkeling van 
zorg- en politiemanagers. Die vergelijking kent drie lagen. In paragraaf 9.2 
vergelijken we de stand van zaken rondom de invulling van de pijlers van de 
vakontwikkeling van de zorg- en politiemanagers. Paragraaf 9.3 gaat in op de 
dynamiek van de vakontwikkeling, om te bepalen op welke momenten – kritieke 
momenten – de vakontwikkeling een impuls – kritieke impulsen – van buitenaf 
kreeg. Paragraaf 9.4 vergelijkt de strijd om professionaliteit binnen de 
vakontwikkeling van zorg- en politiemanagers om te bepalen wat nu die strijd 
voortgedreven heeft. In de slotparagraaf presenteren we enkele algemene 
conclusies naar aanleiding van de drie vergelijkende analyses.  
   
 
9.29.29.29.2    Pijlers van vakontwikkeling vergelekenPijlers van vakontwikkeling vergelekenPijlers van vakontwikkeling vergelekenPijlers van vakontwikkeling vergeleken    
 
9.2.19.2.19.2.19.2.1    InleidingInleidingInleidingInleiding    
 
In deze paragraaf vergelijken we de pijlers van de professionaliseringsprojecten van 
zorg- en politiemanagers. Het accent ligt op de statica, de ‘staat’ van de pijlers van 
het vak. Beide cases zijn gekozen op basis van een verschil in de organisatievorm 
van de beroepsgroepvorming, maar hoe verhoudt dit verschil zich tot de verschillen 
in het opleiden en de gedragsbeheersing? We contrasteren de pijlers op drie 
criteria: de dekkingsgraad, de aanwezigheid van interne concurrentie en de mate 
van dwingendheid. Tevens proberen we de overeenkomsten en met name de 
verschillen tussen de pijlers van de vakken te begrijpen aan de hand van een 
koppeling van de institutionele structuur van de sectoren. 
 Ogenschijnlijk zijn de managers in de zorg en bij de politie op een zelfde 
wijze bezig met vakontwikkeling. Beroepsassociaties worden opgericht, onderwijs 
wordt speciaal ingericht voor de managers en de managers krijgen te maken met 
geïnstitutionaliseerde vormen van beroepscontrole. Echter, na bestudering blijken 
de pijlers van de vakontwikkeling van het zorgmanagement in het 
politiemanagement grote verschillen te vertonen. Het volgende overzicht, tabel 9.1, 
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presenteert een vergelijking van de pijlers van vakontwikkeling op drie criteria. De 
dekkingsgraad geeft antwoord op de vraag in hoeverre de pijlers van 
vakontwikkeling betrekking hebben op alle ‘potentiële’ leden van de beroepsgroep 
van zorg- of politiemanagers. Het gaat hierbij om de verhouding van de 
geïnvolveerden (als leden van beroepsassociaties, deelnemers van 
onderwijsprogramma’s en subjecten van de beroepscodes) ten opzichte van het 
totaal aantal publieke managers in die sector. Het criterium interne concurrentie 
gaat over de vraag in hoeverre de pijlers van de vakontwikkeling binnen de totale 
groep van managers betwist zijn, en of er bijvoorbeeld alternatieve associaties, 
opleidingen en/of codes bestaan. Hierbij gaat het om de institutionele diversiteit 
binnen de pijlers van de vakontwikkeling. Verplichtend gaat over de vraag of leden 
van de beroepsgroep gedwongen worden zich tot de pijler te verhouden, dus of de 
managers verplicht lid zijn, verplicht onderwijs volgen en zich niet aan de 
bepalingen van de gedragscodes kunnen onttrekken. 
 
TabelTabelTabelTabel 9.1: Pijlers van de vakontwikkeling: huidige invulling 9.1: Pijlers van de vakontwikkeling: huidige invulling 9.1: Pijlers van de vakontwikkeling: huidige invulling 9.1: Pijlers van de vakontwikkeling: huidige invulling    
     ZorgmanagersZorgmanagersZorgmanagersZorgmanagers    PolitiemanagersPolitiemanagersPolitiemanagersPolitiemanagers    

 

BeroepsassociatieBeroepsassociatieBeroepsassociatieBeroepsassociatie    NVZDNVZDNVZDNVZD    LMDLMDLMDLMD    
 - Dekkingsgraad  - redelijk: 40 %   - volledig: 100% 

 - Concurrentie  - aanwezig: zorgmanagers 

kunnen ook van andere 

associaties lid zijn 

 - afwezig 

 - Verplichtend   - geen ‘verplicht’ lidmaatschap  - automatisch lidmaatschap 

 

OpleidingOpleidingOpleidingOpleiding    CMDZ, TIAS, Tranzo, IBO, UMCMDZ, TIAS, Tranzo, IBO, UMCMDZ, TIAS, Tranzo, IBO, UMCMDZ, TIAS, Tranzo, IBO, UM    SPL (met SLL)SPL (met SLL)SPL (met SLL)SPL (met SLL)    
 - Dekkingsgraad  - groot: rond 90% van de 

bestuurders heeft afgelopen tien 

jaar één of meerdere 

managementcursus(sen) of 

opleiding(en) gevolgd  

 - groeiend en groot: 

deelname (van politie-

managers aan SPL-

programma’s per jaar) 

groeide van 35% in 2004 tot 

51% in 2005 en 70% in 

2006. 

 - Concurrentie  - groot: de opleidingen 

concurreren onderling en met 

externe opleidingen 

 - beperkt: specifiek voor 

politiemanagers bestaan geen 

andere opleidingen; 

politiemanagers kunnen wel 

andere (algemene) 

programma’s volgen. 

 - Verplichtend  - geen verplichte deelname  - deelname niet verplicht, 

maar wel ‘gewenst’ om 

toetreding, ontwikkeling en 

evt. benoeming te realiseren. 
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(v(v(v(vervolg ervolg ervolg ervolg tabeltabeltabeltabel))))    ZorgmanagersZorgmanagersZorgmanagersZorgmanagers    PolitiemanagersPolitiemanagersPolitiemanagersPolitiemanagers    

            
GedragsbeheersingGedragsbeheersingGedragsbeheersingGedragsbeheersing    GedragscodeGedragscodeGedragscodeGedragscode    CompetentieprofielCompetentieprofielCompetentieprofielCompetentieprofiel    
 - Dekkingsgraad  - beperkt: gedragscode geldt 

alleen voor NVZD-leden. 

 - redelijk groot (alle 

politiemanagers die carrière 

willen maken moeten de 

competenties ontwikkelen) 

 - Concurrentie  - groot: er bestaan meerdere, 

overlappende codes, zoals de 

zorgbrede governance code en 

de NVZ-gedragscode. 

 - beperkt: alternatieve 

vormen van ontwikkeling, 

zoals praktijkleren, coaching, 

staan competentie-

ontwikkeling niet in de weg. 

 - Verplichtend  - beperkt: bepalingen uit de 

code zijn niet dwingend en de 

code gaat overigens slechts in 

beperkte mate over het 

reguleren van gedrag 

 - groot: politiemanagers die 

zich willen ontwikkelen en 

carrière willen maken 

kunnen niet om de 

geformuleerde competenties 

uit het profiel heen. 

 
9.2.2 9.2.2 9.2.2 9.2.2     BeroepsassociatiesBeroepsassociatiesBeroepsassociatiesBeroepsassociaties    
 
De verschillen in de pijler beroepsassociaties kunnen we terug voeren op het soort 
lidmaatschap. Het verschil in dekkingsgraad, variërend van redelijk tot volledig, is 
gelegen in het vrijwillige lidmaatschap van de NVZD en afgedwongen 
lidmaatschap van het LMD. Het verschil in lidmaatschap verklaart ook dat de 
NVZD wel te maken heeft met concurrenten en het LMD niet. Daarnaast is de 
zorgsector ook vele malen groter en zijn er meerdere verschillende typen 
zorgorganisaties actief in de zorgsector. In die verschillende subsectoren van de 
zorg zijn verschillende werkgeversorganisaties en belangenorganisaties werkzaam 
vanuit verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. Binnen en rondom deze 
organisaties bestaan soms ook aparte clubjes van zorgmanagers, die zich – in 
beperkte mate – toeleggen op vakontwikkeling. Het andere verschil, wederom terug 
te voeren op het verschillende lidmaatschap, is gelegen in de dwingendheid van de 
regels en procedures van de associatie. De kern van het verschil bestaat er uit dat de 
LMD-managers zich niet kunnen onttrekken aan het oordeel van het LMD met 
betrekking tot de benoemingen, toetreding en ontwikkeling. Zorgmanagers 
kunnen zich wel onttrekken aan de NVZD, haar beleid en activiteiten zonder dat 
dit consequenties voor hun carrière hoeft te hebben. Anderzijds geldt wel dat 
zorgmanagers kunnen profiteren van de mogelijkheden die de NVZD biedt voor 
hun carrière, maar carrières in het zorgmanagement zijn ook mogelijk zonder een 
NVZD-lidmaatschap. 
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9.2.3 9.2.3 9.2.3 9.2.3     OpleidingenOpleidingenOpleidingenOpleidingen    
 
De opleiding van zorgmanagers vindt op vele plekken binnen Nederland plaats, 
zowel binnen de zorgsector met onderwijs speciaal voor zorgmanagers als buiten 
de zorgsector en soms zelfs internationaal. Bij de politie is Warnsveld algemeen 
bekend als het centrum waar de politiemanagers worden opgeleid.88 Dat betekent 
niet dat er in het zorgmanagementonderwijs geen sprake van institutionalisering 
is, alleen bestaat er binnen dat onderwijs meer ruimte voor diversiteit, bijvoorbeeld 
van onderwijsmethodes en plekken waar het onderwijs verzorgd wordt. De 
onderwijsprogramma’s kunnen door alle zorgmanagers en politiemanagers 
gevolgd worden, maar dat hoeft niet. Niet alle zorg- en politiemanagers hebben 
immers een opleidingswens en -behoefte. Het grootste verschil tussen de 
opleidingen zit in de concurrentie. In de zorg moeten de opleidingen de 
concurrentie met elkaar aangaan om kandidaten en docenten te binden, bij de 
politie is dat niet nodig, simpelweg omdat er maar één opleiding gespecialiseerd in 
politiemanagement (strategisch leiderschap) bestaat. Natuurlijk kunnen 
politiemanagers ook andere opleidingen volgen, maar deze ene geeft direct recht 
op benoemingsmogelijkheden. Daarin schuilt ook het verschil in de mate waarin 
het onderwijs verplicht is. In beide sectoren is het volgen van onderwijs niet 
verplicht, maar wel gewenst als het gaat om functioneren en 
carrièremogelijkheden. Bij de politie is het echter ‘meer’ gewenst omdat daar het 
onderwijs, dat gedetailleerd is uitgewerkt met een gedetailleerd profiel, regels en 
kernopgaven, direct kwalificaties oplevert die benodigd zijn bij het carrière maken. 
Of die wens van politiemanagers om opgeleid te worden in dezelfde intensiteit zou 
bestaan op het moment dat het LMD de onderwijskwalificaties niet zou vereisen 
voor benoemingen, is natuurlijk twijfelachtig. Dat betekent waarschijnlijk ook dat 
zorgmanagers meer intrinsiek en politiemanagers meer extrinsiek gemotiveerd 
zijn om opleidingen te volgen, maar zonder nader onderzoek over de doorwerking 
van externe motieven op intrinsieke motivaties kan hierover geen algemene 
conclusie worden getrokken. Het is belangrijk om te vermelden dat de basis van de 
gepresenteerde cijfers verschilt. Bij de zorg gaat om één of meer opleidingen 
gevolgd over een periode van tien jaar, terwijl de percentages bij de politie gaan 
over deelname per jaar, maar hierbij betreffen het ook ‘kleine’ activiteiten van 
slechts één dagdeel. Nauwkeurige gegevens over de dekking zijn niet beschikbaar. 
 
9.2.49.2.49.2.49.2.4    GedragsbeheersingGedragsbeheersingGedragsbeheersingGedragsbeheersing    
 
Gedragsbeheersing heeft in beide sectoren verschillend vorm gekregen, in de zorg 
middels een gedragscode en bij de politie met de uitgewerkte kerncompetenties. In 
de zorg is ook geëxperimenteerd met kerncompetenties, voor carrièremakende 
zorgmanagers van de VHMZ, maar dit heeft geen brede navolging gekregen. De 
inbedding van de gedragsbeheersing verschilt sterk. De gedragscode van 

                                                 
88 Tenminste waar het om strategisch leidinggevenden gaat. Voor lagere managementlagen, 
zoals operationeel leidinggevende (teamchefs) en tactisch leidinggevende (lijnchefs), vinden 
de opleidingen ‘op’ de politieacademie in Apeldoorn (of een van haar dependances) plaats, 
te midden van de overige politie(vak)opleidingen.  
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zorgmanagers staat naast andere codes, waaronder de Zorgbrede Governancecode 
en voor de ziekenhuissector de NVZ-governancecode. De codes zelf concurreren 
niet, maar als de codes overlappen dan hebben de bepalingen van de ene code 
weinig toegevoegde waarde ten opzichte van de andere. Zo valt de gedragscode van 
de goede zorgbestuurder deels weg achter de Zorgbrede Governancecode, hoewel 
deze als voorbeeld diende bij het opstellen van de Zorgbrede Governancecode. De 
kern is dus niet gedragsbeheersing maar het ‘bewijzen’ van transparantie, zoals 
blijkt uit de manier waarop in jaarverslagen aan de codes wordt gerefereerd. Tot 
slot geldt ook dat de gedragscode van de NVZD werkt op basis van vrijwillige 
naleving, terwijl de politiemanagers niet om de definiëring van de 
kerncompetenties heen kunnen op het moment dat ze carrière willen maken 
binnen de politie. Zo is gedragsbeheersing (met persoonlijke ontwikkeling op 
kerncompetenties en het bewijzen daarvan in assessments) bij de politie 
dwingender dan in de zorg, waar de bepalingen uit de codes het moeten hebben 
van vrijwillige naleving. Daar komt bij dat de gedragscode weliswaar allerlei 
duidingen van (verschillende) verantwoordelijkheden bevat, maar dat de passages 
over gedragsnormering juist beperkt zijn. De codes bevatten aandachtspunten en 
die leggen geenszins een heftige druk op de schouders van de zorgbestuurders. 
Voor het naleven van de bepalingen uit het competentieprofiel moeten de 
politiemanagers wel de nodige moeite doen, vooral ten aanzien van de eigen 
ontwikkeling.  
 
9.2.59.2.59.2.59.2.5    Homogene versus pluriforme pijlersHomogene versus pluriforme pijlersHomogene versus pluriforme pijlersHomogene versus pluriforme pijlers    
 
De vergelijking van de zorg en politiesector wijst uit dat zowel de zorg- als 
politiemanagers, in het verlengde van de oorspronkelijke constatering dat ze beide 
aan vakontwikkeling doen, op de pijlers van de vakontwikkeling stappen hebben 
gezet. Institutioneel en organisatorisch gezien hebben de pijlers daarbij vorm 
gekregen. Daarmee houden de ogenschijnlijke overeenkomsten op. De invulling 
van de pijlers verschilt namelijk sterk. Vergelijkenderwijs heeft het vak van 
politiemanagers een meer eenduidig profiel. Er bestaat slechts één 
beroepsassociatie, één instituut ter opleiding van de politiemanagers en één set van 
kerncompetenties die als basis voor de ontwikkeling en benoeming van individuele 
politiemanagers fungeren. De pijlers van de vakontwikkeling van zorgmanagers 
kennen allemaal meer variëteit, diversiteit en daarmee minder dwang en een 
beperktere dekking. Er bestaan meerdere beroepsassociaties, meerdere op 
zorgmanager gerichte opleidingen en opleidingsinstituten, en een gedragscode te 
midden van andere codes en met een beperkte reikwijdte.  
 De wens en ambitie om een eenduidig en homogeen vak voor zorg- en 
politiemanagers te creëren is in beide sectoren aanwezig, maar alleen bij de politie 
hebben deze wens en ambitie tot een (relatief) ‘homogene’ constructie van het vak 
geleid. Toch is ook in de politiesector het vak van politiemanager omstreden en 
minder homogeen dan op basis van de institutionele uitwerking gedacht kan 
worden. Om die conclusie te kunnen trekken zullen we ook de 
ontstaansgeschiedenis van de pijlers moeten beschouwen. In de volgende paragraaf 
zullen we de vergelijking van de zorg- en politiemanagers doortrekken naar de 
dynamiek van de vakontwikkelingsprocessen.  
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9.39.39.39.3    Processen van vakontwikkeling vergelekenProcessen van vakontwikkeling vergelekenProcessen van vakontwikkeling vergelekenProcessen van vakontwikkeling vergeleken    
    
9.3.1 9.3.1 9.3.1 9.3.1     Kritieke momentenKritieke momentenKritieke momentenKritieke momenten    
 
In deze tweede vergelijkende paragraaf verruilen we de focus op statica voor een 
analyse van de dynamiek van de vakontwikkeling. Het gaat ons om een plaatsing 
van de vakontwikkeling van zorg- en politiemanagers in de tijd. We proberen te 
bepalen op welke ‘kritieke momenten’ in de vakontwikkeling de managers hun vak 
‘verder’ ontwikkelen of hun vak op onderdelen wijzigen. Vervolgens zullen we die 
momenten aan de hand van een periodisering van het sectorale beleid en 
management nader duiden.  
 Voor het vaststellen van de kritieke momenten in de vakontwikkeling 
kunnen we teruggrijpen op twee methodieken. De eerste methode sluit aan bij de 
wensen, acties en ambities van de personen die de momenten in de 
vakontwikkeling zelf trachten te creëren. Voor het (verder) ontwikkelen van een vak 
is het immers noodzakelijk dat de personen binnen een beroepsgroep associaties 
oprichten, opleidingsprogramma’s opnieuw inrichten en beroepsprofielen en/of 
gedragscodes afspreken. De tweede methode gaat voor een bepaling van de kritieke 
momenten uit van een ‘achteraf’ analyse. Aan de hand van de door ons gebruikte 
historische procesanalyse kunnen we bepalen op welke momenten er – achteraf 
ge(re)construeerd dus – per sector institutionele stappen zijn gezet op de 
verschillende pijlers van de vakontwikkeling. Op die momenten heeft de 
institutionele inbedding van het vak van zorg- en/of politiemanagers dus een 
verandering (vernieuwing, verdieping of verbreding) ondergaan. 
 In deze vergelijkende analyse van het proces van vakontwikkeling van de 
zorg- en politiemanagers maken we de keuze voor de tweede methode. Hoewel 
voor het creëren van de stappen op de pijlers van de vakontwikkeling personen 
nodig zijn om ze mogelijk te maken, leidt niet elke poging tot een ‘kritiek 
moment’. In de zorgcase zagen we de poging van de Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen om in samenwerking met Business University Nijenrode en 
hogeschool In Holland een academie speciaal voor ziekenhuisbestuurders op te 
zetten, mislukken. Bij de politie stond de ‘professionalisering’ van de politietop al 
in 1995 hoog op de agenda van de minister van BZK, maar ondanks de wijziging 
van de kroonbenoemingsprocedures lukte het tot 2001 niet de professionalisering 
te verankeren. Blijkbaar is voor het tot stand komen van kritieke momenten in de 
vakontwikkeling meer nodig dan de wensen, acties en ambities van betrokkenen – 
interne dynamiek van het professionaliseringsproject. Dit rechtvaardigt niet alleen 
dat we de constructie van de vakontwikkeling achteraf en geconcentreerd rondom 
de institutionele veranderingen in de pijlers van het vak plegen, maar ook dat we 
voor het begrijpen van de vakontwikkeling naar externe factoren kijken.  
 In de volgende paragraaf over de strijd om professionaliteit gaan we nader 
in op hoe de constructie van het vak op de kritieke momenten vanuit het cultureel-
politieke perspectief in beide cases plaatsvond. Hier volstaat een plaatsing van die 
momenten in de tijd, erop gericht om die verschillende momenten tot elkaar te 
verhouden en te plaatsen in een bepaalde fase van sectoraal (management) beleid 
en beleidswijzigingen. Het figuur 9.2 geeft een overzicht van de kritieke 
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momenten en beleidsfasen per sector. In de rest van deze paragraaf zullen we de 
periodisering van de vakontwikkeling in beide sectoren vergelijken.  
    
    
Figuur 9.2: Historische Figuur 9.2: Historische Figuur 9.2: Historische Figuur 9.2: Historische vergelijking van de vakontwikkeling van zorgvergelijking van de vakontwikkeling van zorgvergelijking van de vakontwikkeling van zorgvergelijking van de vakontwikkeling van zorg---- en  en  en  en 
politiemanagers politiemanagers politiemanagers politiemanagers     
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Legenda bij figuur 9.2: Legenda bij figuur 9.2: Legenda bij figuur 9.2: Legenda bij figuur 9.2: GGGGebruikte afkortingenebruikte afkortingenebruikte afkortingenebruikte afkortingen    
Algemeen:  Ass = Beroepsassociaties 

Opl = Opleiding(sinstituut) 
Code = Gedragscode 
Comp = Competentieprofiel 
� = Verbreding of verschuiving 

Zorgsector: Stolte = door prof. Stolte gestichte opleiding Ziekenhuisbeleid 
voor ziekenhuismanagers 
NVZD: Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisdirecteuren 
BMG = instituut Beleid en Management voor de 
Gezondheidszorg 
UM = Universiteit Maastricht, en specifiek haar Public Health 
School 
MHM = Master HealthCare Management van Tranzo/Tilburg 
CMDZ = Centrum voor Management Development in de Zorg 

Politiesector: C. LMD = Coördinatiepunt Landelijk Management Development, 
voorloper van LMD 
LPL = Leergang Politie Leiderschap 
LML = Landelijk Management Development voor de Politie 
SPL = School voor Politie Leiderschap 

 
Het historisch overzicht van de vakontwikkeling laat zien dat we binnen de zorg in 
vergelijking met de vakontwikkeling van politiemanagers meerdere kritieke 
momenten kunnen ontwaren. Niet alleen is het aantal kritieke momenten in de 
ontwikkeling van het vak van zorgmanagers hoger dan bij de politie, ook kennen de 
pijlers opleiding en associaties meerdere momenten waarop ze grote 
(institutionele) veranderingen hebben ondergaan. Dat heeft niet alleen te maken 
met het feit dat de vakontwikkeling van de zorgmanagers eerder is gestart dan in 
de politiesector, en dat daarmee organisatorische en beleidsmatige ontwikkelingen 
een langere tijd hebben gehad om door te werken in die vakontwikkeling. Het heeft 
ook te maken met het fenomeen dat de vakontwikkeling van zorgmanagers op een 
andere manier gestalte krijgt dan de vakontwikkeling in de politiesector. Deze 
conclusie zal worden getrokken in de laatste subparagraaf, nadat we in de komende 
subparagrafen achtereenvolgens de oorsprong, de start en de fasering van de 
vakontwikkeling van zorg- en politiemanagers – vergelijkenderwijs – hebben 
behandeld.  
 
