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1. Stichting Beroepseer 

Stichting Beroepseer is een kennisinstituut met expertise op het gebied van publieke 

professionaliteit, ambtelijk vakmanschap en (overheids)gezag. Door haar werkzaamheden komt zij 

op voor het maatschappelijke belang van deze thema’s. In zestien jaar tijd is de stichting 

uitgegroeid tot een brede beweging van uitvoerende professionals, leiders, managers, bestuurders, 

wetenschappers en andere geïnteresseerden. Stichting Beroepseer wil publieke professionals op 

de werkvloer concrete en praktische hulp bieden om in hun eigen werksituatie professionaliteit te 

versterken. Daarbij zetten wij in op de kracht en niet op de klacht.  

 

Wij vergroten de kennis over en dragen bij aan de versterking van professionaliteit en beroepseer 

door:  

 

1. Groepscoaching 

2. Onderzoek en advies  

3. Lezingen   

4. Uitgeverij 

 

www.beroepseer.nl 
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2. Groepscoaching 

Écht doen wat nodig is 

Stichting Beroepseer biedt groepscoaching voor professionals, gericht op het versterken van 

vakmanschap en gezagsvol professioneel handelen. Onze bottom-up aanpak doet een appèl op de 

intrinsieke motivatie van professionals om te streven naar goed werk. En daagt deelnemers uit te 

gaan staan voor de kwaliteit van het eigen werk. Het resultaat is dat deelnemers meer grip en 

plezier ervaren.  

 

Samen verbeteren met lef 

De krachtigste drijfveer van professionals is hun zelfrespect. Dat zelfrespect van de professional 

heeft drie verschillende ‘lagen’: het gevoel voor eigenwaarde, beroepstrots en beroepseer. Onze 

groepscoaching sluit aan bij de verlangens van professionals om beter en zinvoller werk te leveren. 

Een coachingstraject brengt in kaart welke stappen daarvoor nodig zijn én helpt bij het zetten van 

die stappen.  

 

Over Goed Werk 

Stichting Beroepseer biedt twee varianten groepscoaching aan: een Goed Werk Traject en een 

Goed Werk Plaats. Beide varianten zijn gebaseerd op de uitkomsten en inzichten van The Good 

Work Project van Harvard University. Het ontwerp van al onze trajecten vindt plaats in nauw overleg 

met de opdrachtgever om ervoor te zorgen dat het goed aansluit bij bestaande ontwikkelingen en 

behoeftes. 

 

Onze groepscoaching is gebaseerd op het grootschalige wetenschappelijk onderzoek The Good 

Work Project. Dit onderzoek stond onder leiding van professor Howard Gardner, die als professor 

verbonden is aan de prestigieuze Harvard Graduate School of Education. Samen met zijn 

onderzoeksteam heeft Gardner tussen 1995 en 2006 een ambitieus onderzoeksproject opgezet 

waarin hij professionals uit verschillende beroepsgroepen onderzocht met als doel het DNA van 

Goed Werk te vinden. 

 

Uit het onderzoek komt naar voren dat het DNA van Goed Werk uit 3 componenten bestaat. 

Gardner en zijn collega’s spreken over de “drie E’s”: Excellence, Engagement en Ethics. Stichting 
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Beroepseer heeft deze drie pijlers vertaald als Vakmanschap, Persoonlijke betrokkenheid en 

Verantwoordelijkheid. Professionals beschikken over (specifieke) deskundigheid en ervaring 

(Vakmanschap). Zij zijn begaan met hun werk en de resultaten daarvan (Persoonlijke 

Betrokkenheid) en zij zijn in staat om verantwoordelijk te handelen (Verantwoordelijkheid). 

 

2.1 Goed Werk Plaats 

• Een Goed Werk Plaats is een onafhankelijke ontmoetingsplek om in een open en 

laagdrempelige sfeer te spreken en denken over het eigen werk of ambt.  

• Het doel van de Goed Werk Plaats is om deelnemers bewust te maken van hun 

professionaliteit, hen te stimuleren om na te denken over de kwaliteit van het eigen beroep 

of ambt en hen uit te dagen zelf invulling te geven aan de ontwikkeling van hun 

vakmanschap.  