9.3.29.3.29.3.29.3.2    OorsprongOorsprongOorsprongOorsprong    
 
Respondenten in dit onderzoek situeerden weliswaar de oorsprong van de 
vakontwikkeling in de jaren ‘60 (bij de zorg) of jaren ‘90 (voor de politie). Toch 
kunnen we ook in de periode daarvoor ‘methoden’ herkennen die passen bij de 
vakontwikkeling van leidinggevenden in beide sectoren. Aan het begin van de 19de 
eeuw hadden zowel de zorg- als politiemanagers (hoewel ze natuurlijk nog geen 
managers werden genoemd) enige stappen op de pijlers van vakontwikkeling gezet. 
Bij de politie kreeg de ontwikkeling van toekomstige politieofficieren gestalte via 
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initieel onderwijs. In de zorg konden de zorgbestuurders onderling contacten 
leggen via verzuilde beroeps- en brancheverenigingen.  

Het potentiële bereik van de officierenopleiding was ten aanzien van de 
ontwikkeling van politiemanagers groot, omdat leidinggevende posities binnen de 
politiekorpsen voorbehouden waren aan kandidaten die geslaagd waren voor de 
officierenopleiding. De opleiding had echter, volgens de nieuwe generatie van 
korpschefs uit het geregionaliseerde politiebestel (Boin et al., 2003: 97-98), het 
karakter van een “veredelde vakopleiding”. Binnen een dergelijke opleiding voor 
uitvoerend politiepersoneel was geen ruimte voor management, organisatieleer en 
een duiding van de relatie van de politie met het bestuur en de maatschappij. De 
duale structuur in de opleiding van toekomstige politieagenten en politieofficieren 
paste echter wel goed in een schalenorganisatie, waarbinnen het doorstijgen van 
het ene – uitvoerende – echelon naar het andere – managementlaag – niet 
gangbaar was. De groepsvorming van de latere politiemanagers vond dus al plaats 
vanaf de initiële opleiding (vergelijk Blouw, Copini en Van Lochem, 1990) en werd 
vervolgens gecontinueerd bij een aanstelling van een net opgeleide politieofficier in 
een leidinggevende functie. De groep van leidinggevenden binnen de politie 
ontwikkelde zo weliswaar een gemeenschappelijk profiel, maar dit profiel had – 
inhoudelijk gezien – geen basis in management of bestuur.  

In de zorgsector bestond aan het begin van de 19de eeuw geen 
vooropleiding op basis waarvan de zorgmanagers hun groep (of eigenlijk 
beroepsgroep) konden vormen. Dat betekende echter niet dat er geen 
organisatorische verbanden bestonden waarbinnen zorgmanagers elkaar konden 
ontmoeten en van elkaar konden leren. De zorg kende ook toen al een hoge 
organisatiedichtheid, die één van de respondenten als een “corporatistische maffia” 
omschreef. De organisatiedichtheid bestond uit verschillende verzuilde 
organisaties voor individuele beroepsbeoefenaren (geneeskundige directeuren, 
verpleegkundige directrices en later, de administratieve hoofden), voor 
zorgorganisaties (van ziekenhuizen, verpleegtehuizen en psychiatrische 
instellingen) en voor allerlei zaken als opleiding, budgetverdeling (provincieraden) 
en natuurlijk de geneeskundige beroepsbeoefenaren zelf (Lauret, 1971; Boot en 
Knapen, 1996). Binnen deze georganiseerde verbanden kenden men elkaar en dat 
gold ook voor leidinggevenden in de zorg. De veelzijdigheid wijst echter wel op 
diversiteit binnen de groep(en) van leidinggevenden in de zorg. Daar komt bij dat 
lidmaatschap van de op individuele beroepsgerichte verenigingen van 
zorgmanagers niet verplicht was, dit in tegenstelling tot het lidmaatschap van 
zorgprofessionals van hun beroepsverengingen en het lidmaatschap van 
zorgorganisaties in regionale en sectorale verbanden. 

Het interessante van deze beschouwing over ‘het vak’ – hoe beperkt ook in 
deze pré-fase van de vakontwikkeling – van zorg- en politiemanagers is dat de 
basiskenmerken, die verschillend zijn voor de zorg- en politiemanagers, nog steeds 
ook in de huidige, meer geïnstitutionaliseerde, vakken kenmerkend zijn. In de zorg 
staan georganiseerde verbanden voorop, die divers zijn en geen verplicht 
lidmaatschap kennen. Bij de politie neemt de opleiding van politiemanagers, 
inclusief de strijd daarover, nog steeds een belangrijke positie in.  
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9.3.39.3.39.3.39.3.3    Start Start Start Start     
 
Als we onze aandacht in de vergelijkende procesanalyse verleggen naar het 
startmoment van de vakontwikkeling, dan valt direct een verschil op. In de zorg 
startte de eerste opleiding in de jaren ‘60, werd de beroepsvereniging, die zich 
expliciet ging richten op de professionele ontwikkeling van zorgdirecteuren, eind 
jaren ‘70 opgericht en kwamen er in de jaren ‘80 verschillende opleidingsinstituten 
bij, die zich specialiseerden in de analyse van het besturen en managen van zorg en 
het opleiden van studenten buiten de reguliere geneeskunde om. In de 
politiesector was er in deze dertig jarige periode niks dat wijst op een verdere 
ontwikkeling van het vak van politiemanagers. Uiteraard veranderde de aard van 
het politiewerk en politiemanagement wel in die periode en onderging het initiële 
onderwijs voor politieagenten en -officieren in 1983 een grondige herziening 
(voornamelijk met een nieuw curriculum en gewijzigde organisatorische 
invulling). Dit veranderde echter het vak van politiemanagers nauwelijks. Pas 
halverwege de jaren ‘90 ontstond de eerste postinitiële opleiding voor 
politiemanagers en wilde de minister van BZK komen tot een opname van alle 
politiemanagers in een bestand. Het duurde wel tot 2001 voordat de associatie van 
politiemanagers en de opleiding van (toekomstige) politiemanagers op elkaar 
werden afgestemd. 
 Dit roept de vraag op waarom de politie pas zo laat startte met de 
ontwikkeling van het vak van politiemanagers. Deze vraag is vooral relevant tegen 
een achtergrond dat New Public Management (NPM) al lang effect had op het 
politiemanagement zelf. In het begin van de jaren ‘90 kregen de politie en 
politiemanagers immers al te maken met kwaliteitmanagement en de introductie 
van andere bedrijfsmatige technieken voor het besturen en beheersen van 
politieorganisaties (Hoogenboom, 2006). Blijkbaar heeft NPM wel invloed gehad 
op het politiemanagement zelf, maar niet op de fasering van de vakontwikkeling bij 
de politiemanagers.  

In de zorg lijkt de opkomst van nieuwe bedrijfsmatige 
managementtechnieken wel meer van invloed op de ontwikkeling van het vak van 
zorgmanagers. Ten behoeve van de analyse, verdere ontwikkeling en verspreiding 
van dergelijke technieken waren er immers speciale opleidingsinstituten opgericht 
en onderwijsprogramma’s speciaal voor zorgmanagers vervaardigd. Ook de 
gedragscodes en governance codes lijken op citizen charters (Rhodes, 1997), 
waarin verantwoordelijke bestuurders zich (volgens het NPM-gedachtegoed) in 
contracten vastleggen op ‘afspraken’ waarop zij aanspreekbaar zijn.  
 Het lijkt erop dat de late start van de vakontwikkeling van politiemanagers 
te maken heeft met de organisatorische context waarbinnen de politiemanagers 
moesten functioneren. Terwijl in de zorgsector al in de jaren ‘70 en ‘80 grote, 
complexe organisaties met veel (zorg)managers bestonden, waren de 
politieorganisaties nog beperkt qua omvang. Op enkele grote gemeentekorpsen na 
– maar deze uitzonderingen bevestigen het punt (vergelijk Wiarda, 1987) – waren 
de gemeentelijke politiekorpsen tot de jaren ‘90 klein. Dergelijke organisaties 
vergden geen korpschefs die moesten worden geselecteerd op en opgeleid in 
managementvaardigheden. Hun bazen, de burgemeesters, vereisten liever 
dienstbaarheid en vakmatige deskundigheid van ‘hun’ politiechefs.  
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 De reorganisatie van het politiebestel van 1994, met het samenvoegen van 
de kleine gemeentepolitiekorpsen in grotere regiopolitieorganisaties, veranderde 
dit. Toen de politieorganisaties groeiden, werden ook de managementkwaliteiten 
van leidinggevenden belangrijker. We zien dit in de ontwikkeling van het vak van 
politiemanagers op twee manieren terugkomen. Het eerste profiel van de 
korpschef was in 1990 benodigd om de keuze voor de ‘uitverkoren’ korpschefs te 
objectiveren. Aan de hand van managementvaardigheden uit dat profiel werden 
bepaalde hoofdcommissarissen doorgeschoven naar een regionale korpschefpositie 
en anderen niet. Pas in tweede instantie (vanaf 1996), toen de vervanging van 
politiemanagers een issue werd, trachtte het ministerie van BZK de selectie van 
hogere politiemanagers te koppelen aan opleidingsvereisten en 
competentieprofielen. Nadat ook het politieveld, en met name de toenmalige 
politiechefs tijdens de conferentie in Warnsveld in 2001, het benoemings- en 
ontwikkelingsbeleid accepteerden, ging het vak van politiemanagers een nieuwe 
fase in. In deze nieuwe fase van de vakontwikkeling waren het uitgewerkte 
competentieprofiel, het strikt gehandhaafde toelatingsbeleid en het speciaal 
ontwikkelde opleidingsprogramma expliciet op elkaar afgestemd.  
 De vergelijking van de zorg- en politiemanagers lijkt te suggereren dat de 
grootte van de organisaties en de daarmee samenhangende organisatieopgaven 
meer bepalend zijn voor het op gang brengen van de vakontwikkeling dan de 
opkomst van NPM. Als echter de vakontwikkeling van de managers, zoals bij de 
zorgmanagers, eenmaal op gang gekomen is, dan heeft het gedachtegoed van NPM 
wel invloed op de in ontwikkeling zijnde vakinstituties, zoals bij het onderwijs voor 
zorgmanagers. In de volgende subparagraaf analyseren we de invloed van 
beleidsfasen op de vakontwikkeling van zorg- en politiemanagers.    
 
9.3.49.3.49.3.49.3.4    Beleidsfasen en vakontwikkelingBeleidsfasen en vakontwikkelingBeleidsfasen en vakontwikkelingBeleidsfasen en vakontwikkeling    
 
Hoewel geldt dat de typering van de beleidsperioden enigszins grof is, geldt dat ook 
voor de periodisering van de vakontwikkeling. Verenigingen hebben weliswaar een 
formele oprichtingsdatum die heel precies aangeeft vanaf welk moment de 
vereniging actief wordt. We zijn echter minder geïnteresseerd in de formele, 
juridische plaatsing van de vakontwikkeling, maar juist meer in hoe het vak door 
de betrokkenen wordt geconstrueerd op – en eigenlijk voorafgaande aan – de 
momenten van de vakontwikkeling. De formatieve momenten voorafgaande aan de 
vakontwikkeling kunnen zich over langere perioden uitstrekken. Intenties voor het 
opzetten van een eerste opleiding voor ziekenhuisdirecteuren (formeel vanaf 1961), 
waren eind jaren ‘50 al aanwezig bij de (vertegenwoordigers van de) betrokken 
opleidingsinstituten en (beroeps)verenigingen. De voorzitter van de katholieke 
ziekenhuizenvereniging ging immers met de vooropgezette bedoeling om een 
cursus op te zetten naar een conferentie in Edinburgh in 1959. Hetzelfde gebeurde 
bij de oprichting van het instituut Beleid en Management voor de 
Gezondheidszorg (formeel in 1982), dat werd bepleit en voorbereid door een 
commissie eind jaren ‘70. En ook de oprichting van het LMD en de SPL is het 
resultaat van ruim zes jaar ‘touwtrekken’ tussen het ministerie van BZK en een 
terughoudend politieveld. Een precieze typering van zowel de beleidsfasen (ook 
beleidsprogramma’s behoeven immers voorbereiding en beleidsfasen beginnen en 
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eindigen ook niet abrupt) als de kritieke momenten uit de vakontwikkeling is 
onmogelijk. 
 Dat laat onverlet dat we de ontwikkeling van de vakken van politie en 
zorgmanagers wel (grofweg) kunnen situeren in de beleidsfasering. Een dergelijke 
periodisering maakt immers duidelijk wat er allemaal op de kritieke momenten 
van de vakontwikkeling beleidsmatig speelde. Tevens kunnen we stellen dat het 
hierbij gaat om drijvende krachten op de vakontwikkeling van zorg- en 
politiemanagers en niet om de invloed van ‘professionaliserende’ managers op het 
beleid. Alle kritieke momenten van vakontwikkeling vallen ergens binnen een 
beleidsperiode en niet op de scheidslijn tussen twee perioden.89 Dat betekent dat 
de ontwikkeling van het vak van zorg en politiemanager ‘volgend’ is aan 
beleidsmatige en sectorale veranderingen. Dat volgende karakter van de 
vakontwikkeling zullen we hieronder illustreren. 
 Weliswaar begon de vakontwikkeling van de zorgmanagers in de jaren ‘60 
met de Stolte cursus, het duurde echter tot het einde van de jaren ‘70 voordat er op 
het associatie- en opleidingsfront vrijwel tegelijkertijd wat gebeurde met het vak 
van zorgmanagers. De NVZD en de eerste opleidingsinstituten kwamen op in de 
periode dat de zorg te maken kreeg met kostenbeheersing. Dat stelde nieuwe eisen 
aan de zorgprofessionals, maar vooral aan de zorgmanagers. Die nieuwe eisen 
maakten het managen van zorgorganisaties, of het qua kosten in de toom houden 
van die organisaties, tot een apart vak, waarvoor ook speciale opleidingen werden 
opgezet. Budgetbeheer, kostencalculatie en zorgvuldige administratie zijn 
vaardigheden waar zorgprofessionals traditioneel minder verstand van hebben. 
Zorgorganisaties kunnen echter niet zonder deze vaardigheden, zeker als de 
zorginstellingen zelf verantwoordelijk worden voor het opvangen van 
budgettekorten. Logisch dus dat er speciaal onderwijs en onderzoek kwam gericht 
op het beheersen en begrijpen van deze organisatorische aspecten van de 
zorgverlening. En het is ook logisch dat de NVZD, die in 1979 voortkwam uit de 
Geneeskundige Vereniging (vereniging van geneeskundige directeuren, opgericht 
in 1900), de samenwerking opzocht met ziekenhuiseconomen, administrateurs en 
verpleegkundige directrices en een vereniging werd voor alle 
ziekenhuisdirecteuren die aan de nieuwe taken van kostenbeheersing en 
budgetbeheer invulling moesten geven.  
 Ook de volgende beleidsperiode, die van vraagsturing en marktwerking, 
leek een nieuwe stimulans om de verdere vakontwikkeling van zorgmanagers voort 
te zetten. Er ontstonden nieuwe opleidingen voor toekomstige en huidige 
zorgmanagers, die aansloten bij de nieuwe thematiek van vraagsturing en 
marktwerking. In de elfde periode ontstonden ook managementopleidingen voor 
zorgprofessionals, die de zorgprofessionals moesten voorbereiden op de nieuwe 
vereisten in hun werk. In deze periode verbreedde de associatie ook haar 

                                                 
89 Met uitzondering van het profiel van de korpschef: deze past precies op de scheiding van 
twee beleidsfasen, maar deze houdt direct verband met die overgang van beleidsfasen, 
namelijk de onderliggende reorganisatie, waarvoor een profiel van de nieuwe toppositie 
nodig was. Het profiel heeft pas later overigens echt invloed op het vak van politiemanagers 
gehad, omdat bij de reorganisatie politieke en verdelingsbelangen belangrijker waren dan de 
ontwikkeling van politiemanagement. 
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lidmaatschapcriteria. De marktwerking en vraagsturing leidden immers tot 
organisatorische veranderingen, zoals fusies van verschillende type instellingen en 
integrale zorgverlening afgestemd op de wensen van cliënten met zorgvragen. Dus 
zowel de opleidingen als de associatie reageerden op de nieuwe focuspunten in het 
zorgbeleid. 
 Ook de laatste fase van het zorgbeleid, waarin strategische vragen van 
capaciteitsallocatie binnen zorgverlenende organisaties op een zorgmarkt centraal 
zijn komen te staan, werkte door in de invulling van het vak van zorgmanagers. 
Om te bewijzen dat zorgbestuurders zich verantwoord gedragen op de zorgmarkt 
en in relatie tot de zorgverlenende professionals ontstonden gedragscodes en 
governance codes. Het opleidingsaanbod werd verbreed om meerdere specifieke 
doelgroepen binnen het zorgmanagement aan te spreken (huidige en toekomstige 
bestuurders, toezichthouders, financiële specialisten, informatiebeheerders etc.) en 
om nieuwe onderwerpen tot hun recht te laten komen. De aandacht van 
zorgmanagers en hun opleidingen voor Europa en zorginformatiesystemen had 
alles te maken met de invloed van Europa en informatiesystemen op de 
strategische keuzes waar zorgmanagers voor staan.  
 Bij de politie zien we ook eenzelfde soort volgtijdelijke ontwikkeling van 
het vak van politiemanagers. De eerste opleiding voor toekomstige politiemanagers 
en de kaartenbak van coördinatiepunt LMD van het ministerie van BZK hebben 
alles te maken met de grote reorganisatie van 1994 en de problemen die daaruit 
naar voren kwamen. Het ministerie voorzag managementproblemen als de 
toekomstige politiemanagers niet zouden worden geselecteerd (C. LMD) op en 
opgeleid (LPL) met managementvaardigheden. Deze nieuwe instituties voor het 
politievak hadden echter nog weinig invloed op het politiemanagement, omdat de 
politiemanagers ze als ‘speeltjes’ van het ministerie beschouwden en niet als 
onderdeel van hun eigen vakmatige ontwikkeling. Die houding van de 
politiemanagers kon echter geen stand houden, omdat het ministerie met de 
prestatiesturing en centralisatie van beheer meer actief de politiesector ging 
aansturen. Enerzijds paste het compromis tussen het benoemingsbeleid (met de 
formalisering van de LMD kaartenbak tot gevolg) en opleidingsbeleid (met de 
oprichting van het opleidingsinstituut SPL) bij het feit dat de dreiging met een 
verdere centralisering van de politie en de oprichting van een nationale politie reëel 
was. Anderzijds bleek uit het compromis dat (toekomstige) politiemanagers zich 
realiseren dat de ontwikkeling van hun managementvaardigheden noodzakelijk 
was in het licht van een veranderende maatschappij die prestaties van 
politieorganisaties en strakke sturing op het politiewerk verlangde. Zo ontwikkelde 
ook het vak van politiemanager zich als gevolg van veranderingen die in de 
maatschappij en in het beleid optreden. Dat zien tegenwoordig ook terug in de 
verbreding van het opleidingsaanbod voor politiemanagers. Enerzijds worden de 
opleidingen van politiemanagers ook opengesteld voor kandidaten zonder (al te 
veel) politie-ervaring. Anderzijds worden er inhoudelijk gezien meer en meer 
cursussen ontwikkeld en aangeboden waarin ook maatschappelijke kant van het 
politiewerk wordt benadrukt.  
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9.3.59.3.59.3.59.3.5    ConclusiesConclusiesConclusiesConclusies    
 
We kunnen onderscheid maken tussen een inhoudelijke en institutionele kant van 
de vakontwikkeling van zorg- en politiemanagers (vergelijk Noordegraaf, 2004). 
Met dit onderscheid valt op dat de inhoudelijke ontwikkeling van de managers 
verband houdt met het overheidsbeleid en de veranderingen daarbinnen die 
belangrijk zijn voor het organiseren en managen binnen zorg- en 
politieorganisaties. De institutionele ontwikkeling van managers houdt verband 
met de ontwikkeling van de organisaties zelf, hoe ze zich verhouden tot elkaar en 
tot de structuur van de sector. Bijvoorbeeld als nieuwe thema’s opkomen in het 
denken over managen en organiseren, zoals financiële verantwoordelijkheid voor 
een sluitende exploitatie, marktwerking, en tegenwoordig prestatiesturing en de 
invloed van Europa, dan werkt dat door in de inhoud van onderwijs en de 
activiteiten van associaties. Als de zorg- of politieorganisaties zelf veranderen, 
ondergaan de vakken van zorg- en politiemanagers als geheel veranderingen. De 
transmuralisering in de zorg en het fuseren van zorgorganisaties leidde tot een 
aanpassing van de lidmaatschapscriteria. Dit impliceerde dat de beroepsgroep van 
zorgmanagers verbreedde, wat vervolgens weer consequenties had voor het profiel 
van en onderwijs aan de zorgmanagers. In de politiecasus kunnen we de start van 
de vakontwikkeling, met het competentieprofiel, de oprichting van onderwijs 
speciaal voor de gehele groep van politiemanagers en de oprichting van de 
associatie met alle bijbehorende regels en procedures, terugherleiden tot de 
reorganisatie, de schaalvergroting van de politieorganisaties en het beleidsmatig 
dominanter worden van de centrale overheid binnen de politiesector.  
 Daarmee kunnen we de vakontwikkeling van zorg- en politiemanagers een 
‘volgend’ karakter toedichten. De inhoudelijke en institutionele ontwikkeling van 
de vakken hangen samen met externe ontwikkelingen, veranderingen in de 
omgeving van de vakontwikkeling, zoals veranderingen in sectoren en 
beleidswijzigingen. Toch hebben we ook gezien dat de zorg- en politiemanagers 
zelf actief vormgaven aan hun vakken. De managers werden niet alleen gevormd 
via de vakontwikkeling, de vakontwikkeling kwam ook tot stand via (strategische) 
keuzes die ze zelf maakten. Illustratief is het verschil in strategie tussen de zorg- en 
politiemanagers. Het vak van zorgmanagers is langs incrementele weg ontstaan uit 
vele kleine stapjes in het professionaliseringsproject. Eerst kwam een opleiding tot 
stand voor ziekenhuismanagers, vervolgens fuseerden de managersassociaties 
binnen de ziekenhuissector. Daarna verbreedde de associatie haar beroepsdomein 
naar ook andere subsectoren en werden nieuwe en gespecialiseerde opleidingen 
voor de grotere groep van zorgmanagers opgericht. Tot slot werd een gedragscode 
voor de zorgmanagers vervaardigd. Bij politiemanagers is er veeleer sprake van een 
ontwerpstrategie. Het vak van politiemanagers kwam in vrij korte tijd (binnen twee 
jaar) tot stand en de pijlers van het vak, het competentieprofiel, de 
beroepsopleiding en beroepsassociatie, werden in die periode op elkaar afgestemd.  
 Hoe het vormen en gevormd worden van de vakken van zorg- en 
politiemanagers precies tot stand kwam, blijkt niet uit een procesanalyse. Daarvoor 
zullen we ook naar de constructie van de vakken op de kritieke momenten moeten 
kijken. De volgende paragraaf gaat in op de vergelijking van de strijd om 
professionaliteit bij de vakontwikkeling van de zorg- en politiemanagers.  
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9.49.49.49.4    ‘‘‘‘StrijdStrijdStrijdStrijd’’’’ om professionaliteit om professionaliteit om professionaliteit om professionaliteit    
    
De analyse met de kritieke momenten wijst uit dat de vakontwikkeling niet zozeer 
een proces is dat van ‘binnenuit’ wordt voortgedreven door ambitieuze publieke 
managers die gemeenschappelijk de vakinhoud van hun management en de 
effectieve managementmethoden bepalen die vervolgens binnen de 
beroepsassociatie, de opleiding en gedragscodering worden vastgesteld. Ambities 
tot homogenisering en het vastleggen van een gemeenschappelijke visie op het vak 
lopen spaak op (sector) interne tegenstellingen en diffuse externe druk op de 
‘professionaliserende’ publieke managers. Met de vaststelling van de kritieke 
momenten in de vakontwikkeling en de analyse van de constructie van het vak op 
die momenten hebben we bepaald hoe institutionele structuren en de politiek-
normatieve discussie over het beleid, werk en management van sectoren doorwerkt 
in de vakontwikkeling. Hiermee kregen we zicht op hoe de strijd om 
professionaliteit qua spelers, onderwerpen en belangen vorm kreeg en bepalend is 
geweest voor de vakontwikkeling van publieke managers. In deze paragraaf zullen 
we de strijd om professionaliteit bij de ontwikkeling van het vak van zorg- en 
politiemanager zelf vergelijken.     
 