• Duur: 2,5 - 4 uur 

• Aan de hand van casuïstiek ingebracht door deelnemers 

• 8-12 deelnemers 

 

Goed Werk Plaatsen Ambtelijk Vakmanschap – RVO 

Sinds 2021 heeft Stichting Beroepseer online Goed Werk Plaatsen over het thema ambtelijk 

vakmanschap, Goed Werk en modern gezag georganiseerd met 16 teams binnen RVO. Deze 

bijeenkomsten duurden 2,5 uur en werden heel goed ontvangen. Na een uitgebreide inleiding over 

deze thema’s op basis van onze kennis en onderzoeken gingen deelnemers, op basis van een door 

henzelf ingebracht casus, met elkaar in gesprek over wat goed ambtelijk vakmanschap is en welke 

waarden daarbij van belang zijn. De komende maanden zullen er nog 8 van dit soort bijeenkomsten 

plaatsvinden. 

Een reactie van een van de deelnemers: “Ik heb er veel van geleerd en vond het de beste online 

cursus waar ik tot nu toe aan deelgenomen heb. Veel inhoudelijke kennis opgedaan, interactief en 

verbeterpunten meegenomen door het bespreken van een casus uit de praktijk, top!” 
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Andere opdrachtgevers 

Ministerie van EZK, Nederlandse vereniging van raadsleden, SAM (beroepsvereniging van 

uitvoerende professionals in het sociaal domein), DiVoSa, diverse gemeenten. 

 

2.2 Goed Werk Traject 

• 1 of meerdere groepen met professionals en/of leidinggevenden 

• 8-12 deelnemers per groep 

• Een aantal intakegesprekken ter voorbereiding 

• Analyse professionele cultuur a.d.h.v. de REVIEW-methode 

• 4 bijeenkomsten van een dagdeel: 

• Goed Werk en Vakmanschap 

• Verantwoordelijkheid 

• Persoonlijke Betrokkenheid 

• Opbrengst, evaluatie + vervolgstappen 

• Een terugkoppeling van de bevindingen door de deelnemers en aanbevelingen aan de 

eigen organisatie: vervolgstappen en borging van de resultaten 

• Verslaglegging bijeenkomsten, inclusief analyse en advies/aanbevelingen 

 

Andere opdrachtgevers 

Ministerie van IenW, de Belastingdienst, Douane, het OM, Haags gerechtshof, de gemeente 

Zaanstad en het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD). 
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2.3 Leergang Ambtelijk Vakmanschap 

Deze tijd vraagt zowel om een goed werkend rechtsstatelijk kompas, als om een scherp afgesteld 

democratisch kompas. Om de uitdagingen voor het ambtelijk vakmanschap het hoofd te kunnen 

bieden, is leren en ontwikkelen noodzakelijk. Stichting Beroepseer en Tilburg University hebben 

hiervoor, met steun van het ministerie van BZK en Democratie in Actie (DiA), een leergang 

ontwikkeld die ambtenaren en hun organisaties beter in staat stelt in de veeleisende omgeving 

vertrouwenwekkend en gezagsvol hun werk te blijven doen. De afgelopen twee jaar hebben we 

de leergang uitgevoerd bij de gemeente Zutphen, gemeente Midden-Groningen en de Douane. 

 

Opzet 

• 5-7 dagen. Thema’s die aan bod komen zijn: 

o Rechtsstatelijk vakmanschap  

o Democratisch vakmanschap  

o Omgaan met conflict en dilemma  

o Oplossingsgericht werken  

o Rollen en samenwerking  

o Creativiteit  

o Afsluiting  

• 12-15 deelnemers 

o Leergierig, ambitieus, ondernemend en bereid om een stapje extra te zetten. 

o Dwarsdoorsnede van de organisatie: beleid, uitvoering, HR, bestuursadvisering, 

communicatie, bedrijfsvoering etc. 

o Voorlopers die na de leergang een ambassadeursrol in de eigen organisatie 

kunnen vervullen. 

o Hebben in hun dagelijkse werk direct of indirect te maken met maatschappelijke 

opgaven te maken. 
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• Tijdsinvestering deelnemers 

o 5-7 trainingsdagen 

o Tussendoor 1-2 uur p/week werken aan opdrachten en voorbereiding van de 

trainingsdagen 

 

2.4 Module rechtsstatelijk en democratisch vakmanschap 

In opdracht van het ministerie van BZK ontwikkelt Stichting Beroepseer dit jaar, in samenwerking 

met prof. Bart van Klink, verbonden aan de vakgroep Rechtstheorie en rechtsgeschiedenis van de 

Vrije Universiteit, Amsterdam, een module van 1 dag die ambtenaren handvatten verschaft om 

hun rechtsstatelijk en democratisch vakmanschap te versterken.  