9.49.49.49.4.1.1.1.1    Manifestatie van Manifestatie van Manifestatie van Manifestatie van ‘‘‘‘strijdstrijdstrijdstrijd’’’’ in de strijd om professionaliteit in de strijd om professionaliteit in de strijd om professionaliteit in de strijd om professionaliteit    
 
Als we kijken naar hoe openlijk de strijd om professionaliteit wordt gevoerd bij de 
vakontwikkeling van de zorg- en politiemanagers, dan valt direct een verschil op. 
De ‘metafoor’ van de strijd om professionaliteit bij de politie blijkt ook echt een 
strijd te zijn. Verschillende respondenten verwoorden ook expliciet met woorden 
als “gevecht”, “gewonnen” en “wij” tegenover “zij” hoe de vakontwikkeling bij 
politiemanagers plaats heeft gevonden. In de zorg is er in zeer beperkte mate 
sprake van (openlijke) strijd en komen dergelijke typeringen van de 
vakontwikkeling van zorgmanagers niet voor.  
 Dit betekent niet dat er bij de vakontwikkeling geen sprake is van ‘strijd’ 
om professionaliteit. Bij de politie wordt die alleen openlijk uitgevochten tussen het 
politieveld en het ministerie van BZK. Het ministerie dwingt de ontwikkeling van 
het vak van politiemanagers feitelijk af door het wijzigen van de 
kroonbenoemingsprocedure, het opnemen van alle kandidaten voor topposities in 
één bestand en het ‘dreigen’ met de invoering van een genationaliseerde politie. In 
de zorgsector vindt de strijd om professionaliteit minder op de voorgrond, en juist 
meer op de achtergrond plaats.  
 Het vak van zorgmanagers kent immers een minder dwingende invulling 
dan het vak van politiemanagers. Zorgmanagers kunnen kiezen uit verschillende 
opleidingen en opleidingsinstituten om die opleidingen te volgen. Het 
lidmaatschap van een associatie is niet verplicht, en het is zelfs mogelijk om lid te 
worden van verschillende associaties die zorgmanagers representeren. Die 
associaties en opleidingsinstituten moeten onderling concurreren voor leden en 
deelnemers, willen zij een bestaansrecht behouden voor het vak en de 
vakontwikkeling van zorgmanagers. Die onderlinge concurrentie vormt in de 
zorgsector de manifestatie van de strijd om professionaliteit. Die onderlinge 
concurrentie leidt niet zozeer tot grote gevechten met onderlinge strategieën om 
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elkaars leden, deelnemers en ook docenten af te pikken, hoewel dat incidenteel, 
bijvoorbeeld bij de overgang van de MHM-opleiding van TIAS naar CMDz, wel 
voorkomt. De strijd om professionaliteit ligt besloten in hoe de opleidingen, 
associaties en ook de gedragscodes zich, en vooral ten opzichte van elkaar, 
profileren en daarbij de zorgmanagers proberen te ‘winnen’ voor hun visie op het 
vak van zorgmanagers. De strijd om professionaliteit heeft (vooralsnog) niet geleid 
tot een dominante visie op het zorgmanagement, wat impliceert dat het heterogene 
profiel van het vak van zorgmanagers is blijven voortbestaan. 
 In de zorgcase lijkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS), zeker in vergelijking met het ministerie van BZK in de politiecase, afwezig 
als het gaat om het beïnvloeden van het vak van zorgmanagers. Respondenten, 
werkzaam bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gaven ook 
nadrukkelijk aan dat het ministerie stuurt op de organisatorische kaders binnen de 
zorgsector, bijvoorbeeld via de wet Toelating Zorginstellingen90, maar niet direct 
stuurt op het besturen en organiseren binnen zorginstellingen. De particuliere 
zorginstellingen mogen zelf weten of ze lid worden van brancheverenigingen en 
ook de zorgbestuurders hoeven niet lid te worden van managementverenigingen of 
te participeren in opleidingen. Binnen de zorgsector geldt immers het ‘particulier 
initiatief’ als leidend principe voor het functioneren van zorgorganisaties.  
 Toch is het ministerie geen neutrale partij in de verdere ontwikkeling van 
het zorgmanagement inclusief het vak van zorgmanagers. Hiervoor bestaan twee 
redenen. De zorgbrede governance code is weldegelijk tot stand gekomen nadat de 
minister van Volksgezondheid gedreigd had de governance bepalingen via de wet 
(WTZi) te regelen. Nu beperkt de WTZi zich tot transparantievereisten. De 
organisatorische bepalingen uit de code hadden eenvoudig in de wet zelf kunnen 
worden opgenomen (zie BOZ, 2005).91 
  Ten tweede beïnvloedt het ministerie via het zorgbeleid hoe het 
zorgmanagement en daarmee het werk en vak van zorgmanagers, vorm krijgen, 
bijvoorbeeld via beleid rondom kostenbeheersing, vraagsturing, marktwerking en 
capaciteitsallocatie met het DBC-systeem. Grote stelselwijzigingen, zoals in 2006 
de stelselherziening onder minister Hoogervorst (Minister van VWS, VVD, 2003-
2007), worden vaak in onderling overleg met het veld bedacht en ingevoerd. 
Vandaar dat de invoering ook decennia op zich kan laten wachten (Helderman, 
2007). De liberalisering van de zorgmarkt en privatisering van de 
zorgverzekeringsmarkt zijn echter juist vanuit de politiek over de sector afgeroepen 
zonder dat de sector veel inspraak is gegund (Van der Grinten en Kasdorp, 1999; 
Van der Grinten, 2006). Ook als het niet gaat om beleids- en stelselwijziging, maar 
bij concrete beslissingen over het aangaan van fusies tussen zorginstellingen, 
trachten Kamerleden de minister te laten bemoeien (middels extra toetsing) met 
dergelijke beslissingen, die primair op het niveau van de instellingen zelf besloten 
moeten worden (Tamminga, 2008; RVZ, 2008). Op deze wijze drukken het 
ministerie van VWS en de politiek toch een stempel op het zorgmanagement, met 
de nodige consequenties voor de vakontwikkeling van de zorgmanagers zelf.  

                                                 
90 Voor de WTZi zie http://www.minvws.nl/dossiers/wtzi/default.asp. 
91 http://www.minvws.nl/images/br-transparantie-eisen_tcm19-96960.pdf. 
http://www.minvws.nl/images/governancecode_tcm19-112979.pdf.  
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Dus hoewel de strijd om professionaliteit zich bij de zorgmanagers meer op de 
achtergrond manifesteert dan bij de politiemanagers, vindt die ‘strijd’ wel plaats. 
En niet alleen op het niveau van de verschillende opleidingen, codes en associaties, 
maar ook tussen de zorgmanagers gezamenlijk en het ministerie met daarachter de 
landelijke politiek. In de komende subparagrafen zullen we de strijd om 
professionaliteit bij de oprichting en invulling van de vakken van zorg- en 
politiemanagers onderling vergelijken. Theoretisch hebben we voor de 
vakontwikkeling van publieke managers onderscheid gemaakt in een strijd om 
professionaliteit op drie professionaliseringsfronten. Deze drie fronten zullen we 
met de vergelijking achtereenvolgens langslopen. 
 
9.4.29.4.29.4.29.4.2    Professionaliseringsfront I: groepsdefiniëringProfessionaliseringsfront I: groepsdefiniëringProfessionaliseringsfront I: groepsdefiniëringProfessionaliseringsfront I: groepsdefiniëring    
 
De groepsdefinitie van ‘zorgmanagers’ laat niet alleen over de tijd heen 
verschuivingen zien in de manier waarop de groep van zorgmanagers wordt 
afgebakend. We zien echter ook verschillen tussen opleidingen en associaties op 
een bepaald tijdstip in hoe de afbakening vorm krijgt. Bij de politie is de 
afbakening van de groep van politiemanagers helder. De afbakening is gebaseerd 
op een reeds bestaande categorisering met functieschalen (15+). Dit verschil in 
groepsdefinitie houdt verband met de manier waarop de strijd om professionaliteit, 
voor zover het gaat om de definiëring van de groep, plaats vindt. Bij de zorg 
concentreert de strijd om professionaliteit zich op de definiëring van de groep, 
omdat de bepaling van wie erbij hoort, bepalend is voor opleidingsprogramma’s en 
inhoudelijke profielen en de inclusies van buitenstaanders de exclusiviteit van de 
groep in gevaar kan brengen. Bij de politie staan de grenzen van de beroepsgroep 
niet ter discussie, maar gaat de strijd over wie (op basis van welke criteria) van 
buiten de groep toegelaten wordt en wie binnen de groep in aanmerking komt voor 
promotie.  
 Het verschil in de strijd om professionaliteit als het gaat om de 
groepsdefinitie komt voort uit het wel of niet bestaan van een gebureaucratiseerd 
arbeidssysteem met voorgedefinieerde posities. De politiesector kent een eenduidig 
stelsel van posities en schalen die voor de gehele politiesector hetzelfde is. Al het 
politiepersoneel heeft ook een functie binnen een schaal die gewaardeerd wordt 
volgens de bijbehorende positie in de bureaucratische hiërarchie die de 
politiesector is. De leidinggevenden binnen de politie vervullen uiteraard posities 
boven aan de hiërarchie. Om het punt over de ‘eenduidigheid’ in het 
arbeidssysteem compleet te maken, geldt voor de politiesector dat de 
geformaliseerde hiërarchie veelal samenvalt met informele hiërarchieën, als 
statusverschillen en publiek aanzien.  

De zorgsector heeft echter niet een vergelijkbaar gebureaucratiseerd 
arbeidssysteem met een bijbehorende eenduidige hiërarchische structuur die 
samenvalt met de organisatiestructuur van zorgorganisaties. Ten eerste bestaat de 
zorgsector uit verschillende (sub)sectoren, die alleen eigen organisaties en eigen 
CAO’s en daarmee afwijkende arbeidssystemen en rechtspositionele bepalingen 
kennen. Een complicerende factor daarbij is dat sommige (gefuseerde) 
zorgorganisaties activiteiten ontplooien die vallen in meerdere sectoren. Daarnaast 
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valt de medische professie niet binnen deze organisatiehiërarchieën. Ondanks het 
‘medisch geïntegreerd bedrijf’ is de verhouding tussen medisch specialisten en de 
zorgorganisaties, voornamelijk ziekenhuizen, complex georganiseerd met 
medische staven, medische divisies en resultaat verantwoordelijke eenheden en 
diffuus in arbeidsrelatie met medisch specialisten die in loondienst of vanuit een 
maatschap werken. Daarbij valt de medische professie ook zelf uiteen in grote 
variëteit aan ‘professies’, allen met eigen beroepsorganisaties, opleidingsstelsel, en 
hiërarchische stratificatiesystemen. De consequentie is dat leidinggevenden van 
zorgorganisaties niet zomaar bovenaan in de organisatiehiërarchieën van 
zorgorganisaties staan, en ze toch die organisaties moeten besturen. Dat levert niet 
alleen een moeilijke taak op, die sommigen als een ‘impossible job’ typeren 
(vergelijk Hargrove en Glidewall, 1990), het maakt het ook lastig om een kapstok te 
vinden voor het afbakenen van de ‘leidinggevende’ categorie binnen de zorgsector. 
Daar komt nog eens bij dat de zorgorganisaties zelf zeer verschillend zijn, wat de 
eenduidigheid binnen de zorgsector, als het gaat om de afbakening van de 
zorgmanagers, niet ten goede komt.  

Het associëren, het opleiden en de gedragsstandaardisatie van 
zorgmanagers laten daarom ook zien dat de groepsafbakening een langdurig 
proces is geweest. In de eerste helft van de negentiende eeuw bestond er ‘strijd’ (of 
in ieder geval verschil van inzicht en uitgangspunten) tussen de associaties van 
geneesheer-directeuren, ziekenhuisadministrateurs en verpleegkundige directrices 
over lidmaatschap van commissies en brancheorganisaties over het aansturen van 
zorgorganisaties (Lauret, 1971). Eigenlijk functioneerden deze associaties gewoon 
naast elkaar. Na de ‘fusie’ van de bestaande associaties van leidinggevenden in de 
zorg (in 1979), kreeg de strijd ook een ander karakter. Het werd meer een 
zoektocht naar de gewenste invulling van de representatiefunctie van de associatie 
(namens wie spreekt de vereniging?) en de invulling van het doel van de vereniging 
(hoe versterkt de vereniging de professionele vakuitoefening van zorgmanagers?). 

Raden van toezicht van zorgorganisaties bepalen zelf welke 
zorgbestuurders zij aanstellen in hun instellingen. Ze zijn vrij in individuele 
contracten de arbeidsverhoudingen van zorgbestuurders in te richten. Bij 
afwezigheid dus van een eenduidig arbeidsrechtelijk systeem, waarbinnen 
zorgmanagers vergelijkbare en afgebakende functies bezetten, kunnen we wel 
enkele principes achterhalen die voor de associatie leidend zijn geweest in de 
zoektocht naar een afgebakend profiel van de beroepsgroep van zorgmanagers. De 
zorgmanagers maken zelf onderscheid tussen ‘hogere’ en ‘lagere’ lagen van 
management en leggen de categorisering hiervan ook vast in bijvoorbeeld de 
verenigingstatuten en op de website. De ‘hogere’ laag presenteert zich als een 
aparte categorie door zich als bestuurder op hun onderscheidende criterium – het 
dragen van eindverantwoordelijkheid – te laten kwalificeren voor lidmaatschap. 
Managers uit de lagere managementlagen (overigens binnen de zorg ‘hoger 
management’ genoemd) hebben hun eigen associatie, lidmaatschapsvereisten en 
opleidingsmogelijkheden, maar buiten de categorie van de ‘hoogste’ 
bestuurderslaag. Het vak van zorgmanagers gaat dus uit van exclusiviteit in de 
groepsdefinitie van zorgmanagers en de strijd om professionaliteit is er dus op 
gericht die exclusiviteit te behouden.  
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Het tweede principe heeft betrekking op subsectorale onderscheidingen. 
Traditioneel staat de ziekenhuissector voorop in de zorgsector en concentreren de 
professionaliseringsbewegingen zich op die sector. In de jaren ‘90 en het begin 
van de 21ste eeuw zijn deze onderscheidingen echter minder duidelijk geworden 
(door fusies en transmuralisering), waardoor de afbakening van het vak van 
zorgmanagers (dus eerst alleen ziekenhuismanagers) vanuit twee kanten onder 
druk kwam te staan. Bepaalde leden zouden hun lidmaatschap verliezen omdat 
hun organisatie gereorganiseerd werd en anderen hebben vergelijkbaar werk, met 
vergelijkbare werkproblemen met daaruit voortvloeiend gelijke opleidings- en 
associatiewensen, die geen lid konden worden omdat hun zorgorganisatie geen 
ziekenhuis betrof. De associatie heeft uiteindelijk haar lidmaatschapscriteria 
‘verbreed’ naar alle subsectoren van de gezondheidszorg. 
 Het verschil tussen een sector met een gebureaucratiseerd arbeidssysteem 
(politiesector) of een sector die meer op afstand van de overheid staat en bestuurlijk 
en organisatorisch gezien veranderingen ondergaat (zorgsector) lijkt daarmee 
bepalend te zijn voor hoe leidinggevenden in deze sectoren gecategoriseerd 
kunnen worden. Dit heeft echter ook consequenties voor hoe de ‘strijd’ om de 
professionaliteit als het gaat om de groepsdefiniëring wordt uitgevochten. In de 
zorg concentreert de strijd zich op welke typen van zorgbestuurders tot het vak 
gerekend kunnen worden, en natuurlijk op basis van welke criteria. Bij de politie 
gaat het niet om de vaststelling van de categorie, maar concentreert de strijd zich 
op de persoonlijke dimensie. De toetreders moeten zich individueel kwalificeren 
voor de eisen van het lidmaatschap, uiteraard mede ten opzichte van elkaar omdat 
het aantal beschikbare plaatsen (benoemingen binnen politiekorpsen) in aantal 
beperkt is. En korpschefs ‘vechten’ met de LMD-ers om de door hen geschikt 
geachte kandidaten een plek in het LMD systeem te geven.  
 
Niet alleen de afbakening van de groep van leidinggevenden in deze sectoren is 
onderwerp van de strijd om professionaliteit. Inhoudelijke en procedurele 
profilering binnen het vak van zorg- en politiemanagers is dat ook. 
 
9.4.39.4.39.4.39.4.3    Professionaliseringsfront II: profilerProfessionaliseringsfront II: profilerProfessionaliseringsfront II: profilerProfessionaliseringsfront II: profileringinginging    
 
Het tweede professionaliseringsfront in de strijd om professionaliteit gaat om het, 
zowel inhoudelijke als procedurele profiel, dat binnen en voor de ‘afgebakende’ 
beroepsgroepen van zorg- en politiemanagers wordt ontwikkeld. Als we de 
inhoudelijke profielen van de vakken van zorg- en politiemanagers naast elkaar 
zetten, op basis van de categorieën die geïnstitutionaliseerd zijn in het 
competentieprofiel (politiemanagers) en de gedragscode (zorgmanagers), dan 
vallen direct de grote overeenkomsten op. Onderstaande tabel plaatst de 
hoofdlijnen van beide profielen naast elkaar. 
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TabelTabelTabelTabel 9.3: Beroepsprofielen van zorg 9.3: Beroepsprofielen van zorg 9.3: Beroepsprofielen van zorg 9.3: Beroepsprofielen van zorg---- en politiemanagers en politiemanagers en politiemanagers en politiemanagers    
ZorgZorgZorgZorg (uitgangspunten voor handelen)    PolitiePolitiePolitiePolitie (kerncompetenties)    

- Resultaatgericht 

- Maatschappelijk betrokken 

- Deskundig en competent 

- Pro-actief 

- Integer 

- Toetsbaar    

- Integer 

- Moedig 

- Sociabel 

- Empathisch 

- Maatschappelijke georiënteerd 

- Resultaatgericht 

- Creatief 

- Ondernemend 

- Politiek-bestuurlijk gevoelig    

 
De verklaring voor de overeenkomsten zou tweeledig kunnen zijn. Beide profielen 
zijn het product van bestuurlijke en managementopgaven die vanaf het nieuwe 
millennium hoog in de publieke en politieke aandacht staan. Beide sectoren 
worden immers geconfronteerd met maatschappelijke transformaties, nieuwe 
organisatorische uitdagingen, verantwoordingsvraagstukken en 
managementopgaven waarop deze profielen van de (toekomstige) leidinggevenden 
kunnen zijn gebaseerd die niet zozeer per sector hoeven te verschillen. De 
gedragscode voor zorgmanagers is in 2005 vervaardigd, terwijl de 
kerncompetenties voor politiemanagers in 2002 tot stand kwamen. Beide profielen 
zijn ontwikkeld in een relatief korte periode waarin men in het algemeen, maar 
zeker ook in de publieke sector (vergelijk Pollitt en Bouckaert, 2004), zaken als 
verantwoording, prestatiegerichtheid, ondernemerschap, integriteit en 
maatschappelijke relevantie, belangrijk vond.  
 Een tweede argument voor de (ogenschijnlijke) overeenkomsten in beide 
profielen heeft te maken met het algemene karakter en hoge abstractieniveau van 
de categorieën in de profielen. Niemand kan het oneens zijn met dergelijke 
algemene bepalingen. Als we meer zouden ‘afdalen’ naar de concretisering, 
uitwerkingen en ontwikkelingsgeschiedenis dan zouden juist de verschillen (en 
twistpunten) meer moeten opvallen dan de overeenkomsten. Dit blijkt ook het 
geval te zijn bij de profilering van de zorg- en politiemanagers. Het profiel van 
politiemanagers is ‘eenduidiger’ dan het zorgmanagers profiel. Het lijstje met de 
negen kerncompetenties voor de politiemanagers wordt gebruikt in het onderwijs, 
bij de aanstellingsprocedure, in allerlei brochures over ‘politieleiders’, allemaal op 
een ongeveer vergelijkbare wijze. Het is in ieder geval helder dat de betrokken 
politiemanagers, onderwijzers en beoordelaars zich tot dit lijstje moeten 
verhouden. In de zorg is het profiel van de zorgmanagers veel minder leidend en 
dus ook minder eenduidig geïnstitutionaliseerd binnen het vak van zorgmanagers. 
Zorgmanagementopleidingen en raden van toezicht die zorgmanagers willen 
aanstellen, kunnen dit profiel ook links laten liggen en heel andere competenties 
vereisen. De vereniging van ziekenhuizen hanteert overigens weer een eigen 
profiel met kerncompetenties van zorgmanagers (NVZ, 2005), dat slechts deels 
aansluit op de aandachtspunten van de NVZD (2005). 
 Een inhoudelijk profiel is niet alleen een lijstje van enkele (algemene) 
uitgangspunten, verantwoordelijkheden of kerncompetenties. Het inhoudelijke 
profiel moet ook leidend zijn voor hoe de instituties van het vak, zoals associaties 
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en opleidingen, ingevuld zijn. Middels een dergelijke institutionalisering van het 
profiel van zorg- en politiemanagers wordt het profiel, inclusief de daaraan ten 
grondslag liggende visie en verwachtingen, ook leidend voor de vakuitoefening. Bij 
de politie is het inhoudelijke profiel van de kerncompetenties ook consequent 
doorgetrokken naar het onderwijs, de selectie van nieuwe leden voor de 
beroepsgroep (toelating tot LMD-bestand) en de promotiemogelijkheden. In alle 
pijlers van het vak van politiemanagers is het inhoudelijke profiel hetzelfde en 
leidend geweest voor de uitwerking. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de (volgtijdelijke) 
ontwikkeling van het vak van politiemanagers. Nadat het ministerie van BZK tot 
overeenstemming was gekomen met het politieveld dat een gezamenlijke 
ontwikkeling van het politieleiderschap (daarmee het politiemanagement) 
noodzakelijk was, kon het profiel nader worden uitgewerkt. Dat profiel is 
vervolgens het uitgangspunt geworden in het selectie- en benoemingsbeleid van 
het LMD (bijvoorbeeld bij het uitvoeren van assessments) en het 
ontwikkelingsbeleid van de SPL (bijvoorbeeld via programmaontwikkeling, thema’s 
en coaching).  
 Tevens wordt de eenduidigheid van het inhoudelijke profiel versterkt door 
de procedurele inbedding. Tot een hoog detailniveau zijn de competenties uit het 
profiel uitgewerkt in de kernopgaven van het onderwijs van politiemanagers. 
Daarmee wordt het dus ook toetsbaar of kandidaten in het onderwijs ook de 
noodzakelijke competenties hebben verworven. Het verwerven van die 
competenties op dat gedetailleerde niveau is noodzakelijk omdat alleen dan 
kandidaten benoemd kunnen worden op managementposities binnen 
politieorganisaties. Daaromtrent bestaan ook allerlei gedetailleerde procedures over 
aanmelding, het afleggen van assessments, advisering over carrièreplanning, en 
benoemingen, allemaal als een uitvloeisel van de (‘wettelijk verankerde’) 
kroonbenoemingsprocedure.  
 Het compromis tussen het ministerie en het politieveld (dat bereikt werd 
op de Warnsveld conferentie over de toekomst van de politie) legde de basis voor 
het inhoudelijk uitwerken van het competentieprofiel en de afstemming daarvan 
op de kroonbenoemingsprocedure. Hiermee is het mogelijk geworden dat het 
inhoudelijk profiel van politiemanagers medebepalend is voor carrièrekeuzes van 
individuele politiemanagers. Zij moesten immers alle procedures zoals ontwikkel-, 
selectie- en benoemingstrajecten doorlopen waarbinnen het inhoudelijke profiel 
leidend was, als zij carrière wilden maken in het politiemanagement. Het 
compromis haalde daarmee ook de angel uit de strijd om professionaliteit over wat 
‘goed politieleiderschap’ nu precies is. Dat ‘goede politieleiderschap’ was immers 
vastgelegd met het inhoudelijke profiel en de onderliggende procedures. De strijd 
om professionaliteit verplaatste zich naar het individuele niveau. De inzet van de 
strijd om professionaliteit werd of bepaalde individuen (met name de ‘oogappels’ 
van de korpschefs) zich kwalificeerden voor LMD-lidmaatschap en 
managementposities. Natuurlijk bestond deze ‘strijd’ ook al voor dat het profiel en 
de procedures waren vastgesteld. Het nieuwe is alleen dat die strijd zich 
tegenwoordig concentreert rondom de categorieën van het profiel (‘voldoet de 
kandidaat wel aan deze competentie?’) en de fases uit de procedures (‘de kandidaat 
moet eerst nog een bepaalde functie vervullen of opleiding volgen om in de 
toekomst kans te maken op een toppositie’). 
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 In de zorgsector is het profiel van zorgmanagers, zoals ‘vastgelegd’ in de 
gedragscode, geenszins leidend geweest voor de inhoud van het onderwijs of het 
lidmaatschap van de associatie. De simpele verklaring is gelegen in de factor tijd. 
Het onderwijs, inclusief de inhoudelijke verschillen, bestond al eerder (een enkele 
cursus zelfs al vanaf 1961) dan het profiel is opgesteld (in 2005). En de associatie 
heeft weliswaar de gedragscode zelf laten opstellen, maar het lidmaatschap is niet 
afhankelijk gemaakt van de naleving van de gedragscode. Leden moeten elkaar 
onderling overigens wel aanspreken op de naleving van de bepalingen uit de 
gedragscode. 
 Bij het opstellen van de gedragscode waren niet alleen vertegenwoordigers 
van de associatie betrokken, maar ook personen die werkzaam zijn binnen het 
zorgmanagementonderwijs. Daarmee zijn ervaringen met onderwijs aan 
zorgmanagers ‘meegenomen’ in het opgestelde profiel. Desondanks betrof het 
afzonderlijke projecten. Het opgestelde profiel is bijvoorbeeld ook niet leidend 
geworden voor het reeds bestaande onderwijs voor zorgmanagers. De gedragscode 
past inhoudelijk gezien ook meer bij good governance en de verantwoording die 
zorgorganisaties afleggen over het gevoerde beleid dan bij de ontwikkeling en 
gedragsnormering van de bestuurders. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de manier waarop 
de associatie, die de gedragcode zelf heeft laten opstellen, deze hanteert. De code is 
niet bepalend voor het werven, selecteren en opleiden van de zorgbestuurders (of 
het selecteren van opleidingsprogramma’s om speciaal aan te bevelen aan de 
leden), maar is pas van kracht nadat de leden zich hebben aangemeld. Daarbij geldt 
ook nog dat de bepalingen niet bindend zijn. De naleving is immers de eigen 
verantwoordelijkheid van de ‘goede bestuurder’. De associatie roept met de code de 
leden alleen op tot zelfnormering (of beredeneerd en verantwoord afwijken).  
 Het profiel heeft daarbij een zeer algemeen karakter. Verder dan een korte 
opsomming van de uitgangspunten en een benoeming van verschillende 
verantwoordelijkheden van de bestuurders komt het inhoudelijke profiel niet. Een 
afweging van die verschillende verantwoordelijkheden of een uitwerking van 
benoemde aandachtpunten (als uitgangspunten) vindt nauwelijks plaats. Dit komt 
voort uit de afwezigheid van procedures die ten grondslag liggen aan de 
ontwikkeling en benoeming van zorgbestuurders. De zorgorganisaties, en specifiek 
de raden van toezicht, kunnen zelf bepalen welke personen zij als zorgbestuurders 
aanstellen.  
 We kunnen ons terecht afvragen of gedragscodes, met bijbehorende 
uitgangspunten, wel de institutionalisering van het inhoudelijke en procedurele 
profiel van het vak van zorgmanagers representeren. De code is immers niet 
leidend geworden voor het associëren en opleiden van zorgmanagers. Associaties 
en opleidingsprogramma’s leggen ook, los van de code, inhoudelijke en 
procedurele accenten die tezamen mede bijdragen aan het profiel van het vak van 
zorgmanagers en die via het associëren en opleiden een groot effect op de 
zorgmanagers kunnen hebben. Als we echter de profilering van het vak van 
zorgmanagers vanuit de onderwijsprogramma’s en vanuit de verschillende 
associaties beschouwen, dan kunnen we constateren dat het hier om een divers 
profiel gaat. De opleidingen en associaties verschillen in hun bedrijfsmatige en 
zorginhoudelijke oriëntatie en in hoe ze de zorgmanagers (als beroepsgroep of als 
individuen in een persoonlijke ontwikkeling) benaderen. De inhoud van de 
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opleidingsprogramma’s en de activiteiten die de associaties organiseren groeien 
niet zozeer naar elkaar toe. Ze veranderen echter wel constant als gevolg van 
(beleidsmatige) ontwikkelingen. De samenwerking tussen associaties, 
universiteiten en (andere) opleidingsinstituten lijkt daarbij van invloed op hoe de 
zorgmanagers worden benaderd en welke programma’s, thema’s, vraagstellingen, 
en benaderingswijzen zij als vakinhoud krijgen voorgelegd. De diversiteit in het 
inhoudelijke profiel van opleidingen en associaties wordt ook nog eens versterkt 
door de afwezigheid van een duidelijk procedureel profiel, met procedures voor het 
werven, selecteren, ontwikkelen en benoemen van leden. Alle verschillende 
organisaties en de samenwerkingsverbanden hebben hun eigen procedures 
rondom lidmaatschap en ontwikkeling (associëren) en deelname en slagen 
(opleiden).  
 Dit betekent dat het profiel van zorgmanagers geenszins duidelijk 
omkaderd is. In het onderwijs hebben zorgmanagers te maken met verschillende 
‘scholen’ die verschillende accenten leggen en uiteenlopende didactieken erop na 
houden. Lidmaatschap van associaties levert geen duidelijkheid op over wat 
zorgmanagers moeten ‘weten’ en ‘kunnen’ en hoe zij deze kennis en vaardigheden 
kunnen opdoen. En de gedragscodes bevatten weliswaar een duiding van het 
profiel van het vak van zorgmanagers, maar dat ‘profiel’ is zeer algemeen en van 
een hoog abstractieniveau. Tevens lijkt de vaststelling van de gedragscode meer op 
een poging om meer eenduidigheid rondom een profiel voor het vak van 
zorgmanagers te creëren te midden van een breed, meervoudig en onduidelijk 
afgebakend beroepsdomein van zorgmanagers dan dat het de daadwerkelijke 
institutionalisering betreft van het beroepsprofiel. 
 De strijd om professionaliteit, als het gaat om de profilering van het vak 
van zorgmanagers, wordt voortdurend opnieuw ‘uitgevochten’. Inhoud en 
procedures liggen niet vast. Alle betrokkenen bij het vak van zorgmanagers, zoals 
de associaties, opleidingen, toezichthouders, beleidsmakers en ook de 
zorgmanagers zelf, leggen voortdurend hun eigen visie op het profiel van het 
zorgmanagementvak neer, in de verwachting dat ze zo bijdragen aan de 
ontwikkeling van zorgmanagers en hen ondersteuning bieden bij de 
vakuitoefening. De associaties kiezen bijvoorbeeld bepaalde activiteiten voor de 
zorgmanagers en gaan relaties aan met bepaalde onderwijsinstellingen en 
opleidingscentra en stoten ‘andere’ activiteiten af. Opleidingen ontwikkelen een 
inhoudelijk curriculum, hanteren bepaalde didactische concepten, werven en 
selecteren deelnemers, contracteren docenten en verschaffen geslaagde kandidaten 
opleidingscredentials. Toezichthouders kiezen nieuwe bestuursleden met een 
bepaald carrièreprofiel en vooropleidingen. Beleidsmakers, zoals politici, 
bewindslieden en ambtelijke ondersteuners, leggen met hun beleid de 
randvoorwaarden voor het zorgmanagement neer, op basis waarvan associaties, 
opleidingen en toezichthouders wederom hun keuzes baseren.  
 Al deze ‘kleine keuzes’ zijn niet gebonden aan een vastomlijnd profiel, 
maar dragen gezamenlijk wel bij aan de profilering van het vak van zorgmanagers. 
Het voortbestaan van de strijd om professionaliteit zit hem erin dat geen van deze 
kleine keuzes in de profielkeuze heeft geleid tot het dominant worden van een 
bepaalde visie of benadering. Vooralsnog is binnen het vak van zorgmanagers niet 
duidelijk geworden wat ‘goed’ zorgmanagement is en hoe men dat kan leren. De 
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vakontwikkeling van zorgmanagers lijkt daarmee op een continue zoektocht naar 
het profiel van de goede zorgbestuurder. Een eindpunt is nog niet in zicht, gezien 
alle inhoudelijke en procedurele verschillen rondom de profilering en het 
voortbestaan van tegenstellingen binnen het onderwijs en de associaties van 
zorgmanagers. 
 
De strijd om professionaliteit in de profilering van het vak van politiemanagers lijkt 
zich met het voortschrijden van de vakontwikkeling te hebben verplaatst van het 
meso naar het individuele niveau. Het profiel is vastgesteld en met gedetailleerde 
procedures uitwerkt. Voor aankomende en zittende politiemanagers is het nu zaak 
het profiel en de regels te ‘benutten’: enerzijds middels het aanleren van de 
competenties en het voldoen aan de regels en anderzijds middels het strategisch 
benutten van ruimte die het profiel en de procedures laten ten behoeve van selectie, 
beoordelingen en benoemingen. Bij het zorgmanagement gaat het niet alleen om 
individuele kwalificatie (voor lidmaatschap, onderwijsdeelname en benoemingen). 
Het gaat ook om de aanhoudende zoektocht naar het juiste profiel van de 
zorgmanagers, op basis waarvan opleidingsinstituten hun opleidingsprogramma’s 
kunnen inrichten en associaties activiteiten kunnen vormgeven. Vooralsnog heeft 
een dominant profiel zich niet gevestigd, en laten alle deelprofielen een grote 
diversiteit zien.  
 
9.4.49.4.49.4.49.4.4    Professionaliseringsfront III: occupational controlProfessionaliseringsfront III: occupational controlProfessionaliseringsfront III: occupational controlProfessionaliseringsfront III: occupational control    
 
De controle vanuit de beroepsgroep op de individuele managers en hun werk laat 
grote verschillen zien als we deze occupational control vanuit de instituties van de 
vakken van zorg- en politiemanagers benaderen. Politiemanagers zijn verplicht lid 
van het LMD-bestand. Ze zijn daarbij onderworpen aan een vastgesteld 
beroepsprofiel. Daarnaast moeten ze zich ook houden aan procedures van selectie, 
ontwikkeling en benoeming als ze een carrière in het politiemanagement beogen. 
Voor zorgmanagers bestaan dergelijke dwingende procedures, 
lidmaatschapvereisten en een specifiek profiel, op basis waarvan alle zorgmanagers 
zich moeten ontwikkelen, niet. De beroepsgroep van zorgmanagers is gevarieerder. 
Ook niet-zorgmanagers kunnen met een simpele aanstellingsbesluit van de raad 
van toezicht zorgmanager worden. Bij de politie worden ook personen van buiten 
de politiesector verzocht om te solliciteren voor leidinggevende posities binnen 
politieorganisaties, maar deze personen moeten ook voldoen aan het 
beroepsprofiel, zich ontwikkelen op basis van dat profiel en assessments 
ondergaan voordat zij benoemd kunnen worden. Dit verschil in occupational 
control lag als uitkomst van onze analyse uiteraard voor de hand omdat de cases 
van zorgmanagers- en politiemanagers geselecteerd zijn op een onderdeel van dit 
verschil, namelijk wel of geen verplicht lidmaatschap van de associatie.  
 Als we echter kijken naar de ontwikkeling van occupational control over 
een langere periode, dan blijken de mogelijkheden om occupational control te 
vergroten voor zorg- en politiemanagers beperkt te zijn. De sectorale structuur is 
bepalend voor de mogelijkheid om binnen de vakken van zorg- en politiemanagers 
sterke occupational control te organiseren. Zowel de zorg- als politiesector zijn 
verstatelijkt en functioneren op basis van beleid dat (bijna) volledig door de centrale 



  Hoofdstuk 9  232 

overheid wordt bepaald. Het verschil in de sectorale structuur zit in de mate waarin 
de centrale overheid het organiseren, als het inrichten van de (semi-) publieke 
organisaties binnen de sector, bepaalt. De basisstructuur, inclusief alle 
functieniveaus, van politieorganisaties is vastgelegd in de politiewet. Allerlei 
regelingen en circulaires werken de politieorganisaties met alle relaties, taken en 
verantwoordelijkheden daarbinnen verder uit. Zorgorganisaties hebben niet een 
soortgelijke basisstructuur met een wettelijke basis, hoewel onderdelen daarbinnen 
(zoals het arbeidsrechtelijke systeem, registratiesystemen, 
financieringsmethodieken en de relatie van de zorgorganisatie met medisch 
specialisten) wel eenzelfde wettelijke en beleidsmatige structuur kunnen hebben. 
Zorgorganisaties in hun geheel zijn echter particuliere organisaties, ontsprongen 
aan particulier initiatief (zie hoofdstuk 5), die werkzaam zijn op een (semi-) 
publieke markt.  
 Managers zijn als leidinggevenden noodzakelijkerwijs verbonden met hun 
organisaties en de manieren waarop deze al dan niet wettelijk zijn ingekaderd. 
Politiemanagers vervullen specifieke functies die vanuit wet- en regelgeving 
(bureaucratisch) gedefinieerd zijn met taken en verantwoordelijkheden. Voor de 
functie van zorgmanagers bestaat geen wet- en regelgeving. De functievereisten 
ontstaan pas met het ondertekenen van een individueel arbeidscontract van de 
zorgmanager met zijn werkgever, de raad van toezicht (of een zorgbestuur). 
Uiteraard bestaan er wel randvoorwaarden, zoals de WTZi en specifiek zorgbeleid 
die de verantwoordelijkheden van zorgmanagers (zoals zorg voor kwaliteit) nader 
invullen, maar deze zijn niet zo alomvattend en dwingend als voor 
politiemanagers.  
 Deze achterliggende en per sector verschillende structuur, op basis 
waarvan de occupational control mogelijk is, is weliswaar niet onveranderlijk. Het 
is echter niet waarschijnlijk dat deze sectorale structuren worden aangepast aan de 
professionaliseringsprojecten van de managers binnen de sector. Sectorale 
structuren zijn vrij stabiel of veranderen slechts incrementeel. Grote veranderingen 
in de basisstructuur van sectoren, “third order change” in de woorden van Hall 
(1993), komen slechts beperkt voor. Als ze zich wel voordoen, dan zijn de 
wijzigingen veelomvattend, gaan ze gepaard met crisisverschijnselen en houden de 
veranderingen verband met de aanpassing aan externe discrepanties en bredere 
maatschappelijke transformaties (Baumgartner en Jones, 1993). De 
vakontwikkeling van zorg- en politiemanagers is hierop volgend, zeker niet 
initiërend.  
 De strijd om professionaliteit bij het vestigen van occupational control gaat 
niet zozeer om het vergroten van die controle. De mogelijkheden daarvoor zijn 
beperkt, omdat de bestaande institutionele structuur van de sector bepalend is voor 
het wel of niet bestaan van sterke controle op de beroepsgroep en 
beroepsuitoefening van de managers. Voor de managers gaat het erom een 
aansluiting te vinden van hun vak met de sectorale structuur. In de politiecasus 
werd die aansluiting gevonden (of gelegd) op de Warnsveld-conferentie. Dit was het 
moment waarop de staat, vertegenwoordigd met vertegenwoordigers van het 
ministerie van BZK, en het politieveld, vertegenwoordigd in de personen van de 
hoofdcommissarissen, afspraken het ontwikkelbeleid af te stemmen op het 
benoemingsbeleid. Hiermee werd de weg vrijgemaakt voor de oprichting van een 
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associatie met een verplicht lidmaatschap en het afdwingen van individuele 
ontwikkeling volgens een vastgesteld profiel. De kroonbenoemingsprocedures 
vormde de basis waarop het verplichte lidmaatschap van het LMD en de 
ontwikkeling van competenties op basis van het competentieprofiel mogelijk werd. 
In de zorg bestond en bestaat geen vergelijkbare benoemingsprocedure, op basis 
waarvan een verplicht lidmaatschap en ontwikkeling volgens een vastgesteld profiel 
mogelijk zou zijn. De verschillende organisaties in de zorg, zowel de associaties als 
de opleidingsinstituten, zijn niet gebonden aan staatsorganen en -beleid. Daarmee 
moeten de zorgmanagers wel occupational control met een dwingend karakter 
missen. 
  De vraag is wel ‘wie nu wie’ controleert. Als de basis voor de occupational 
control komt te liggen in een (kroonbenoemings)procedure, deze procedure wordt 
‘beheerd’ door het ministerie, en de minister zijn eigen redenen heeft om de 
(vakmatige) ontwikkeling van publieke managers te stimuleren, dan zijn het 
‘externen’ die het vak en de vakontwikkeling beïnvloeden. Van autonomie en 
zelfsturing binnen de jurisdictie die de procedure mogelijk zouden maken, is dan 
geen sprake. Bij de politiemanagers is dit het geval. Hoewel het ministerie het 
politieveld inspraak heeft gegeven bij het opstellen van het inhoudelijke profiel en 
de uitvoering van het onderwijs overlaat aan de sector zelf, is het wel het ministerie 
die de vakontwikkeling initieerde, met de kroonbenoemingsprocedure (enkele) 
benoemingen binnen de politietop regisseerde en ook nog de kernopgaven binnen 
het onderwijs vaststelde. Het ministerie stuurde daarbij niet alleen op de 
ontwikkeling van de huidige managers, maar ook op de introductie van ervaren 
managers van buiten de politiesector. 
 Occupational control gedijt overigens niet alleen bij formele controle. 
Informele controle, via vrijwillige aanpassing en symboliek, is ook belangrijk om 
sterke controle vanuit de beroepsgroepen te organiseren. Bij de politiemanagers 
zijn namelijk ook ‘onttrekkende’ bewegingen zichtbaar die de effectiviteit van de 
controle aantasten. De kroonbenoemingsprocedure is alleen een 
‘ingangsvoorwaarde’. Als politiemanagers eenmaal benoemd zijn, worden het vak 
en de vakontwikkeling minder belangrijk voor hen. Daarbij geldt, net als in elke 
andere organisatie, dat managers en personeel manieren vinden om zich te 
onttrekken aan opgelegde (management)taal en -modellen (vergelijk Van den Brink 
et al., 2007). Politieagenten ontrekken zich aan de managementveranderingen en 
blijven met grote autonomie het politiewerk op traditionele wijze doen. 
Politiemanagers kunnen zich op eenzelfde wijze onttrekken aan de 
vakontwikkeling, door bijvoorbeeld verbaal te belijden de kerncompetenties eigen 
gemaakt te hebben, maar in het gedrag niet te veranderen. Bij zorgmanagers 
spelen deze vormen van onttrekking minder, juist omdat hun vakontwikkeling op 
vrijwillige basis plaatsvindt. In het geval dat normering plaatsvindt op basis van 
vrijwilligheid kan de standaardisatie van gedragsnormen binnen de autonomie van 
de eigen beroepsgroep effectiever zijn dan op basis van (overheids-)dwang 
(vergelijk Brunsson en Jacobsson, 2000). Het verschil schuilt in de intrinsieke of 
juist extrinsieke motivatie van de beroepsgenoten om standaarden te ontwikkelen. 
Ook zorgmanagers kunnen zo toegroeien naar een algemener profiel zonder dat ze 
te kampen hebben met grote weerstand en aanpassingsperikelen.  
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De ruimte voor de strijd om professionaliteit, als het gaat om de ontwikkeling van 
een sterke occupational control, is beperkt. Bepalend voor de mogelijkheden van 
occupational control is de sectorale structuur en het daaraan ten grondslag 
liggende overheidsbeleid. De strijd om professionaliteit concentreert zich op het 
zoeken naar mogelijkheden binnen de structuur van de sector en wordt 
‘uitgevochten’ tussen de vakgenoten en de staat, en specifiek het ministerie en de 
minster waaronder de sector als beleidsterrein valt. Zonder mogelijkheden binnen 
de structuur van de sector, zoals bij de zorgmanagers, komt er geen wettelijke 
verankering van de beroepsgroep van zorgmanagers tot stand. De vakontwikkeling 
vindt dan volledig op vrijwillige basis plaats. Voor politiemanagers was het wel 
mogelijk binnen de structuur van de politiesector om een sterke occupational 
control te organiseren met dwingende en verplichtende vakinstituties. Omdat de 
staat echter ook andere motieven dan vakontwikkeling kan hebben, is de vraag 
relevant wie nu wie controleert. De strijd om professionaliteit zal bij het vestigen 
van occupational control altijd gaan tussen de professionaliserende beroepsgroep 
van managers en de staat over de mate van autonomie en zelfsturing binnen de 
beroepsgroep. Overigens is die mate van autonomie van managers binnen de 
publieke sector altijd beperkt, omdat de standaarden van beroepsbeoefening naast 
beleidsmatige normen staan, die de staat aan een sector kan opleggen. Hoewel dus 
de occupational control van politiemanagers sterker is dan die van zorgmanagers 
op basis van de institutionele invulling van de vakken van zorg- en 
politiemanagers, geldt ook dat de politiemanagers sterker door de staat worden 
gestuurd in hun ontwikkeling en benoemingen. De autonomie van 
politiemanagers in hun formele jurisdictie (vergelijk Abbott, 1988) is weliswaar 
beperkt, toch kunnen zij langs informele weg wel relatief veel autonomie 
verwerven. Politiechefs kunnen in de media aandacht en gezag verwerven bij een 
groot publiek (vergelijk Boin et al., 2003), ondanks dat er ook kritiek bestaat over 
hoe korpschefs in de media optreden, zowel ten tijden van de Machiavelli-prijs als 
recent bij de Marokkanen-problematiek in Gouda (Koelé en Schenk, 2008). Een 
andere mogelijkheid om bijvoorbeeld autonomie te verwerven/behouden is, het 
onttrekken aan de werking van managementsystemen (zie Van den Brink et al., 
2007). 
 