Het eerste dagdeel staat in het teken van kennisoverdracht. De deelnemers krijgen een 

introductie in het thema rechtsstatelijk besef en gaan aan de slag met verschillende algemene 

oefeningen op basis van de kennisgids. De introductie zal concreet en toegankelijk zijn zodat 

deze aansluit bij de belevingswereld van alle deelnemers. Daarnaast is er aandacht voor de 

verschillende positie van beleidsmakende-, uitvoerende- en toezichthoudende deelnemers. Waar 

liggen de belangrijkste aandachtspunten afhankelijk van je functie binnen deoverheid? 

In het tweede dagdeel leggen we de link tussen theorie en praktijk door aan de slag te gaan met 

dilemmatraining. We bespreken een aantal casussen waarin verschillende belangen met elkaar in 

conflict komen. Hoe kun je daar als ambtenaar vanuit rechtsstatelijk besef het juiste doen? Dit 

tweede dagdeel moet de deelnemers concrete handvatten geven om beter met dilemma’s om te 

gaan, die zij in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Ze leren om belangen en waarden tegen elkaar 

af te wegen. Ook leren ze van de input van de andere deelnemers. 

Om ervoor te zorgen dat de module flexibel zal kunnen worden ingezet, proberen we bij de 3 

beoogde pilots zowel een fysieke als een online variant uit. Verder verkennen we het verschil 

tussen de variant met een homogeen samengestelde groep (een specifiek team of afdeling) en 

de variant met een gemengde groep van beleidsmakende-, uitvoerende- en toezichthoudende 

ambtenaren. 
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2.5 Leergang Modern Gezag 

De grote uitdaging voor bestuurlijke ambtsdragers en publieke frontlijnprofessionals is om over 

de juiste houding, kennis en vaardigheden te beschikken om in contact en in samenwerking met 

de samenleving gezag te ontwikkelen. Daarom hebben Stichting Beroepseer en Maas theater en 

dans hiervoor een leergang ontwikkeld die bestuurlijke ambtsdragers en frontlijnprofessionals 

beter in staat stelt in de veeleisende omgeving vertrouwenwekkend en gezagsvol hun werk te 

blijven doen. 

 

Opzet 

4 dagen 

• Dag 1: Macht en status. Dag 1 gaat over een basis leggen in en met de groep, een veilige en 

open context. Samen onderzoeken wat macht en gezag betekenen in deze tijd, in onze 

maatschappij, in de publieke sector, in de organisatie, in het team en voor jezelf als mens 

en professional. Het begint met het besef in hoeverre je macht hebt en hoe je daarmee zou 

moeten en willen omgaan. 

• Dag 2: Positioneel en institutioneel gezag. Op dag 2 staan we stil bij positionele en 

institutionele gezagsbronnen. Samen met de deelnemers verkennen we de context waarin 

ze werken en de functie die ze bekleden en wat dat betekent voor het ontwikkelen van 

gezag. Wat is het decor van gezag? Wat is de kern van je werk? Welke waarden zijn daarin 

leidend? Hoe verhouden die zich tot je persoonlijke waarden?  

• Dag 3: Persoonlijk gezag. Op dag 3 zoomen we in op persoonlijke gezagsbronnen. Uit de 

gezagsonderzoeken van Beroepseer blijkt dat deze gezagsbronnen steeds belangrijker 

worden voor professionals en bestuurders. Dit draait om de vraag wie je bent als mens, wat 

jouw waarden en kwaliteiten zijn en hoe je die effectief kunt inzetten bij het uitoefenen van 

je functie. Zelfkennis, zelfvertrouwen, eigenwaarde als basis voor professioneel en 

gezagsvol handelen.   

• Dag 4: Modern gezag. Dag 4 gaat om het integreren, bundelen van inzichten en stilstaan bij 

vervolgstappen als individu en als groep. 
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Deelnemers 

• 12-15 deelnemers 

o Leergierig, ambitieus, bereid om te reflecteren op eigen houding en gedrag en een 

stapje extra te zetten. 

• Tijdsinvestering deelnemers 

o Een intakegesprek van 30 minuten 

o 4 volle trainingsdagen 

o Tussendoor 1-2 uur p/week werken aan opdrachten 

 

3. Onderzoek 

 

3.1 Publicatie Het recht op ambtelijk vakmanschap 

Stichting Beroepseer heeft de publicatie het recht op ambtelijk vakmanschap gemaakt in opdracht 

van het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Rijk (A+O fond Rijk) en in samenwerking met de Centrale 

voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF).  

Rijksambtenaren in beleid, uitvoering en toezicht zijn de afgelopen decennia steeds meer 

ondergeschikt geraakt aan de Haagse politieke wil. Ministers en staatssecretarissen zijn echter niet 

de enigen die recht hebben op het vakmanschap van ambtenaren. Een van de lessen van de 

Toeslagenaffaire is dat ambtenaren een zelfstandige rol in het rechtsstatelijk bestel dienen te 

vervullen. Ze moeten daarom het recht op ambtelijk vakmanschap van burgers, 

volksvertegenwoordigers en de eigen professionele beroepsgroep net zo serieus meewegen als 

dat van bestuurders. 

De rijksambtenaar is in de afgelopen decennia ten onrechte steeds meer omgevormd tot een 

normale werknemer die nauwelijks meer lijkt te verschillen van een medewerker actief in het 

bedrijfsleven. Bewindspersonen en de top van ambtelijke organisaties lijken zich het recht op 

ambtelijk vakmanschap te hebben toegeëigend. Dit heeft ertoe geleid dat rijksambtenaren er in de 

praktijk te veel op gericht op bewindspersonen en het belang van het eigen ministerie of de eigen 

uitvoeringsorganisatie. 
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Het viervoudige recht op ambtelijk vakmanschap 

De kernboodschap van Het recht op ambtelijk vakmanschap is dat rijksambtenaren in beleid, 

uitvoering en toezicht het recht en de plicht moeten krijgen om meer groepen te dienen: burgers, 

volksvertegenwoordigers en ambtenaren zelf hebben net zo goed recht op ambtelijk vakmanschap 

als bewindspersonen. Ambtenaren kunnen in het democratisch en rechtsstatelijk bestel hun rol 

optimaal vervullen als ze zich op alle vier de groepen kunnen richten. Deze rolopvatting stelt hoge 

eisen aan ambtenaren. De rijksambtenaar moet dan ook adequaat en structureel worden toegerust 

om zijn belangrijke rol goed in te kunnen vullen. Het recht op ambtelijk vakmanschap bevat een 

reeks concrete aanbevelingen over de voorzieningen die daarvoor noodzakelijk zijn. De 

overheidswerkgever(s) en rijksambtenaren zelf kunnen hiermee direct aan de slag. 

 

3.2 De beroepseer van de Belastingdienst, Douane en Toeslagen 

In opdracht van de VHMF1 en met steun van het ministerie van Financiën doet Stichting Beroepseer 

in 2022 onderzoek naar de beroepseer van de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. De 

doelstelling van het voorgestelde project is het expliciteren en versterken van een gedeeld 

professioneel zelfbewustzijn (beroepseer) in de Belastingdienst, de Douane en Toeslagen. Dit 

gebeurt door een goed geïnformeerd en realistisch ideaalbeeld te schetsen van het vakmanschap 

van de Belastingdienst, de Douane en Toeslagen – en de voorwaarden daarvoor -, op basis van de 

inbreng van een representatieve groep ambtenaren bij deze drie organisaties. De te verschijnen 

publicatie (april 2023) kan - binnen en buiten de Belastingdienst - een betekenisvolle rol gaan 

spelen bij het hervinden van de beroepstrots en beroepseer van de belastingdienst/ 

douane/toeslagenambtenaar. De versterking van dit professionele zelfbewustzijn zal ertoe leiden 

dat helder in beeld gebracht wordt wat kwalitatieve publieke dienstverlening vraagt. 

 

 

 
1 Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën is een beroepsvereniging van academisch 

gevormden binnen de Belastingdienst en het kerndepartement. 
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4. Overzicht publicaties ambtelijk vakmanschap Stichting Beroepseer  

- H. Wilmink, T. Jansen, G. Van Nunen, M. Bokhorst, M. van Leeuwen, C. van der Meulen (2022) 

Het recht op ambtelijk vakmanschap. Culemborg: Stichting Beroepseer. 

- H. Wilmink (2021), ‘Algehele transparantie is algeheel wantrouwen. Transparantie wekt alleen 

vertrouwen als het gepaard gaat met vakmanschap.’ Artikel verschenen op de website van 

Stichting Beroepseer op 26 mei 2021. 

- H. Wilmink & T. Jansen (2021), ‘Het toeslagenschandaal: wat is er loos met de ethiek van de 

ambtenaar’. Artikel verschenen op onderzoeksplatform Follow the Money op 21 april 2021. 

- H. Wilmink en M. Hoenders (2020) ‘Versterken ambtelijk vakmanschap cruciaal voor 

geloofwaardigheid overheid’. Artikel verschenen op Platform Overheid op 23 december 2020. 

- mr. drs. L.H. Janssen en drs. G.P.M. van Nunen (2020), ‘Nut en noodzaak van ambtelijke 

gedragscodes’. In: het Tijdschrift Ambtenarenrecht. 