9.4.59.4.59.4.59.4.5    ConclusiesConclusiesConclusiesConclusies    
 
Ons analysekader maakt onderscheid in de strijd om professionaliteit op drie 
professionaliseringsfronten. De analyse van de drie fronten binnen de 
vakontwikkeling van zorg- en politiemanagers wijst echter uit dat het lastig is dit 
onderscheid strikt te hanteren. We zien voortdurend dat de strijd om 
professionaliteit op de fronten onderling verweven is. Immers, zoals we bij de 
vakontwikkeling van politiemanagers zagen, kan een specifiek competentieprofiel 
niet de vakuitoefening van politiemanagers beïnvloeden zonder dat duidelijk is 
voor welke (afgebakende) groep van politiemanagers deze leidend is. Daarnaast 
zagen we dat een profiel ingebed dient te zijn in vakinstituties zoals de opleiding 
en associatie, die vervolgens weer zijn georganiseerd en een functie vervullen 
binnen de benoemingsprocedure van de centrale overheid.  
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 Een dergelijke verstrengeling zagen we ook bij de zorgmanagers, maar dan 
als reden voor de afwezigheid van een specifiek profiel voor zorgmanagers. De 
centrale overheid staat meer op afstand van het organiseren in de zorg en het 
benoemen van managers voor zorgorganisatie. Daarmee hebben de zorgmanagers 
enerzijds meer ruimte om een eigen profiel te ontwikkelen, zelf de beroepsgroep af 
te bakenen en zelf normen te stellen. Anderzijds heeft deze ruimte de 
zorgmanagers er niet toe aangezet om hun profiel specifiek te maken, de interne 
procedures van de associatie(s) en opleidingen op elkaar af te stemmen en 
kandidaat zorgmanagers die niet aan de profiel- en procedurele vereisten voldeden 
uit te sluiten van benoemingen. Daartoe ontbraken dwingende procedures en een 
verplichtende structuur binnen de zorgsector. Het resultaat was dat het vak van 
zorgmanagers een breed en algemeen profiel heeft, met diversiteit qua inhoud en 
institutionele inbedding van associaties, opleidingen en de gedragscode.  
 De verstrengeling geldt niet alleen voor de professionaliseringsfronten. 
Ook het vak en de vakontwikkeling, als de tussentijdse uitkomst van een proces en 
het ontwikkelingsproces zelf, zijn voortdurend met elkaar verweven. Het vak met 
de pijlers op een bepaald moment vormt de contouren voor de pogingen om het 
vak verder te ontwikkelen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de concluderende 
constateringen dat het vak van politiemanagers ‘homogeen’ is en het vak van 
zorgmanagers ‘heterogeen’. De typeringen homogeniteit en heterogeniteit zeggen 
iets over de mate van diversiteit binnen de pijlers van het vak en iets over het 
bestaan van patronen in de trajecten waarop individuele managers het vak leren. 
Tot slot zeggen ze ook iets over de pogingen tot vakontwikkeling en de ‘strijd’ om 
professionaliteit die daarbij gevoerd wordt.  
 Voor politiemanagers bestaan er duidelijke afgebakende vakinstituties, 
zoals één associatie en één opleidingsinstituut. Voor politiemanagers bestaat er een 
duidelijk (inhoudelijk) competentieprofiel en vastliggende carrière,- ontwikkelings- 
en benoemingstrajecten, die ze kunnen bewandelen als ze (top)politiemanager 
willen worden. En de vakontwikkeling bestond er ook uit om de groepsafbakening 
helder te maken, het profiel grondig en gedetailleerd uit te werken, en alle 
politiemanagers te betrekken in de (vak-)ontwikkeling. Daarmee lijkt de 
vakontwikkeling van zorgmanagers te kwalificeren onder de noemer van 
homogenisering. En pogingen om de diversiteit aan de top van de 
politieorganisaties te vergroten, met de benoeming van meer vrouwen en 
allochtonen, passen ook bij de ‘homogenisering’ omdat de vrouwen en allochtonen 
wel allemaal moeten voldoen aan het managementprofiel en dezelfde 
opleidingsvereisten. 
 Zorgmanagers hebben juist de maken met heterogeniteit. Er bestaat 
diversiteit in de vakinstituties, met meerdere associaties, en opleidingsinstituties, 
allemaal met verschillende inhoudelijke oriëntaties en verschillende procedures. 
Zorgmanagers hoeven ook niet deel te nemen aan de vakontwikkeling, en daarmee 
te voldoen aan het profiel en de gedragscode. En pogingen om het vak homogener 
te ontwikkelen resulteren juist in meer variëteit, zowel inhoudelijk en procedureel 
als organisatorisch.  
 Deze verschillen hebben alles te maken met hoe de strijd om 
professionaliteit (veelal niet openlijk) gevoerd wordt. In de zorg gaat de strijd om 
professionaliteit van zorgmanagers er uiteindelijk om ‘wat goede zorg is’. De 
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verschillende antwoorden op deze vraag leveren verschillende 
onderwijsprogramma’s en methodieken en verschillende afbakeningen van de 
groep van zorgmanagers en verschillende allianties met externe partijen op. En in 
pogingen om tot een profiel van de beroepsgroep te komen, wordt zichtbaar dat die 
vraag ‘wat is goede zorg’ (en de afgeleide vraag; ‘welke consequenties heeft dat voor 
de zorgmanagers’) nog niet beantwoord is. De grote momenten in de 
vakontwikkeling van zorgmanagers komen ook tot stand op die momenten dat 
anderen zich met de vraag ‘wat is goede zorg’ gaan bemoeien. De beroepsgroep 
verbreedt op momenten dat zorgorganisaties anders (op basis van schaalvergroting, 
vraaggerichtheid en ketensamenwerking) georganiseerd worden. 
Opleidingprogramma’s komen tot stand als partijen een andere rol op de nieuwe 
zorgmarkt krijgen, zoals marktwerking, vraagsturing, en Europeanisering. En de 
gedragscode komt tot stand op het moment dat de centrale overheid de 
verantwoording via de wet dreigt te gaan regelen en ook andere organisaties, als 
branche- en koepelorganisaties gaan werken met codes. 
 Bij de politie gaat de strijd om professionaliteit veeleer om de vraag ‘wie de 
politie aanstuurt’. De kaders van het vak van politiemanagers liggen vast en deze 
worden niet door de politiemanagers zelf, maar ook niet door de minister van BZK, 
telkens weer ter discussie gesteld. Deze kaders zijn vervolgens de randvoorwaarden 
voor de vakontwikkeling en dus de strijd om professionaliteit. Voor kandidaat-
politiemanagers gaat het om individuele kwalificatie binnen het profiel en de 
trajecten. Voor politiemanagers (en ook de korpsbeheerders) gaat het om het onder 
controle houden van hun politieorganisaties. Personeelbeleid, inclusief de 
aanstelling van managers binnen de politieorganisatie, is daarvoor een instrument. 
En voor de centrale overheid gaat het om het realiseren van prioriteiten in het 
nationale veiligheidsbeleid. Controle via selectie en benoeming van 
politiemanagers is daarvoor het instrument. In het op basis van beheers- en 
gezagdualisme verdeelde politiebestel gaat het telkens om de vraag wie de politie 
kan en mag aansturen. De vakontwikkeling van politiemanagers kwam ook echt op 
gang, met instituties en dwingende procedures, op het moment dat de centrale 
overheid nadrukkelijker de aansturing van het politiewerk ter hand nam. De staat 
deed dit enerzijds via de centralisering van het beheer over de politie en anderzijds 
via het openlijk bespreken van een genationaliseerd politiebestel. 
    
    
9.59.59.59.5    Slotbeschouwing Slotbeschouwing Slotbeschouwing Slotbeschouwing     
 
Aan het slot van dit vergelijkende hoofdstuk kunnen we de balans op maken van de 
professionaliseringsprojecten van managers in de publieke en semi-publieke 
sector. Waar in de voorafgaande analyses het accent lag op een vergelijking op basis 
van de verschillen in de pijlers van het vak, de vakontwikkelingsprocessen en de 
strijd om professionaliteit van zorg- en politiemanagers, zal in deze 
slotbeschouwing het accent meer liggen op de achterliggende, overkoepelde en 
algemene constateringen ten aanzien van de vakontwikkeling van publieke 
managers. In het volgende hoofdstuk zullen we de navolgende conclusies 
doortrekken naar de implicaties en aanbevelingen voor het vak, voor de 
vakontwikkeling en voor academisch onderzoek.  
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 Het maken van een vak, zoals die van de zorg- en politiemanagers, gebeurt 
door middel van het aanbrengen van onderscheidingen. Op alle pijlers van het vak 
vindt de vakontwikkeling plaats middels het trekken van grenzen. Voor de 
ontwikkeling van associaties is dat heel duidelijk omdat het lidmaatschap 
vastgesteld wordt met criteria die daarmee een lijn trekken tussen personen die wel 
en die geen lid kunnen worden van de associatie. Bij onderwijs gebeurt hetzelfde, 
enerzijds met de selectie van deelnemers en anderzijds ook met het selecteren van 
onderwerpen en methodieken die wel en daarmee dus andere die niet aan de 
deelnemers worden onderwezen. Een gedragscode of competentieprofiel stelt ook 
grenzen, bijvoorbeeld door middel van het selecteren van bepaalde regels of 
competenties als belangrijk voor het voldoen aan de code of het profiel. Op de niet 
specifiek onderzochte pijlers van het vak (zie hoofdstuk 2), zoals definiëring van 
een kennisbasis, staat ook het maken van onderscheidingen centraal. Dit blijkt 
bijvoorbeeld mooi uit de promotie van bepaalde boeken als interessante 
vakliteratuur in het vakblad of op de website van de associatie.  
 Die onderscheidingen komen niet zomaar tot stand. Aan de ene kant zijn 
er handelende actoren, zoals vertegenwoordigers van associaties, 
onderwijsinstellingen, commissies, het ministerie of de minster zelf, nodig om die 
onderscheidingen voor te stellen en in te stellen. Aan de andere kant komen die 
onderscheidingen niet uit het niets. De onderscheidingen zijn zelf ‘ideëel’ (niets 
meer en niets minder dan een inhoudelijke idee dat handelende actoren zich 
kunnen voorstellen en onderling bespreken) en tegelijkertijd ‘institutioneel’ 
(gericht op een procedure of een norm over hoe het idee kan worden gerealiseerd) 
van aard. Ze houden daarbij verband met de buitenwereld of de context van de 
vakontwikkeling, De onderscheidingen uit het vak van de zorg- en politiemanagers 
sluiten, zowel inhoudelijk als institutioneel, aan bij bestaande onderscheidingen in 
de buitenwereld. Het vak van politiemanagers, bijvoorbeeld, maakt onderscheid 
tussen strategisch en niet-strategisch leidinggevenden bij de politie en richt zich op 
de strategisch leidinggevende categorie. Nieuwe kandidaten kunnen alleen 
toegelaten worden (de ‘grens’ passeren) als zij zich (inhoudelijk) ontwikkelingen 
tot strategische leidinggevenden. Deze inhoudelijke en institutionele 
onderscheiding vindt haar basis in de (reeds bestaande) arbeidsrechtelijke en 
bureaucratische organisatie van de politieorganisatie met de functieschaal 15+ als 
categorie. De vakontwikkeling van politiemanagers op dat strategisch 
leidinggevende niveau kreeg verder vorm met de uitwerking van dat strategisch 
leidinggeven. Het competentieprofiel, dat op zijn beurt wederom een 
onderscheiding (of eigenlijk een pakket aan onderscheidingen) betreft, is hieruit 
ontstaan. 
 Vakontwikkeling heeft dus te maken met onderscheidingen maken en 
grenzen stellen, door inhoud vast te leggen en nieuwe instituties te maken. Dat 
proces vindt plaats te midden van reeds bestaande institutionele structuren en 
normatieve ideeën binnen sectoren. Vandaar dat bepaalde sectorale structuren, 
zoals het arbeidsrechtelijke systeem, en normatieve ideeën, zoals de 
uitgangspunten van beleid en beleidsveranderingen, bepalend kunnen zijn voor 
hoe de vakontwikkeling van managers vorm krijgt.  
 Hoewel we de vakontwikkeling op een meso, bovenindividueel niveau 
beschouwd hebben, gaat het met het maken van onderscheidingen om ‘kleine 
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dingen’. Die kleine dingen zijn er in velerlei vormen, en tezamen vormen ze de 
onderscheidingen van het vak. Bij de zorg- en politiemanagers gaat het om het 
aanbrengen van lidmaatschapscategorieën, het vaststellen van competenties, het 
publiceren van boekjes, artikelen, en folders, het aangaan van 
samenwerkingsverbanden met universiteiten en opleidingscentra, het leggen van 
relaties met andere (relevante) groepen (van managers, cliënten, ondersteuners, 
toezichthouders, beleidsmakers) en het kiezen van bepaalde woorden ter 
aanduiding van het vak(gebied).  
 Hoewel het hier om kleine dingen, beslissingen en onderscheidingen gaat, 
ligt in het kleine het grotere besloten. De keuze om bepaalde thema’s in het 
onderwijs te behandelen en andere niet zegt iets, ook in normatieve zin, over wat 
zorgmanagers moet weten en kunnen. Door het aanleren van bepaalde 
competenties, zoals de politiek-bestuurlijke gevoeligheid binnen een voorheen 
(politie)vakmatig gerichte organisatie, worden organisaties een bepaalde richting 
uit geduwd. Mede door onderwijs in economische en bedrijfsmatige 
benaderingswijze van zorgorganisaties zijn zorgmanagers de zorgverlening meer 
als een reguliere markt gaan zien. Dit onderwijs en de aanstelling van meer 
zorgmanagers met een management en bedrijfseconomische achtergrond 
(vergelijk Noordegraaf en Meurs, 2001) zou de reden kunnen zijn dat onlangs 
zorgmanagers pleitten voor een verdere liberalisering van de zorgmarkt, nu 
Kamerleden twijfels zijn gaan uiten over vergaande liberalisering. De 
consequenties van de kleinere beslissingen in het vak van de zorgmanagers en 
politiemanagers kunnen alleen begrepen worden met een reflectie op het grotere. 
Daarmee is professionalisering van de zorg- en politiemanagers geen neutrale, op 
verbetering van het management gerichte operatie, maar een intrinsiek normatief 
geladen verschijnsel. De huidige vakontwikkeling van zorg- en politiemanagers 
past goed, los van de normatieve waardering daarvan, bij de 
managementvraagstukken waar zorg- en politiemanagers momenteel voor staan. 
Zorgmanagement tobt momenteel met strategische vragen omtrent de inzet van 
zorgcapaciteit wat verband houdt met de vraag wat nu goede zorg is. 
Politiemanagement staat momenteel in het teken van prestatiesturing. Niet zozeer 
omdat de politie geen prestaties wil leveren, maar omdat met het organiseren van 
de prestatiesturing de politiemanagers feitelijk de aansturing van de politie uit 
handen geven.  
 De ontwikkeling van de vakken van zorg- en politiemanagers is in onze 
analyse een strijd om professionaliteit waarin het gaat om onderscheidingen 
maken, het voortdurend trekken van grenzen tussen de binnen- en buitenkant van 
de beroepsgroep, wat wel of wat geen vakinhoud is en of men wel of niet voldoet 
aan de beroepsnormen. Dit spel op de drie professionaliseringsfronten gaat over 
een heleboel kleine onderscheidingen tegelijkertijd, die allemaal tezamen het vak 
bepalen, maar allemaal een weerspiegeling zijn van grotere vraagstukken binnen 
de zorg en politie. Dat is niet neutraal, maar normatief geladen. De politiek zelf 
vraagt ook veel van de zorg- en politiesectoren. De politiek stuurt immers op 
beleidsveranderingen, reorganisaties en stelselwijzigingen, maar ook op kleine 
zaken, veelal rondom incidenten. Hoewel de politiek veel van de sectoren vraagt, is 
het vaak niet duidelijk hoe de sectoren, en met name de managers daarbinnen, aan 
het gevraagde moeten voldoen. Voor de publieke managers binnen de sectoren 
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bestaan er echter geen inhoudelijke ijkpunten om te bepalen hoe zij kunnen en 
moeten voldoen aan alle veranderingen, verwachtingen en 
verantwoordingsvereisten. Professionalisering biedt de publieke managers, die 
voor deze moeilijke managementtaken staan, weliswaar allerlei handreikingen, met 
profielen, onderwijs en associaties op het meso-niveau, maar het blijven 
uiteindelijk de publieke managers die zelf moeten handelen en hun handelen 
rechtvaardigen. In het volgende slothoofdstuk zullen we nader ingaan op de 
implicatie hiervan voor het vak van publieke managers, de vakontwikkeling van 
publieke managers en academisch onderzoek naar vakontwikkeling van publieke 
managers.  
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10.110.110.110.1    InleidingInleidingInleidingInleiding    
 
Dit onderzoek naar de vakontwikkeling van publieke managers startten we vanuit 
verwondering. Publieke managers zijn blijkbaar wel degelijk in staat om hun eigen 
vak te bouwen, maar de bouw en het uiteindelijke resultaat zijn niet zonder 
problemen. Publieke managers, met zorg- en politiemanagers in dit onderzoek als 
voorbeelden, hebben beroepsorganisaties opgericht, volgen onderwijsprogramma’s 
die specifiek zijn toegesneden op groepen managers, en coderen en ontwikkelen 
hun gedrag aan de hand van vastgestelde competentieprofielen en gedragscodes. 
Dergelijke vakontwikkeling van (publieke) managers stuit op empirische en 
academische bezwaren. In organisaties stellen managers en professionals zich 
doorgaans als tegenstanders op (vergelijk Realin, 1986) en aan professionaliteit en 
management liggen wederzijds uitsluitende principes en logica’s ten grondslag 
(vergelijk Whitley, 1989). De professionalisering van publieke managers is ook 
problematisch, omdat de ambities die publieke managers uiten niet conform 
wensen worden gerealiseerd. Standaarden van professioneel management zijn 
omstreden, de homogenisering binnen de beroepsgroep van publieke managers 
wordt van binnenuit en buitenaf tegengewerkt, en het is de vraag of ‘beter’ 
management wordt bereikt, gezien alle kritiek die publieke managers tegenwoordig 
moeten incasseren (vergelijk Noordegraaf, 2008; Van den Brink et al., 2005) 
 Toch zagen we in de bestudeerde cases dat de 
professionaliseringsprojecten van publieke managers vorm kregen. De vakken van 
publieke managers werden ontwikkeld langs tenminste drie pijlers van 
professionaliseringsprojecten. De bestudeerde voorbeelden van publieke managers 
hebben immers beroepsassociaties, opleidingen en instrumenten voor 
gedragsstandaardisatie opgezet die de ontwikkeling van individuele managers (in 
meer of minder mate) beïnvloedden. Dat bouwen van het vak van die publieke 
managers ging echter niet op dezelfde manier, en het bouwen zelf was ook niet 
probleemloos. Het lukte niet om alle publieke managers binnen een sector te 
verenigen binnen één beroepsorganisatie, en als dat wel lukte dan bestonden er 
binnen de beroepsorganisatie uiteenlopen ideeën over doelstellingen, verdere 
ontwikkeling en procedures. Hetzelfde gold voor de opleiding van publieke 
managers. Of de keuze in het opleidingsaanbod was zo divers, dat er geen 
vakmatige lijn in viel te ontdekken. Of het lukte de beroepsgroep wel een bepaalde 
opleidingslijn neer te zetten, maar dan waren er binnen de groep leden die de 
opleidingen niet volgden. Tot slot gold voor gedragscodes en competentieprofielen 
dat ze weliswaar een gemeenschappelijk beroepsprofiel verwoordden, maar dat ze 
niet automatisch doorwerkten. Het profiel had geen rechtskracht of was te 
algemeen, waardoor managers het profiel gemakkelijk kunnen omzeilen.  
 De casusanalyses en de vergelijkende analyse benadrukken de inhoudelijke 
en institutionele diversiteit van ‘professionele’ publieke managers en laten zien hoe 
verschillende hoe publieke managers hun vak bouwen en hoe de strijd om 
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professionaliteit aangaan. Deze inzichten zullen we in paragraaf 10.2 aan de hand 
van een beantwoording van de deelvragen uit dit onderzoek kort samenvatten. De 
beantwoording van de laatste deelvraag zullen we in paragraaf 10.3 apart 
behandelen. Deze vraag spitst zich toe op de implicaties van deze studie. Daarbij 
gaan we in op theoretische en praktische implicaties.     
    
10.210.210.210.2    Onderzoeksvragen beantwoordOnderzoeksvragen beantwoordOnderzoeksvragen beantwoordOnderzoeksvragen beantwoord    
 
In deze paragraaf vatten we de onderzoeksbevindingen samen aan de hand van de 
beantwoording van de deelvragen. Dit onderzoek is gestart vanuit de volgende 
centrale vraag: Hoe kunnen we de professionalisering van publieke managers in 
verschillende publieke domeinen beschrijven en begrijpen? Met de antwoorden op 
de deelvragen op de achtergrond zullen we in de volgende paragraaf deze centrale 
vraag beantwoorden. 
 
Wat kunnen we verstaan onder het vak van publieke managers? 
 
In de, met name Angelsaksische, literatuur over professies en professionalisering 
worden de begrippen vak en vakontwikkeling op uiteenlopende wijze benaderd. 
Voor dit onderzoek hebben we de keuze gemaakt om het vak, dus ook het vak van 
publieke managers, te onderzoeken op het bovenindividuele meso niveau. Het vak 
is de geïnstitutionaliseerde vorm van professionaliteit, een beroepsgroepgebonden 
sociale structuur, met een cognitief, instrumentele en substantiële kant en een 
formeel, normatieve en organisatorische kant. Dat manifesteert zich via 
vakinstituties, zoals de beroepsassociatie, beroepsonderwijs en instrumenten voor 
gedragsnormering. Het zijn echter de beroepsbeoefenaren die de professionaliteit 
construeren in voortdurende wisselwerking met andere betrokkenen, zoals 
cliënten, de overheid en het algemene publiek. Tegelijkertijd geldt dat de 
beroepsbeoefenaren in hun werk en hun eigen ontwikkeling beïnvloed worden 
door het vak. Op het moment dat het vak een institutie is, heeft het vak, met haar 
regels, organisatie en procedures, betrekking op een groep (de beroepsgroep), legt 
het de basis voor een inhoudelijk norm of verwachting (een beroepsprofiel) en 
heeft het een institutioneel effect (occupational control). 
 Deze ‘institutionele’ elementen komen terug in wat het vak is en hoe een 
vak ontwikkeld kan worden. De ontwikkeling betreft een 
professionaliseringsproject waarin op basis van constructie door de vakgenoten de 
professionaliteit van het vak wordt geconstrueerd. Immers, een vak kan op het 
meso-niveau nog zo mooi in elkaar gezet of georganiseerd zijn, als publieke 
managers zich niet zelf tot dat vak verhouden, dan is het vak betekenisloos. 
Professionals, en dus ook professionele publieke managers, moeten zich 
‘professioneel’ gedragen, in de zin van het ter harte nemen van een gedeeld besef 
van professionaliteit. Ook moeten ze keuzes maken die passen bij de 
professionaliteit van de beroepsgroep en actief participeren in de vakinstituties 
(voor de eigen en de gezamenlijke ontwikkeling), zoals bij de activiteiten van de 
beroepsverenigingen of in het beroepsonderwijs. Hoe de bouw van het vak precies 
plaatsvindt, wordt behandeld bij de volgende deelvraag. Hier gaat het er om dat de 
bouw van het vak en de ontwikkeling van professionaliteit zich concentreert 
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rondom enkele pijlers, waarvan we er in dit onderzoek drie centraal stelden. Het 
gaat ons om hoe publieke managers (1) hun beroepsassociatie(s), (2) 
beroepsopleiding(en) en (3) instrument(en) voor gedragsnormering bouwen. 
Tezamen vormen deze drie pijlers op het meso-niveau het vak van publieke 
managers. 
 
Hoe kunnen we de vakontwikkeling van publieke managers analyseren? 
 
Het professionaliseringsproject laat zich niet eenvoudig begrijpen als we de 
ambities van de publieke managers, hun ‘bouw’-activiteiten en de uitkomsten, de 
drie vakinstituties als een functioneel geheel beschouwen. Rondom de 
vakontwikkeling van publieke managers blijft immers gedoe bestaan, die niet met 
meer en betere vakontwikkeling weg te nemen is. Daarom zijn we de analyse van 
de vakontwikkeling van publieke managers gestart vanuit een ander perspectief, 
een politiek-cultureel perspectief op vakontwikkeling. Wat precies het vak van 
publieke managers is, is niet zonder meer duidelijk of ‘functioneel’ af te leiden uit 
de taakstelling van publieke managers. Het vak, inclusief de associaties, de 
opleidingen en gedragsnormering, wordt door de publieke managers zelf, maar in 
interactie met allerlei betrokkenen, geconstrueerd. Die constructie vindt niet in het 
luchtledige plaats. Rondom het werk, ook voorafgaande aan de vakontwikkeling, 
‘zweven’ ideeën over hoe dat werk uitgevoerd moet worden en naar aanleiding 
daarvan geïnstitutionaliseerd kan worden in de vakinstituties. Publieke managers 
kunnen die ideeënontwikkeling niet geheel zelf ter hand nemen. Ze wordt 
beïnvloed door context waarin de ideeënontwikkeling plaatsvindt. Die context is 
meervoudig, met werkcontext, organisatiecontext, sectorale context, nationale en 
internationale beleidscontext en context van het staatsbestel. Relaties met 
professionals, organisatieveranderingen, sectoraal beleid en staatsstructuur, zijn 
van invloed op hoe publieke managers hun professionaliteit construeren.  
 Omdat publieke managers vanuit verschillende posities, ervaringen en 
achtergronden naar de thematiek kijken, zullen er verschillende ideeën en visie 
ontstaan over wat het vak is, wat de professionaliteit moet zijn en hoe deze (verder) 
ontwikkeld kan worden. Vandaar dat het constructieproces een ‘strijd’ om de 
aanvaarding en implementatie van ideeën is. Deze ‘strijd’ om professionaliteit, als 
metafoor, kan op drie verschillende fronten gevoerd worden: groepsafbakening, 
profilering en beroepscontrole.  
  
Door welke omstandigheden wordt de opkomst en verzelfstandiging van zorg- en 
politiemanagement beïnvloed? 
 
Voor de analyse van de vakontwikkeling bij publieke managers hebben we gekozen 
voor een vergelijkende casusstudie. De zorg- en politiemanagers zijn geselecteerd 
omdat in beide cases serieuze stappen in de professionaliseringsprojecten zijn 
gemaakt, terwijl er in deze sectoren veel te doen was om de rol en het functioneren 
van managers. Daarnaast verschillen beide cases op een centraal onderdeel van 
vakontwikkeling. Politiemanagers hebben te maken met een verplicht 
lidmaatschap, terwijl zorgmanagers niet verplicht lid zijn van hun 
beroepsassociatie(s). 
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 Beide sectoren hebben beleidsmatig verschillende ontwikkelingen 
doorgemaakt die van invloed waren op hoe de managers zich binnen die sectoren 
hebben kunnen ontwikkelen. In de zorgsector is kostenbeheersing, en later 
vraagsturing, marktwerking en capaciteitsmanagement een belangrijke rol gaan 
spelen. Met name de decentralisatie van de financiële verantwoordelijkheid (jaren 
‘80) en de stelselwijziging (2006) zijn van invloed geweest op de opkomst en 
organisatie van vak van zorgmanagers. Bij de politie hebben vooral de 
reorganisaties naar aanleiding van de regionalisatie (1994) geleid tot 
organisatorische veranderingen, die andere politiemanagers vragen. Ook hebben 
de centralisatie van beheer en de focus op (meetbare) politieprestaties ertoe 
bijgedragen dat politiechefs meer tijd en aandacht moesten geven aan organisatie- 
en managementvraagstukken. Naast deze grote sectorale ontwikkelingen hebben 
ook kleinere ontwikkelingen, zoals de transmuralisering van de zorgverlening en 
de opkomst van nieuwe politietaken, invloed gehad op de ontwikkeling van zorg- 
en politiemanagement. 
 
Hoe hebben de vakken van zorg- en politiemanagers zich ontwikkeld? 
 
De evolutie van de vakken van zorg- en politiemanagers, zo bleek uit de 
casusanalyse van de professionaliseringsprojecten, verliep verschillend. De 
zorgmanagers startte reeds in de jaren ‘60 met een eerste opleiding voor 
zorg/ziekenhuismanagers, terwijl de eerste postinitiële opleiding voor 
politiemanagers pas in 1997 ontstond. Binnen de zorg bestonden al vanaf de start 
van ziekenhuisinstellingen aan het begin van de 19de eeuw vrijwillige associaties 
van managers van zorginstellingen. Bij de politie bestond wel een vakbond voor 
middelbaar en hoger politiepersoneel (vanaf het begin van de 19de eeuw), maar de 
vakontwikkeling startte pas echt in 2001 met de oprichting van het LMD, als een 
managersbestand met een automatisch lidmaatschap van alle politiemanagers in 
de functieschalen van 15 en hoger. Dat was ook het moment dat het ministerie met 
het politieveld overeenkwam de benoeming en ontwikkeling van politiemanagers te 
scheiden. Het ministerie zou het benoemingsbeleid organiseren met behulp van 
een verplicht bestand, waarbij selectie en benoemingen geschiet aan de hand van 
een vastgesteld competentieprofiel. Het veld zou zelf de opleiding en ontwikkeling 
van politiemanagers organiseren, voornamelijk via de SPL, de School voor Politie 
Leiderschap.  
 In de zorg is een dergelijke ontwerpmoment in de vakontwikkeling van de 
zorgmanagers niet aan te wijzen. Het professionaliseringsproject van 
zorgmanagers kent een meer gradueel verloop, met verschillende in de tijd 
verspreide kritieke momenten waarop het vak van zorgmanagers vorm kreeg. 
Tegelijkertijd blijkt het vak van zorgmanagers ook veel meer variëteit te kennen op 
de drie vakinstituties. Er zijn inhoudelijk verschillende opleidingsprogramma’s 
voor zorgmanagers ontstaan. Er zijn meerdere associaties, die zich op deelgroepen 
binnen de grotere groep van zorgmanagers richten, en de gedragsnormen zijn 
slechts beperkt van toepassing op zorgmanagers. Figuur 9.2 in hoofdstuk 9 maakt 
de verschillende evoluties – variërend van meer ‘ontwerp’ gericht tot ‘incrementeel’ 
ontwikkeld – van de vakken van zorg- en politiemanagers grafisch inzichtelijk. 
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Welke overeenkomsten en verschillen zijn er in de vakontwikkeling van zorg- en 
politiemanagers?  
 
De pijlers van de vakontwikkelingsprojecten van zorg- en politiemanagers 
verschillen sterk. De verschillen laten zich samenvatten met (relatief) homogeen en 
enkelvoudig (politiemanagers) versus (relatief) heterogeen en meervoudig 
(zorgmanagers). De verschillen in de vakken hangen ook samen met de strategieën 
van de professionaliserende publieke managers en met hoe de strijd om 
professionaliteit wordt gespeeld. Zorgmanagers ontwikkelen hun vak op 
incrementele wijze, terwijl het vak van politiemanagers voor hen op bepaalde 
momenten (door de staat) ontworpen is. Voor een deel heeft dit te maken met de 
structurering van de sectoren waarbinnen de vakontwikkeling van de managers 
plaatsen. De zorgsector kent in het arbeidsrechtelijke systeem niet een 
‘ophangpunt’ zoals bij de politie functieschaal 15+ de categorie politiemanagers 
definieert. Dus moesten de zorgmanagers hun ‘ophangpunt’ zelf construeren. Dat 
deden ze eerst door te refereren aan het ‘directeurschap’ en later, toen de 
organisatiestructuur van de zorginstellingen wijzigde, aan het ‘bestuurderschap’.  
 Een tweede verschil betrof de ‘strijd’ om professionaliteit. In de zorg staat 
telkens de definitievraag centraal: wat is zorg? Het antwoord heeft consequenties 
voor hoe deze zorg georganiseerd kan worden, wat dan weer consequenties heeft 
voor hoe de zorgmanagers hun vak kunnen ontwikkelen. Bij de politie gaat het 
telkens om de sturingsvraag: wie stuurt het politiewerk aan? Politiemanagers 
moeten zich telkens staande houden te midden van andere partijen die over het 
werk en de sturing van de politie wat te zeggen hebben. Dit verschil in de strijd om 
professionaliteit heeft consequenties voor hoe de afbakening van de beroepsgroep, 
het inhoudelijke profiel en de controle over de beroepsgroep gestalte krijgt. In de 
zorg moeten telkens opnieuw de onderlinge verbindingen worden gelegd, terwijl 
bij de politie institutioneel reeds veel vast ligt. De strijd om professionaliteit van de 
politiemanagers gaat daarom minder over wat nu het vak precies is, maar meer 
over hoe individuen zich daarbinnen kwalificeren, inhoudelijk moeten ontwikkelen 
en zich moeten verhouden tot de relevante ‘stakeholders’, zoals burgemeesters, 
nationale beleidsmakers en vertegenwoordigers van ketenpartners, zoals 
jeugdzorg, rechtelijke macht en sociaal werk. 
 
Hoe kunnen we deze overeenkomsten en verschillen begrijpen? 
 
De verschillen hebben te maken met de verschillende settings waarbinnen de 
vakontwikkeling van publieke managers tot stand komt. Een ontwerpstrategie bij 
de vakontwikkeling, zoals bij politiemanagers, is simpelweg niet mogelijk als de 
institutionele structuur van een sector, zoals de zorgsector, geen verplicht 
lidmaatschap mogelijk maakt. Verschillen in de evolutie van de vakontwikkeling – 
zorgmanagers startten veel eerder met de vakontwikkeling dan politiemanagers – 
hangen samen met verschillen in organisatiegrootte en de rol die de managers 
daarbinnen vervullen. Ten derde hangen de inhoudelijk verschillen in het 
beroepsprofiel en het beroepsonderwijs samen met beleidsonderwerpen die in een 
bepaalde beleidsfase in die sector belangrijk zijn. Zorgmanagers kregen 
bijvoorbeeld les in ‘financieel beheer’ en later ‘strategische ontwikkeling op 
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zorgmarkten’, toen respectievelijk de zorgsector beleidsmatig te maken kreeg met 
kostenbeheersing en liberalisering. Het beroepsprofiel evolueerde in diezelfde 
periode ook: ‘zorgdirecteuren’ werden ‘zorgbestuurders’. Politiemanagers kregen 
daarentegen meer te maken met bestuurlijke en maatschappelijke partijen, wat 
zich vertaalde in onderwijs in politiek-bestuurlijke verhoudingen en een profiel 
met politiek-bestuurlijke gevoeligheid als kerncompetentie. Politiemanagers 
werden ‘politieleiders’. 
 Vanuit het politiek-culturele perspectief op de vakontwikkeling zijn ook 
overeenkomsten in de strijd om professionaliteit te herkennen. De vakontwikkeling 
gaat om relatief eenvoudige zaken, zoals het aangaan van allianties, organiseren 
van een cursus met een bepaald inhoudelijk profiel, of het met specifieke termen 
uitwerken van de bepalingen in een gedragscode of competentieprofiel. Deze zaken 
lijken keuzes of beslissingen van beperkte omvang, maar achter de keuzes gaan 
‘grotere’ maatschappelijke vraagstukken schuil, zoals wie publieke managers zijn 
en welke maatschappelijke verantwoordelijkheid ze dragen. De keuze om een 
bepaalde alliantie aan te gaan heeft immers consequenties voor de invulling van 
het onderwijs of het vormen van de beroepsgroep. Telkens gaat het om het trekken 
van sociale, inhoudelijke en normatieve grenzen. Welke managers horen er wel bij, 
maar ook welke niet? Welke kennis en vaardigheden moeten de managers hebben 
en welke niet? En wat moeten de managers gedaan hebben om zich voor de 
beroepsgroep te kwalificeren, en daarmee ook wat is niet nodig? De ‘strijd’ om 
zulke grenzen vormt het vak van publieke managers. Tot slot geldt dat het trekken 
van deze grenzen, ook de alledaagse, zoals wie nodig je wel uit voor een gesprek 
over het opzetten van een nieuw onderwijsprogramma en wie niet, geen neutrale 
activiteit is. De normatieve uitgangspunten van wat het vak van publieke managers 
is en welke professionaliteit daarbij hoort, liggen besloten in dit grenzenspel.  
 
Wat betekent de professionalisering van publieke managers voor inzichten in 
vakontwikkeling en publieke management?  
Welke implicaties heeft deze analyse voor de vakontwikkeling van publieke 
managers? 
 
De uitkomsten van het onderzoek kunnen worden gebruikt om academische 
inzichten rondom professionaliteit in nieuwe beroepsgroepen en professioneel 
publiek management aan te scherpen. De uitkomsten kunnen echter ook worden 
benut om de professionaliseringsprojecten een andere richting uit te duwen, een 
richting bijvoorbeeld die meer aansluit bij de wensen en eisen van de 
professionaliserende publieke managers zelf. Evenzogoed geldt dat andere 
betrokkenen (werknemers, professionals, beleidsmakers) de inzichten kunnen 
gebruiken voor hun eigen doeleinden. Het zal duidelijk zijn dat de 
gevolgtrekkingen uit het onderzoek samenhangen met normatieve doeleinden die 
de verschillende betrokkenen ten aanzien van de professionalisering van publieke 
managers hanteren.  

De antwoorden op beide deelvragen zullen we in komende drie paragrafen 
behandelen. Eerst gaan we in paragraaf 10.3 in op het begrip van de 
professionaliteit van de publieke managers. De perspectiefwisseling in ons 
analysekader heeft immers consequenties voor wat het vak van publieke managers 
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is en hoe de publieke managers daarbinnen hun professionaliteit kunnen 
ontwikkelen. Vervolgens richten we in paragraaf 10.4 onze aandacht op het 
mogelijke vervolg van huidige professionaliseringsprojecten. Zonder nu de zorg- 
en politiemanagers een bepaalde richting uit te sturen, zullen we drie voor de 
handliggende strategieën voor de verdere ontwikkeling van het vak van publieke 
managers uitwerken. Tot slot gaan we in paragraaf 10.4 in op de implicaties van 
deze studie voor academisch onderzoek, inclusief mogelijk vervolgonderzoek. 
 
Hoofdvraag: Hoe kunnen we professionalisering van publieke managers in 
verschillende publieke domeinen beschrijven en begrijpen? 
 
Hoewel de implicatiegerichte vragen pas in de komende paragrafen beantwoord 
zullen worden, vindt de (algemene) hoofdvraag wel zijn antwoord met de 
antwoorden op alle overige onderzoeksvragen bij elkaar. Met de antwoorden op de 
theoretische delenvragen is het perspectief op de professionalisering van publieke 
managers gedefinieerd. De antwoorden op de empirische deelvragen gaven ons 
een beschrijving van de professionaliseringsprojecten en van de omstandigheden 
waaronder de professionaliseringsprojecten zich voltrokken. De vergelijkende 
deelvragen werden beantwoord met het presenteren van een vergelijking van de 
vakken, de vakontwikkelingsprocessen en de strijd om professionaliteit, erop 
gericht om te begrijpen waarom de professionalisering van publieke managers op 
die verschillende manieren plaatsvond. Een herhaling van zetten om ditmaal de 
hoofdvraag te beantwoorden is niet nodig: hier volstaat een duiding van de 
accentpunten.  
 De spanning tussen enerzijds de ambities van professionaliserende 
publieke managers en anderzijds de realiteit dat deze ambities niet overeenkomstig 
verwezenlijkt worden lag ten grondslag aan onze interesse om deze vraag naar de 
professionalisering van publieke managers te beantwoorden. Het ging niet zozeer 
om de afzonderlijke beoordeling van normatieve uitgangspunten van alle actoren 
die bij de professionalisering van publieke managers betrokken zijn, maar vooral 
om de vraag of de gekozen (of emergente) strategie in het 
professionaliseringsproject ‘passend’ is bij de eigen ambities en de reële 
mogelijkheden van de vakontwikkeling. Gezien de problemen die 
professionaliserende publieke managers ondervinden bij het vormgeven van hun 
professionaliseringsproject en het verwerven van legitimiteit en gezag, zal het niet 
als een verrassing komen dat die ‘aansluiting’ niet altijd goed tot stand komt. Het 
vak van publieke managers met een ‘passende’ groepsafbakening, herkenbaar 
beroepsprofilering en voldoende beroepscontrole, is als zodanig niet direct 
duidelijk, acceptabel en realiseerbaar. De ‘passende’ invulling van het vak zal 
moeten groeien. Met een design-strategie blijkt het lastig de controle over de 
vakontwikkeling in hand van de beroepsgroep te houden. Een incrementele 
strategie lijkt beter aan te sluiten, maar dan zullen professionaliserende publieke 
managers opnieuw moeten nadenken over de inzet van hun 
professionaliseringsprojecten. 
 Het begint met een acceptatie van de strijd om professionaliteit. Deze 
‘strijd’ om de grenzen van de groepsafbakening, profilering en occupational control 
vormt het vak van publieke managers. Daarop zullen publieke managers zich dan 
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ook volledig moeten richten willen zij hun professionaliseringsambities kunnen 
realiseren. Het gaat dan om het aangaan van allianties, modeleren van 
onderwijsprogramma’s en het definiëren van profielen en gedragscodes. Het 
trekken van deze sociale, inhoudelijke en normatieve grenzen is geen neutrale 
activiteit. De normatieve uitgangspunten van wat het vak van publieke managers is 
en welke professionaliteit daarbij hoort, liggen besloten in dit grenzenspel. Pas als 
publieke managers dit grenzenspel gaan spelen en de grenzen afstemmen op 
maatschappelijke opgaven en institutionele mogelijkheden, zal de 
professionalisering van publieke managers minder problemen en frustraties 
oproepen.  
 
 
10.310.310.310.3    Implicaties: professionaliteit van publieke managersImplicaties: professionaliteit van publieke managersImplicaties: professionaliteit van publieke managersImplicaties: professionaliteit van publieke managers    
 
In de vorige hoofdstukken onderzochten we de professionaliteit van publieke 
managers via de institutionalisering van het ‘vak’. Het vak, als de 
geïnstitutionaliseerde vorm van professionaliteit, rust op tenminste drie instituties, 
namelijk associaties, opleiding(en) en gedragscode(ring). Centraal in de analyse 
stond hoe de publieke managers hun vak bouwen.  
 Vanuit een functionalistisch perspectief zouden we kunnen concluderen 
dat met de totstandkoming van de beroepsorganisatie, de beroepsopleiding en de 
gedragscode, het vak gevestigd is en daarmee het vakontwikkelingsproces in meer 
of mindere mate gerealiseerd is. Het vak is dan met de institutionalisering daarvan 
op het meso niveau zo goed als ‘af’. Dat betekent dat de publieke managers zich 
middels het associëren, leren en normeren van gedrag vakmatig kunnen 
ontwikkelen en dat dit bijdraagt aan een betere vakuitoefening. Onze analyse 
startte echter vanuit de constatering dat ondanks de pogingen van publieke 
managers tot vakontwikkeling de vakuitoefening niet zonder meer ‘beter’ is 
geworden. Er bestaan immers grote, publieke twijfels over het functioneren van de 
publieke managers en binnen het vak onduidelijkheid en onenigheid over de 
vakinhoud en -procedures.  
 Vanuit het functionalistische perspectief zouden we eigenlijk misschien 
moeten concluderen dat het vak van zorgmanagers niet bestaat en dat het vak van 
politiemanagers bedreigd wordt. Het vak van de zorgmanagers mist homogeniteit 
en eenduidigheid, terwijl de politiemanagers niet zelf de volledige beschikking 
hebben over de inhoudelijke en institutionele inrichting van hun vak. Binnen de 
zorg kunnen managers kiezen waar en hoe ze zich associëren en laten opleiden en 
of ze de bepalingen uit de gedragscode ter harte nemen. Voor (toekomstige) 
politiemanagers is er weliswaar sprake van verplichte associatie en opleiding en 
ontwikkeling volgens een vaststaand profiel, maar tegelijkertijd zien we dat 
aankomende politiemanagers en zittende managers zich in allerlei opzichten aan 
LMD-procedures kunnen onttrekken.  
 Onze analyse ging echter uit van een politiek-cultureel perspectief op de 
vakontwikkeling. Door te stellen dat de vakontwikkeling een constructieproces is, 
dat afhankelijk is van hoe de publieke managers zelf hun vak bouwen, is het vak 
met de totstandkoming van de vakinstituties niet af. Professionalisering van 
publieke managers volgens een politiek-cultureel perspectief veronderstelt dat er 
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meer nodig is dan alleen het vestigen van een beroepsvereniging, een 
beroepsopleiding en een beroepsprofiel. Vakontwikkeling is een politiek-cultureel 
proces dat voortdurend met ‘strijd’ over het vak en de plaats van het vak gepaard 
gaat. De ‘strijd’ om professionaliteit gaat steeds nieuwe rondes in, waarin 
definitievragen (zorg) en aansturingsvragen (politie) telkens aan de orde worden 
gesteld.  
 De institutionalisering van de beroepsassociatie, de beroepsopleidingen en 
het beroepsprofiel zijn de grote momenten in de strijd om professionaliteit, 
kritieke momenten waarop het vak op het meso-niveau verandert. Die strijd om 
professionaliteit gaat over schijnbaar ‘kleine’ zaken. Telkens gaat het om 
onderscheidingen maken, die het vak(gebied) van publieke managers vorm en 
inhoud geven. Bij zorgmanagers komt constant de vraag op wie ze 
vertegenwoordigen en hoe ze proberen de zorg te organiseren. Hoe ziet hun profiel 
eruit? Welke opleidingen kunnen ze volgen? En aan welke gedragsregels houden 
zij zich? Bij de politie werden vergelijkbare vragen gesteld. Welke personen 
kwalificeren als politiemanagers? Wat en hoe gedetailleerd moeten zij leren? En 
welk profiel proberen zij neer te zetten? 
 Publieke managers die werk willen maken van hun vakontwikkelingen 
kunnen echter niet alleen terugvallen op het op te richten vak op het meso-niveau, 
met duidelijke definities en normen. Om te kunnen professionaliseren zullen de 
publieke managers zich constant bewust moeten zijn van het grenzenspel. Ze 
zullen zich constant moeten verhouden tot de beroepsassociatie en via de 
beroepsassociatie tot anderen. Ze zullen zich constant moeten bewust zijn van het 
‘verhaal’ dat ze met elkaar en via anderen ‘maken’. Ze zullen zich voortdurend 
moeten legitimeren rond de ‘beroepskeuzes’, die ze maken. Dit vergt een andere 
manier van denken over professionaliteit van publieke managers. Het gaat minder 
om de op te richten vakinstituties en meer om de betekenis van afbakenen, 
profileren en normeren van het managementwerk. Het vergt ook een andere 
manier van het bouwen van hun vak, ofwel vakontwikkeling. Hieronder gaan we 
eerst nader in op de implicaties voor vakontwikkeling. Aansluitend bespreken we 
onderzoeksimplicaties. 
 
    
10.410.410.410.4    Implicaties: vakontwikkeling Implicaties: vakontwikkeling Implicaties: vakontwikkeling Implicaties: vakontwikkeling     
 
Voorspellen hoe de vakontwikkeling van publieke managers verder zal verlopen, 
met aanbevelingen voor de professionaliserende publieke managers, is niet op 
voorhand onproblematisch, gelet op de problematiek van prescriptie in de sociale 
wetenschappen (vergelijk Bailey, 1994: 40-41). Met een voornamelijk exploratief 
onderzoek naar een diffuus fenomeen kan het dus eigenlijk niet. De 
vakontwikkeling van publieke managers is van zoveel factoren afhankelijk dat het 
analyseren van mogelijke scenario’s niet tot heldere aanbevelingen ten aanzien van 
de gewenste richting van de vakontwikkeling hoeft te leiden. Het verloop en de 
inhoud van de vakontwikkeling, in deze studie geanalyseerd met behulp van een 
‘strijd om professionaliteit’-perspectief, is bijvoorbeeld sterk afhankelijk van de 
sectorale structuur, overheidsbeleid en gebeurtenissen. Pogingen van publieke 
managers die hun vak verder willen ontwikkelen, kunnen eenvoudig door 
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overheden, en in het bijzonder nationale politici en beleidsmakers van 
rijksdiensten, worden gedwarsboomd. Dit kan niet alleen het onbedoelde resultaat 
zijn van beleidsveranderingen, maar het kan ook een doelbewuste poging zijn, 
gericht op het vergroten van de ‘publieke controle’ op primaire processen in 
beleidssectoren (vergelijk Pollitt en Bouckaert, 2004).  

In deze paragraaf zullen we ervan uitgaan dat het politiek-culturele 
perspectief op de vakontwikkeling onverminderd relevant blijft voor de toekomst 
van vakontwikkeling van publieke managers. Op basis van dit perspectief kunnen 
we iets zeggen over ontwikkelingsmogelijkheden. Die werken we uit aan de hand 
van drie strategieën die publieke managers zouden kunnen uitzetten voor de 
verdere ontwikkeling van hun vak. De eerste strategie gaat uit van een consolidatie 
van de huidige institutionele status van de vakken van zorg- en politiemanagers. 
Dat betekent dat de organisatie van het beroepsbestand, de 
opleidingsmogelijkheden voor zorg- en politiemanagers, en de gedragscodes, 
competentieprofielen en lidmaatschapsvereisten geen grote wijzigingen zullen 
ondergaan. De andere twee strategieën veronderstellen wel veranderingen. In geval 
van optimalisatie trachten de publieke managers de pijlers van hun vak beter op 
elkaar af te stemmen en op de opgaven in het managementwerk. In geval van 
herinterpretatie gaan de publieke managers op een nieuwe manier om met 
vakontwikkeling. 
 
10.4.110.4.110.4.110.4.1    ConsolidatieConsolidatieConsolidatieConsolidatie    
 
In geval van consolidatie geldt dat de huidige staat van zorg- en politiemanagement 
de eindstadia zijn van de professionaliseringsprojecten. De associatie heeft haar 
eindstadium bereikt, het onderwijsstelsel ondergaat geen grote hervormingen en 
gedragsbeïnvloeding van managers helpt ‘professionele’ managers om over een 
zekere mate van autonomie te beschikken. Op het eerste gezicht is consolidatie 
waarschijnlijker voor zorgmanagers dan voor politiemanagers. Het 
zorgmanagersvak heeft zich reeds vanaf eind jaren ‘70 ontwikkeld, terwijl het 
politiemanagersvak pas recent (sinds 7 jaar) zijn huidige invulling heeft gekregen. 
Daarnaast geldt dat het met de ontwerpstrategie van de politiemanagers 
makkelijker is om het vak van politiemanagers aan te passen dan dat van de 
zorgmanagers. Bij een incrementele strategie in de vakontwikkeling blijft de status 
quo langer gehandhaafd. 
 In geval van consolidatie blijven de besproken kenmerken en ‘strijdpunten’ 
bestaan. Voor de zorg betekent dat associaties van zorgmanagers van beperkte 
invloed blijven als het gaat om het beïnvloeden van zorgmanagers. De grootste 
zorgmanagersassociatie heeft haar ledental zien slinken (van ongeveer 1000 in 
2005 tot zo’n 800 leden nu), maar de belangrijkste bijdrage aan de marginalisering 
komt van andere instituten die functies van de NVZD zijn gaan overnemen. De 
zorgbrede governance code overlapt grotendeels met de gedragscode van de 
zorgmanagers. In jaarverslagen wordt juist op basis van de governance code 
verantwoording afgelegd en komen de bepalingen uit de NVZD-code nauwelijks 
aan bod. Onderwijsinstituten nemen een deel van de associatiefunctie van de 
NVZD over en voor toelating tot onderwijsprogramma’s speelt het NVZD-
lidmaatschap geen rol. En, niet onbelangrijk, de VDZ, de associaties van 



Conclusies en implicaties 251 

zorgmanagers van kleinere zorginstellingen, zoekt voor een ‘doorstart’ de 
samenwerking op met een algemene, en dus niet zorgspecifieke, associatie van 
managers op.  
 Deelname aan onderwijsprogramma’s (Van der Scheer et al., 2007) door 
zorgmanagers en de (door)ontwikkeling van onderwijsprogramma’s (Noordegraaf 
en Van der Meulen, 2008) laten echter geen verval zien. Niet alleen worden er 
nieuwe programma’s met nieuwe thema’s ontwikkeld. Ook worden er meer 
specifieke doelgroepen binnen de grotere doelgroep van zorgmanagers 
onderscheiden en bediend met op maat gemaakte onderwijsprogramma’s. Deze 
programma’s zijn echter inhoudelijk divers en verschillend ingebed, waarmee de 
bijdrage van deze onderwijsprogramma’s aan het vak van zorgmanagers geenszins 
eenduidig is.  
 De kernvraag voor het vak van zorgmanagers is bij consolidatie van huidige 
staat van het professionaliseringsproject van zorgmanagers dan ook of het vak van 
zorgmanagers kan voorbestaan met een beperkt georganiseerde basis. De huidige 
strijd om professionaliteit, die zich in de zorgsector concentreert rondom de vraag 
wat goede zorg en daarmee goed georganiseerde zorg is, blijft immers 
voortbestaan. Het is maar de vraag of zorgmanagers antwoorden kunnen blijven 
geven. De afgelopen jaren zien we bijvoorbeeld weer langs de lijnen van de 
subsectoren dat de branche-verenigingen (zoals NVZ met Vernieuwend Besturen 
en de GGZ met haar positioneringsnota’s) het initiatief nemen bij het 
beantwoorden van deze vragen. De zorgmanagers, en de manier waarop zij zich 
organiseren, ontwikkelen, opleiden en verantwoorden, staat daarbij op de 
achtergrond. 
 Voor politiemanagers betekent consolidatie dat ook hier de strijd om 
professionaliteit blijft voortbestaan. Deze gaat alleen niet om wat ‘goede politiezorg’ 
is, maar over wie de politie mag aansturen. De ruimte voor politiemanagers om 
zelf – volgens hun eigen, professionele oordeel – de sturing van het politiewerk te 
leveren is beperkt. De huidige associatie van politiemanagers betreft een ‘bestand’. 
Aankomende politiemanagers, die benoemd willen worden in leidinggevende 
posities, moeten lid worden van het bestand en zich ontwikkelen op basis van het 
competentieprofiel dat door het ministerie van BZK is vastgesteld. Ondanks dat de 
politiemanagers zelf een rol hebben binnen het bestand, bijvoorbeeld via 
maatschap van benoemings- en selectiecommissies, het begeleiden van nieuwe 
managers of het verzorgen van onderwijs, delen ze hun invloed met anderen van 
buiten de beroepsgroep. Naast korpsbeheerders (burgemeesters van de grootste 
gemeente binnen de politieregio) en oud-politiechefs is het vooral het ministerie 
van BZK, met het bureau LMD, dat grote invloed heeft op benoemingen, selectie 
en onderwijs (indirect, via het vaststellen van kernopgaven in het onderwijs), en 
daarmee op de vakontwikkeling van politiemanagers. De vakontwikkeling wordt 
dan ook slechts ten dele gestuurd en op gang gehouden door de politiemanagers 
zelf. 
 In geval van consolidatie van het huidige politiemanagersvak betekent dat 
anderen invloed houden op de werking van het politievak. Op zich is dit staande 
praktijk sinds de oprichting van politievakscholen, en het past binnen het idee van 
een politiek gecontroleerde zwaardmacht. Het impliceert alleen wel dat binnen het 
vakmanschap van politiemanagers dienstbaarheid aan het bevoegd gezag 
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belangrijker is dan het eigenstandig ontwikkelen van vakmanschap van 
politiemanagers. Om in woorden van Grey (1997) te spreken, hier vindt 
‘disciplinering’ en ‘responsibilisering’ plaats en niet zozeer professionalisering. Dit 
past bij de tendens van verdere centralisering en bureaucratisering van het 
politiebestel, met daarbinnen politiemanagers die functioneren in een 
verambtelijkte organisatie, onder direct nationaal politiek gezag. 
 Vooralsnog verzetten de politiemanagers zich tegen een nationalisering 
van het politiebestel. Decentrale aansturing, met een lokale inbedding en een 
dienstbare politie aan het lokale gezag, heeft de voorkeur, blijkens de visienota van 
Raad van Hoofdcommissarissen (2005). De medewerking van de politiemanagers 
aan het huidige professionaliseringsproject, als compromis om een 
genationaliseerd politiebestel te voorkomen, moet ook in dat licht worden gezien. 
De ruimte voor politiemanagers om vakmatig ‘iets eigens’ neer te zetten is 
weliswaar beperkt, maar die beperkte ruimte vullen politiemanagers gezamenlijk 
in. De huidige generatie politiemanagers is immers betrokken bij benoemings- en 
selectieprocedures, bij de herijking van het competentieprofiel en bij het 
formuleren van een visie op het politiewerk en politiemanagement. Of dit in de 
toekomst ook nog het geval zal zijn, is echter de vraag. Als het kabinet haar 
plannen voor de nationale politie doorzet, kan de ruimte voor politiemanager om 
het eigen vak vorm te geven verder worden beperkt. 
  
10.4.210.4.210.4.210.4.2    OptimalisatieOptimalisatieOptimalisatieOptimalisatie    
 
De status quo in het professionaliseringsproject van zorgmanagers levert al met al 
voor zorgmanagers problemen op met het continueren van een professionele 
beroepsorganisatie. Voor de politiemanagers is juist het organiseren van het vak 
niet het probleem, maar juist het de baas blijven van de organisatie van hun vak 
Immers zowel organisatorisch als ook inhoudelijk wordt de beroepsorganisatie van 
politiemanagers mede bepaald en vormgegeven door personen die niet als 
politiemanager werkzaam zijn.  

Beide beroepsgroepen van publieke managers kunnen het ook anders 
aanpakken: ze kunnen proberen hun vak beter te maken. Zorgmanagers kunnen 
streven naar meer homogeniteit in het vak. De beroepsverenigingen voor 
zorgmanagers kunnen de samenwerking opzoeken, eventueel zelfs fuseren en alle 
activiteiten op elkaar afstemmen. Het onderwijsaanbod kan op elkaar afgestemd 
worden bijvoorbeeld door gezamenlijk de inhoud van de onderwijsprogramma’s te 
bepalen. Tevens is het mogelijk om de gedragscode ook te introduceren bij de 
beroepsverenigingen die deze nog niet vastgesteld hebben. Een andere 
mogelijkheid is om de gedragscode wettelijk te verankeren, bijvoorbeeld in de Wet 
Toezicht Zorginstellingen. Naast het verbeteren, afstemmen en integreren van alle 
vakinstituties afzonderlijk, kunnen de zorgmanagers ook nog proberen de 
onderlinge verbindingen tussen de verschillende vakinstituties beter op elkaar af te 
stemmen.  

Voor politiemanagers is het streven naar meer homogeniteit niet zo zeer 
meer een optie. Het vak van politiemanagers is immers al relatief homogeen en 
eenduidig. Toch bestaat ook voor de politiemanagers de mogelijkheid om de 
verschillende vakinstituties meer op elkaar af te stemmen. In 2007, vijf jaar na de 
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vaststelling van het competentieprofiel, heeft de SPL van de minister van BZK de 
opdracht gekregen alle kerncompetenties opnieuw tegen het licht te houden. Met 
het bij de tijd brengen van de kerncompetenties kan het onderwijs aan toekomstige 
politiemanagers worden bijgesteld en kunnen die managers geselecteerd worden 
die beter passen bij de uitdagingen waar politieorganisaties voor staan. Steeds meer 
managers zonder politie-ervaring stromen, gestimuleerd door de minister van 
BZK, de politieorganisaties in. Anticiperend daarop, kunnen er voor deze groep 
aparte en extra opleidingsmogelijkheden gecreëerd worden zodat de kandidaten 
specifiek voorbereid worden voor het politie(managers)vak en tevens ook “blauw 
geverfd” worden.  

Optimalisatie gaat over de wijze waarop publieke managers de vormgeving 
van het vak verbeteren. Dat kan op vele manieren. De afstemming en integratie van 
vakinstituties is er één. Het verbreden (of versmallen) van de beroepsgroep kan ook 
een strategie zijn als bepaalde groepen die belangrijk (kunnen) zijn voor de 
publieke managers, zoals managers uit de tweede echelon of managers uit 
aanverwante sectoren, als zorgverzekeraars of brandweermanagers, nodig zijn om 
andere doelen, zoals het vergroten van de groep, garanderen van capabele en 
gesocialiseerde opvolgers, en het verwerven van macht ten opzichte van belangrijke 
stakeholders, te bereiken. Inhoudelijke specialisatie is weer een andere 
mogelijkheid. Dat gaat niet zozeer over het inhoudelijk ontwikkelen van de 
beroepsgroep. Innovatie en aanpassing aan nieuwe technologieën en gewijzigde 
omstandigheden zijn immers altijd noodzakelijk voor professionaliserende 
beroepsgroepen. Inhoudelijke specialisatie gaat over het afstemmen van inhoud 
(en daarmee het associëren en opleiden) op specifieke subgroepen binnen de 
grotere beroepsgroep.  

Binnen de strategie van het optimaliseren zijn zonder twijfel enige nuttige 
suggesties voor verdere ontwikkeling van de professionaliseringsprojecten van 
publieke managers aan te geven. Toch kunnen we daar ook bedenkingen bij 
plaatsen. De achterliggende doelstelling van een optimalisatiestrategie is dat de 
huidige invulling van het vak blijkbaar niet optimaal is. Vooral na incidenten in de 
media en op momenten dat het vak wijzigingen ondergaat, worden wijzigingen 
gerechtvaardigd met ‘we gaan het nu echt beter maken’, maar als ‘beter’ betekent 
dat de beroepsgroepen te maken krijgen met meer dwang om homogener te 
worden, dan is dat problematisch. Vanuit een politiek-cultureel perspectief gezien 
zal een vak als dat van publieke managers altijd heterogeen blijven. Een 
optimalisatie strategie kan riskant zijn omdat het variëteit, die nuttig kan zijn met 
het oog op toekomstige ontwikkelingen, onvoorziene gevallen of 
beleidswijzigingen, uitsluit. Een strategie die de heterogeniteit van het vak van 
publieke managers niet ontkent en de ‘strijd om professionaliteit’ erkent, is 
passender.  

 
10.4.310.4.310.4.310.4.3    HerinterpretatieHerinterpretatieHerinterpretatieHerinterpretatie    
 
Ook als het vak van publieke managers altijd heterogeen blijft, is er reden over 
verdere vakontwikkeling na te denken. Het is zaak de vakontwikkeling (inclusief 
het onderling afstemmen van de vakinstituties) serieus te blijven nemen, maar niet 
in te zetten op een homogenisering van vakken. Heterogeniteit kan strategisch 
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benut worden. Binnen de beperkte ruimte die overheidsbeleid en sectorale partijen 
daarvoor bieden, kunnen publieke managers de ‘strijd om professionaliteit’ leren 
spelen. 
 De herinterpretatie van de vakontwikkeling gaat met de volgende 
aanbevelingen gepaard. De strijd om professionaliteit gaat om het leren maken en 
legitimeren van ‘kleine’ keuzes en onderscheidingen. Publieke managers zullen 
zich ervan bewust moeten zijn dat zij in hun werk en hun ontwikkeling telkens 
keuzes maken. Dat geldt zowel voor het maken van een vak als voor het in stand 
houden van een vak. Dergelijke keuzes spelen een rol bij het vormgeven van 
onderwijsprogramma’s, maar ook als publieke managers die deze 
onderwijsprogramma’s gevolgd hebben, voor de keuze staan hetgeen geleerd in de 
praktijk te brengen. Hetzelfde geldt voor de werking van een competentieprofiel. 
De keuze voor een bepaald aantal kerncompetenties is – in strategisch opzicht – 
bepalend voor de profilering van het vak naar de buitenwereld, maar individuele 
managers staan ook telkens weer voor de keuze of ze hun competenties verder 
ontwikkelen en deze ook in het werk gebruiken. Het maken van de 
onderscheidingen binnen het vak is geen neutrale opgave. Het draait voortdurend 
om normatieve plaatsbepaling. Zolang publieke managers de normatieve 
elementen en de strijd om professionaliteit ontkennen, zal de vakontwikkeling 
onbevredigend verlopen. 

De herinterpretatie van het vak van publieke managers heeft niet alleen 
consequenties voor het meso-niveau. De individuele dimensie is net zo belangrijk. 
Het gehele vak inhoudelijk en procedureel eenduidig willen vastleggen op het 
institutionele niveau levert frustratie op omdat de heterogeniteit in de 
beroepsuitoefening niet te ontkennen valt. Als publieke managers zelf blijven 
verlangen naar duidelijkheid over kennis en vaardigheden die zij kunnen leren om 
het werk goed te doen, dan zal dat ook op frustraties stuiten. Over het aangaan van 
fusies met andere instellingen is bijvoorbeeld op voorhand weinig algemeens te 
zeggen, hoewel in het parlement en in de media wel algemene standpunten over 
fusies worden ingenomen. Publieke managers die te maken krijgen met fusies 
zullen niet kunnen verwijzen naar duidelijke principes. Het gaat erom dat ze de 
betekenis van fusies zelf leren begrijpen binnen de context waar ze mee te maken 
hebben. Weten welke belangen er spelen is nog wel via bijvoorbeeld een 
vakopleiding te leren, maar de keuze om wel of geen fusie aan te gaan blijft een 
tijd- en plaatsgebonden afweging. ‘Professionele’ publieke managers zijn in staat 
om de belangen die spelen te begrijpen en deze mee te laten wegen in de 
uiteindelijke standpuntbepaling. Vervolgens ontstaan er tegenbewegingen en 
politiek gedoe, simpelweg omdat fusies voor verschillende betrokkenen 
verschillende consequenties hebben. Professionele publieke managers zijn in staat 
om het gedoe rondom dergelijke keuzes te kanaliseren. Daar bestaan geen 
standaarden voor, die hen in staat stellen tijd- en plaatsgeboden afwegingen ‘goed’ 
te maken. Wat ‘goed’ is, maakt daar onderdeel van uit. Van belang zijn veeleer 
reflexieve vermogens.  

In een ontwerpstrategie is het moeilijk om dergelijk reflexieve vermogens 
te ontwikkelen. Incrementele vakontwikkeling kampt weliswaar sterker met de 
heterogeniteit van een vak, maar binnen een incrementele vakontwikkeling hebben 
publieke managers meer tijd en ruimte om te leren met de heterogeniteit om te 
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gaan. Bij een ontwerpstrategie zullen de publieke managers telkens opnieuw hun 
weerstand in de strijd om professionaliteit moeten ontdekken en ontwikkelen en 
dat is lastig de reflexieve vermogens beperkt zijn. Dat maakt de publieke managers 
vatbaar voor invloed die anderen over het vak, het werk en de sectoren willen 
hebben. Voor zorg- en politiemanagers blijkt deze strategische verschillen 
inderdaad van invloed op de mate van autonomie binnen hun eigen vak en de 
mogelijkheden om reflexieve vermogens te ontwikkelen. Politiemanagers hebben 
immers (in vergelijking met de zorgmanagers) minder ruimte om hun eigen 
vakontwikkeling zelfstandig vorm te geven. Als zij carrière willen maken, zullen zij 
zich in hun persoonlijke ontwikkeling en in hun werk moeten verhouden tot de 
(ontworpen) vereisten van het vak. Als zij zich te sterk tegen de vakinstituties 
verzetten en de hun (reflexieve) vermogens op een eigen, afwijkende manier 
ontwikkelen, zullen ze waarschijnlijk geen lange carrière in het politiemanagement 
hebben. Omdat het ontwikkelen van reflexieve vermogens samenhangt met de 
mate van autonomie van de professionals in de beroepsuitoefening en in het 
professionaliseringsproject (vergelijk Schön, 1983), hebben politiemanagers hier in 
vergelijking met zorgmanagers minder de ruimte toe.  

Het analyseren van de autonome ruimte van andere publieke managers bij 
het vormgeven aan hun eigen vak zou een interessant vervolgonderzoek kunnen 
betreffen.  

  
    
10.5 10.5 10.5 10.5     Implicaties: vervolgonderzoekImplicaties: vervolgonderzoekImplicaties: vervolgonderzoekImplicaties: vervolgonderzoek    
    
Het fenomeen van professionaliserende publieke managers vraagt om nader 
academisch onderzoek. Ons onderzoek heeft slechts enkele puzzelstukjes van een 
grotere puzzel verkend. De meerwaarde van onze onderzoeksfocus en -strategie lag 
in het vergelijken van twee verschillende groepen van publieke managers, zowel 
van binnenuit (hoe deze publieke managers hun professionaliteit en hun vak zelf 
construeerden) als van buitenaf (hoe publieke managers hun vak vestigden te 
midden van maatschappelijke, bestuurlijke en beleidstechnische ontwikkelingen). 
Hoewel we ons in dit onderzoek concentreerden op de constructie van het vak van 
publieke managers met een interpretatieve onderzoeksmethode, hebben we dat van 
een zekere afstand gedaan, zodat we zelf geen onderdeel van de 
professionaliseringsprojecten zouden worden. Een dergelijke distantie was nuttig 
om zicht te houden op bredere ontwikkelingen, en om gelijkenissen en verschillen 
in de professionaliseringsprojecten te ontdekken. Dit maakt het mogelijk om het 
politiek-culturele perspectief te kunnen blijven hanteren en niet zelf onderdeel te 
worden van het politiek-culturele spel. 
 Aan de hand van een korte beschouwing van empirische en academische 
vraagstukken rondom de professionalisering van publieke managers zullen twee 
mogelijke. richtingen bespreken. Enerzijds gaat het om ‘meer’ onderzoek en 
anderzijds om ‘ander’ onderzoek. 
 Meer onderzoek is mogelijk in verschillende vormen. De eenvoudigste 
vorm van vervolgonderzoek is het ‘verlengen’ van dit onderzoek naar zorg- en 
politiemanagers in de tijd. Ons onderzoek vond voornamelijk plaats in de periode 
2005-2007, terwijl we weten dat de ontwikkelingen in beide sectoren snel gaan. De 
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politie kreeg bijvoorbeeld in 2008 te maken met het expliciet stimuleren van 
diversiteit (vrouwen en allochtonen) in de toppen van de regiokorpsen.92 In de 
zorgsector woedt tegenwoordig een publieke discussie over het doorschieten van de 
marktwerking en het nieuwe kabinet Balkenende IV van CDA, PvdA en 
ChristenUnie wil de verdere liberalisering van de zorgsector afremmen. Deze 
ontwikkelingen hebben invloed op de constructie van professionaliteit van zorg- en 
politiemanagers. 
 Een andere vorm van meer onderzoek is ‘verbreding’ van dit onderzoek en 
dat kan op verschillende manieren. Binnen de Nederlandse context zou het 
interessant zijn om ook andere sectoren te analyseren op de manier waarop 
managers hun professionaliseringsprojecten vormgeven. Vooralsnog hebben de 
managers bij de departementen van de centrale overheid (via de ABD) de meeste 
academische aandacht gekregen (Den Boer en Noordegraaf, 2006), maar ook de 
bestudering van professionaliseringsprojecten van managers in het onderwijs, de 
volkshuisvestingssector en de sociale sector zou interessant zijn. Het 
onderzoeksthema managementprofessionaliteit in de publieke sector speelt 
immers niet alleen in de zorg en bij de politie, maar ook binnen de gerechtelijke 
organisatie, bij defensie, bij verzelfstandigde uitvoeringsorganisaties, bij 
welzijnorganisaties, bij sociale diensten en woningcorporaties. Als de bevindingen 
van dit onderzoek kunnen worden uitgebreid met uitkomsten van onderzoek naar 
al deze andere professionaliseringsprojecten, dan kunnen we bijvoorbeeld 
vaststellen of een ontwerpstrategie altijd voorkomt in sectoren met een 
gebureaucratiseerd arbeidsrechtelijk systeem, en of een incrementele strategie 
vooral voorkomt in sectoren die op afstand van de centrale overheid staan. Dit zou 
ons ook meer inzicht geven in de manier waarop de ‘strijd om professionaliteit’ in 
allerlei verschillende beleidssectoren wordt ‘uitgevochten’.  
 Een tweede vorm van verbreding zou een internationale vergelijking 
kunnen zijn. Internationale vergelijking maakt het mogelijk om 
professionaliseringsprojecten van publieke managers te vergelijken in termen van 
staatssystemen. We weten uit de Nederlandse cases dat de staat, zowel in de 
structurering van beleidssectoren als in de beleidsprioritering binnen sectoren, van 
grote invloed is. Een internationale vergelijking kan ons inzicht verschaffen in de 
manieren waarop verschillende staten en staatssystemen die invloed doen laten 
gelden. Dit biedt niet alleen zicht op de relatief grote of beperkte invloed van staten 
op professionaliseringsprojecten van publieke managers, maar ook op de manieren 
waarop New Public Management het management en publieke managers zelf 
veranderd heeft. Hoewel verondersteld wordt dat de invloed van NPM groot is, 
komt er in internationale debat over NPM (Pollitt en Bouckaert, 2004) ook steeds 
meer aandacht voor de vraag hoe het bedrijfsmatige management in nationale 
settings wordt (door)vertaald. De manier waarop publieke managers hun 
professionaliseringsprojecten inrichten zou een van die nationale doorvertaal-
manieren kunnen zijn. Tegelijkertijd geldt bij dit internationale vergelijkende 
onderzoek, net als bij elk internationaal vergelijkend onderzoek, dat de complexiteit 
in de variëteit tussen de landen groot is. Het zal dan ook moeilijk zijn om de 
precieze invloed van het professionaliseringsproject van publieke managers te 

                                                 
92 Zie http://www.politietopdivers.nl/.  
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bepalen ten opzichte van meer generieke factoren zoals bestuurlijke traditie en 
staatsystemen als het gaat om het doorvertalen van NPM-principes. 

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek kunnen we natuurlijk ook 
ander onderzoek voorstellen. Hieronder worden een aantal mogelijkheden van 
vervolgonderzoek besproken waarin de onderzoeksbenadering afwijkt van de in dit 
onderzoek gebruikte benadering.    

De eerste mogelijkheid is verandering van het analyseniveau. In plaats van 
het analyseren van vakontwikkeling op het meso-niveau kan het interessant zijn 
om individuele managers centraal te stellen. In ons onderzoek gaven we met name 
aandacht aan een aantal ‘key players’ binnen de groep van publieke managers. Een 
alternatieve benadering zou publieke managers zelf centraal kunnen stellen. Dan is 
het mogelijk om de patronen die we interpretatief (op voordracht van 
respondenten) of institutioneel (gevestigd als organisaties of procedures) 
waarnamen, te toetsen. Het is bijvoorbeeld interessant om vast te stellen wat nu de 
precieze werking van gedragscode is als deze geen verplichte naleving van de 
gedragsnormen kan afdwingen. Zo kunnen we meer inzicht verwerven in wat de 
effecten van zelforganisatie of zelfbeperking zijn binnen 
professionaliseringsprojecten.  

Een tweede mogelijkheid van verandering zou het verleggen van de 
onderzoeksfocus kunnen zijn. In ons onderzoek stonden publieke managers, 
uiteraard in interactie met allerlei andere actoren, centraal. In deze alternatieve 
onderzoeksvariant komen anderen dan de publieke managers zelf centraal te staan. 
De gebruikte begrippen ‘strijd om professionaliteit’ en ‘constructie van het vak’ op 
een drietal ‘professionaliseringsfronten’ zijn niet noodzakelijkerwijs voorbehouden 
aan publieke managers. Om meer zicht te krijgen op professionaliteit in het 
huidige maatschappelijke debat en de publieke sector zou onderzoek verricht 
kunnen worden naar andere beroepsgroepen. Te midden van weerbarstige 
maatschappelijke en politieke contexten zijn ook bijvoorbeeld financieel planners, 
ICT-ers en organisatieadviseurs actief bezig met vakontwikkeling. Deze 
onderzoeksrichting biedt inzicht in hoe klassieke professionaliteit zich verhoudt 
met meer hedendaagse vormen van professionaliteit.  

Een derde mogelijkheid van verandering zou het centraal stellen van de 
maatschappelijke effecten van professionalisering van publieke managers kunnen 
zijn. Duidelijk is weliswaar dat professionalisering van publieke managers niet 
zomaar tot ‘beter management’ leidt, maar waartoe de professionalisering dan wel 
leidt is ook niet helder. De beroeps(z)eer-beweging (Van den Brink et al., 2005) 
neemt dan wel de stelling in dat het management niet ‘beter’ wordt, maar wat 
‘beter’ of ‘professioneel’ management dan wel is blijft ongewis. Dat professionals 
geen last van managers mogen hebben is wel erg algemeen. Met het specifiek in 
kaart brengen van wat de maatschappelijke effecten van de professionalisering van 
publiek management zijn, zowel voor stakeholders die direct met de publieke 
organisaties te maken hebben als voor (belasting betalende) burgers in het 
algemeen, zou deze discussie ‘beter’ gevoerd kunnen worden. Uiteindelijk gaat het 
niet om wat de managers en de professionals van het managen van (professionele) 
organisaties vinden, maar of het voor de maatschappij wat uitmaakt of dat 
‘professionele’ managers leidinggeven aan publieke organisaties of niet.  
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10.6 10.6 10.6 10.6     SlotSlotSlotSlot    

Ofschoon de professionalisering van publieke managers wordt ingezet als manier 
om het werk ‘beter’ te maken laat het voorgaande zien dat achter de schermen niet 
zozeer bepaald wordt hoe dat moet, maar wat ‘beter’ eigenlijk is. Via 
professionaliseringsprojecten proberen betrokkenen zeggenschap te verwerven 
over beroepsbeoefening. Dat gebeurt via alledaagse interacties – nieuwe leden 
worden toegelaten, modellen worden gepropageerd, opleiders worden aangezocht, 
kennis wordt besproken en gedragingen worden beoordeeld. Die interacties maken 
het beroepsdomein, maar ook de ‘strijd’ in en om het domein, alsmede de 
normatieve verwarring. Publieke managers kunnen deze strijd niet oplossen, ze 
kunnen hoogstens omgangsvormen vinden die deze strijd en de normatieve 
meerduidigheid werkbaar maken. Vanuit het ‘strijd om professionaliteit’-
perspectief is dat waar professionalisering werkelijk op neerkomt: het werkbaar 
maken van managementwerk. 
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Appendix bij hoofdstuk 6: Opleidingsprogramma’s voor zorgmanagersAppendix bij hoofdstuk 6: Opleidingsprogramma’s voor zorgmanagersAppendix bij hoofdstuk 6: Opleidingsprogramma’s voor zorgmanagersAppendix bij hoofdstuk 6: Opleidingsprogramma’s voor zorgmanagers    
AanbiederAanbiederAanbiederAanbieder Programma’sProgramma’sProgramma’sProgramma’s    DuurDuurDuurDuur    DoelgroepDoelgroepDoelgroepDoelgroep    

Zorg voor Europa 1 jaar Ervaren bestuurders; open voor 
betrokken politici, verzekeraars, 
wetenschappers etc. 

Top Class 1 jaar Managers van divisies/clusters/diensten 
en bestuurlijke medici. 

Master of Health 
Care Management 

18 mnd Managers of bestuurlijke medici die de 
Top Class met succes hebben afgerond. 

MBA-Health 2 jaar Personen met strategische 
verantwoordelijkheid bij zorgaanbieders, 
zorgverzekeraars en (zelfstandige) 
bestuursorganen 

leergang 
Jeugdgezondheidszo
rg (JGZ) 

1 jaar: 25 
dagdelen 

Hoofden en managers van 
jeugdgezondheidszorgafdelingen bij 
GGD-en en thuiszorginstellingen 

International Master 
program Health 
Information 
Management 

2,5 jaar Medici en managers met een belangrijke 
rol in procesverbetering, 
kwaliteitsmanagement en innovatie van 
informatisering in de gezondheidszorg. 

Leergang 
toezichthouders 

6 dag-
delen 

Leden van raden van toezicht van 
zorginstellingen 

CMDz 
(Rotterdam, 
EUR/iBMG) 

Leergang financieel 
bestuur in de zorg 

6 dagen Algemene managers/bestuurders, 
personen in de bedrijfsmatige en 
financiële sectoren van de 
gezondheidszorg 

 
Stolte leergang voor 
leidinggevende in de 
zorgsector 

1 jaar: 42 
dagdelen 

Leidinggevenden in hogere 
leidinggevende functies in alle 
onderdelen van de zorgsector 

leergang 
management voor 
medici 

1 jaar: 42 
dagdelen 

Medici die zich willen voorbereiden op 
een part-time loopbaan als medisch 
manager 

Stolte Advanced 
program 

1 jaar: 35 
dagdelen 

Bestuurders met 
eindverantwoordelijkheid. Slechts 
toegankelijk op uitnodiging  

Tranzo 
(Tilburg, UvT) 

Leergang Zorg en 
Bedrijfsleven 

8 dagen Bestuurders op uitnodiging 

 
TIAS (Tilburg 
UvT & TU/e) 

Master of Health 
Administration 

28 + 6 
dagen 

Leidinggevenden uit de zorgsector of 
aanpalende organisaties (verzekeraars, 
overheden, farmaceuten) 

 
School of 
Public Health 
(Maastricht, 
UM/fac health 
sciences) 

Master of Public 
Health 

1 jaar 
full-time 

Internationale studenten met een 
master degree (en evt relevante 
werkervaring) 

 
IBO (Bunnik/ 
Leusden, IBO, 
AOG van RUG) 

Health Care 
bedrijfskunde 

1 jaar: 42 
dagdelen 

De opleiding is bedoeld voor 
directeuren, managers en specialisten 
uit de zorg en welzijnssector 
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Behind the scenesBehind the scenesBehind the scenesBehind the scenes    
The professionalization of public managers in health care and policThe professionalization of public managers in health care and policThe professionalization of public managers in health care and policThe professionalization of public managers in health care and policinginginging    
 
Summary Summary Summary Summary     
 
Public managers have started to professionalize their trade. In public sectors, like 
health care and policing, public managers demarcate their own community, 
establish associations and set internal rules. They develop and uphold work-related 
managerial codes of conduct, set up new educational programs, publish journals 
and organize conferences, all specifically geared toward their own occupation of 
‘managers’. Whereas management and professionalism used to be viewed as 
contrasting logics, new combinations of both logics not only lead to new 
developments. They also lead to (new) academic questions.  
 The professionalization of public managers is backed by various ambitions. 
Public managers try to make management ‘better’, develop standards of ‘good’ 
managerial behavior and homogenize the occupational group of managers. These 
ambitions often remain ambiguous, however. The results of managerialization of 
the public sector are publicly debated and public managers are blamed for the 
demoralization of workers, bureaucratization and decline of quality in public 
service delivery. Standards of management are questioned or set aside by managers 
who have to comply. Homogenizing ambitions did not automatically produce 
homogeneity and strong occupational control, because the professionalization also 
produces counter movements with new occupational organizations and alternative 
educational programs. When public managers opt for a classical 
professionalization strategy, they seems to alienate the prospects of managerial 
professionalization. 
  In this study we try to understand how and why public managers develop 
collectively their occupation, most specifically in sectors like health care and 
policing. The main research question was: How can we describe and understand 
the professionalization of public managers in different public domains? We 
analyzed how (Dutch) health care executives and police managers construct their 
occupations and build certain occupational institutions, namely professional 
associations, educational programs and instruments for occupational control (like 
codes of conduct or competency profiles). Since the classical ‘functional’ model of 
professionalization falls short in explaining the professionalization of public 
managers, we use a political perspective. Professionalization of public managers is 
not a linear process, but a ‘power play’ with public managers (and their 
representatives) fighting for a demarcated jurisdiction, substantive profile and 
behavioral control. This study was set up as a comparative analysis of 
professionalization ‘projects’ (health care and police managers), so 
professionalization processes could be traced and compared in different 
institutional settings. 
 
Health care executives 
When we summarize the development of professional management institutions in 
health care, the most crucial observation is its ‘reactive’ nature. Institutions like 
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associations and schools already existed in the form of associations of health care 
directors or economists and large educational institutes. Current activities and 
programs, however, are clearly developed as a reaction to new policies of central 
government. Since central government started to strive for financial control and 
health care ‘markets’, associations were stimulated to enlarge membership, and 
educational institutes started to attract participants and to extend educational 
programs. Although these tendencies were a response to changes in governmental 
policies, government did not initiate the professionalization of health care 
management. It remained a ‘private’ and therefore ‘incremental’ project. 

This has consequences for ways in which the professionalization of health 
care managers evolved. Health care managers have much freedom in developing 
their work, jobs and professional management institutions, which also means they 
lack an institutional basis for grounding managerial professionalism. The 
institutions of professional health care management are weak for the following 
reasons.  Membership of associations is not compulsory. Members and non-
members are not obliged to follow education or participate in certain activities. 
Additionally, health care managers do not have to pursue educational credentials 
before they can occupy toplevel positions. Finally, the professional code of conduct 
lacks regulative force. The code is only applicable to the members of the 
association, which is smaller than the whole group of health care managers. The 
rules in the codes are just guidelines; members can not be obliged to comply with 
them. The code’s foreword even stresses it is wished for that health care managers 
voluntarily follow the rules. The association does not have procedures to punish or 
suspend members in case of non compliance. Finally, the rules of the code focus 
more on procedures for good governance than on actual managerial behavior. 
Because health care management lacks strong institutions, the professionalization 
project has many symbolic and rhetorical sides. 
 Nevertheless, ambitions to develop health care managers are strong and 
health care managers are eager to participate in professionalization initiatives and 
professional management institutions. The awareness of a new profession of 
health care managers that is positioning itself in the field between health insurers, 
local and state governments, patient movements, medical specialists and health 
care employees, grew and this is affecting what health care management is. To 
some extent this is influenced by the NPM-ization of health care, especially when 
health care managers are portrayed as operating on a ‘health care market’ as 
‘entrepreneurs’, but more is at stake. The health care management profession is 
characterized by much diversity in an institutional sense and heterogeneity in 
substantive terms. 
 
Police managers 
Professional management institutions of police managers are, compared to health 
care management, rather strong. Police managers are, by definition, members of 
the so-called LMD (national program of management development) and have to 
comply with formalized procedures for appointments and individual development. 
The fact that only one school, the School for Police Leadership (SPL), (although in 
alliances with other universities, vocational schools and executive programs) 
dominates the management development market in the police sector, and that both 
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the school and the ‘association’ work with a single set of core competencies, 
explains that there is much more homogenizing control on police management. 
 Compared to health care managers, police managers have far less freedom 
to autonomously set up and organize their own occupation. Governmental 
regulation on police education and (rank-based) work organization influences how 
professional management institutions were established. Leadership positions are 
reserved for managers who meet specific criteria. These requirements are 
formalized as core competencies of strategic police leadership. External managers 
can apply for police leadership positions if they meet these criteria. Lower ranked 
police manages can develop themselves by participation in educational and 
associational activities. This means that top-level management jobs at police forces 
are only open to a specific group of ‘management cops’. At the same time, these 
management cops are not able to determine how the management institutions are 
established and they must comply with the management regimes that are built if 
they pursue a management career in policing. 

With its strong institutional basis, police management can be 
standardized, homogenized and controlled, at least formally. This is especially 
visible for the procedural side of professional police management. Procedures of 
membership, personal development, assessment and selection are compelling. 
Despite strong procedures and strong governmental control on those procedures, 
the actual implementation of procedures allows for variance. Although the first 
years of the SPL and LMD were used to set out the standards, the programs allow 
for critical reflection on the managerialization of police work, and the competency 
framework allows for variation in matching skills, personality and position. 
Although LMD-officials and SPL-teachers publicly stated that ‘we now all work with 
a common definition of police leadership’, such statements can be seen as 
justification for newly founded management institutions, rather than as proof of 
homogenized police management. 

Nevertheless, procedures are surrounding selection, development and 
promotion of police managers, and they are consciously and unconsciously used to 
socialize police managers. What procedures exactly means for managing police 
forces, strategic leadership and individual police managers is far from clear. 
Regional differences and discretionary spaces make variations possible, and 
professional management institutions even foster diversity. The whole project of 
setting up a national management development program for the police top appears 
to be aiming at incorporating police managers into national management regime 
so that national priorities can more easily steer police practices. In that sense, the 
professionalization project of police management aims at disciplining police 
managers instead of professionalizing them. 
 
Comparison 
In this study it is shown that professionalization projects of public managers in 
health care and policing are highly dependent on the existing institutional 
structures of policy sectors and central government’s attempts to change and 
managerialize them. Secondly, the actual professionalization is strongly influenced 
by sectorspecific work practices and organizational settings, and not so much by 
New Public Management doctrines. 
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The professionalization of health care managers can be characterized by an 
ongoing project of ‘private initiatives’. Like all basic developments in health care, 
professional health care management originated out of a self-organizing initiatives, 
which are not directly influenced by regulatory attempts of central government. 
That is why health care managers enjoy lots of freedom in how they organize their 
own profession. Associational and educational initiatives are multiple, offering a 
wide range of programs and activities that are not bound to singular institutional or 
‘professional’ structures. The results are heterogeneous professional management 
institutions and weak institutional control of groups of health care managers. On 
the other hand, participation of health care managers is quite strong; managers 
assume that managerialization can be anticipated and countered if management 
knowledge is gathered and management skills are developed. The evolution of the 
managerial professionalization in health care is therefore strongly affected by 
managerial pressures, as perceived by health care managers themselves, and 
influenced by governmental policy changes that affect health care management in 
general. 

In contrast the professionalization of police managers is directed by and 
oriented towards central government. The establishment and development of 
professional management institutions in policing are direct effects of cabinet 
decisions to implement national safety priorities and nationalized management 
development programs for police apexes. Even in the actual implementation of this 
management development program, police managers do not have much autonomy 
in setting up their own occupation. The procedures are compulsory and highly 
influenced by exiting educational and rank systems (or by reforms that were 
already put in motion). The procedural compulsiveness of police management 
institutions found its strength in its adjustment to existing institutional bases and 
its incorporation into management regimes, as intended by central government. 
The procedural tightness and cooperative attempts of LMD and SPL to develop the 
police apex represent homogenization. At the same time, however, local (regional) 
embeddedness of police management and resistance to nationalization of policing 
fuel heterogeneity in the police management profession. 

 
Based on differences in the institutional settings of both sectors we can explain 
differences in professionalization strategies. The occupation of police managers is 
designed, whereas the occupation of health care managers grew out of an 
incremental emergent strategy. This has consequences for how ‘power play’ 
evolves. The key subject in the professionalization of police managers is how 
policing is controlled, wheresas the professionalization of health care managers 
focused on the question how quality in health care can be defined, organized and 
delivered. These key questions influence aspects of the professionalization projects, 
including many ‘small’ decisions, on membership criteria, educational courses, 
and alliances with third parties. Such small decisions demarcate ‘inner’ from 
‘outer’ worlds, and might have large consequences. For public managers aiming at 
the professionalization of their trade, it is more important to understand the nature 
of such process of demarcation and the power play involved than to optimize 
managerial standards and professional control. The professionalization of public 
managers is not what it seems. 