- H. Wilmink (2020) Voorbij boos en achteloos. Rechtsstatelijk besef als kompas voor overheid 

en burger. Culemborg: Stichting Beroepseer. 

- H. Wilmink & M. Hoenders (2017), ‘De medezeggenschap op de bres voor ambtelijk 

vakmanschap?’ Bijdrage aan whitepaper Normalisatie van de ambtenarenstatus: werken bij de 

overheid doodnormaal?  Uitgegeven door e-Democracy bv. 

- H. Wilmink (2016), ‘Ontmoedigt Plasterk de ambtelijke dienst?’ Artikel verschenen op Platform 

Overheid op 12 december 2016. 

- H. Wilmink & T. Jansen (2016). ‘Bouwstenen voor een krachtig ambtenarenstatuut’. In: Jaarboek 

Integriteit 2015 (pp. 40-48). Den Haag: BIOS. 

- G. van den Brink & T. Jansen (2016). Ambtelijk vakmanschap en moreel gezag. Culemborg: 

Stichting Beroepseer. 

- G. van Nunen en L. Janssen (2014). Goed Werk Toolkit voor Beleidsambtenaren. Ambtelijk 

vakmanschap nader onderzocht aan de hand van de Goed Werk Toolkit.  Culemborg: Stichting 

Beroepseer. 
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- G. Rijnja & H. Wilmink (2010). Beroep: beleidsambtenaar. Over ambtelijk besef en professioneel 

lef. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
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5. Boekenreeks Stichting Beroepseer 

- Het recht op ambtelijk vakmanschap (2022) 

Thijs Jansen, Gerard van Nunen, Hans Wilmink, Meike Bokhorst, Maurits van Leeuwen en 

Corné van der Meulen  

- De SAM-professional als gezagsdrager (2021)  

Thijs Jansen, Gerard van Nunen en Corné van der Meulen  

- Het gezag van de raadsgriffier (2020) 

Corné van der Meulen, Gerard van Nunen, Thijs Jansen en Niels Karsten  

- Voorbij boos en achteloos. Rechtsstatelijk besef als kompas voor overheid en burger 

(2020) 

Hans Wilmink 

- Het gezag van de gemeentesecretaris (2019) 

Corné van der Meulen, Thijs Jansen en Niels Karsten  

- Écht doen wat nodig is. Pleidooi voor kleinschalige effectieve jeugdhulp (2018) 

Dorien Graas, Annemiek de Klein, Jeffrey Stevens, Thijs Jansen en Gerard van Nunen  

(redactie) 

- Het gezag van de wethouder (2018) 

Corné van der Meulen en Thijs Jansen  

- Artikel 5: de beroepseer van de accountant (2017) 

Margreeth Kloppenburg en Thijs Jansen (redactie) 

- Goed Werk voor Academici (2016)  

Gabriël van den Brink, Wout Scholten en Thijs Jansen (redactie) 

- Ambtelijk vakmanschap en moreel gezag (2016) 

Gabriël van den Brink en Thijs Jansen  
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- Moraliteit in actie. Wat sociale voortrekkers gemeenten kunnen leren (2016) 

Gabriël van den Brink, Cor van Beuningen, Alexandra Gabrielli, Hans Groen en Thijs Jansen 

(redactie) 

- Het kleine alternatief voor de zorg. Humaniteit boven bureaucratie (2016) 

Jos de Blok, Herman Suichies, Lewi Vogelpoel en Thijs Jansen (redactie)  

- Het alternatief voor de zorg. Humaniteit boven bureaucratie (2015) 

Jos de Blok, Herman Suichies, Lewi Vogelpoel en Thijs Jansen (redactie)  

- Het alternatief II. De ladder naar autonomie (2015) 

René Kneyber en Jelmer Evers (redactie) 

- Flip the system. Changing education from the ground up (2015) 

Jelmer Evers en René Kneyber 

- Loonfatsoen. Eerlijk verdienen of graaicultuur (2014) 

Margo Trappenburg, Wout Scholten en Thijs Jansen (redactie) 

- Het Alternatief: weg met de afrekencultuur in het onderwijs! (2013) 

René Kneyber en Jelmer Evers (redactie)  

- Gezagsdragers. De publieke zaak op zoek naar haar verdedigers (2012) 

Thijs Jansen, Gabriël van den Brink en René Kneyber (redactie) 

- Professional pride. A powerful force (2010) 

Thijs Jansen, Gabriël van den Brink en Jos Kole (redactie) 

- Sturen op vertrouwen. Goed leidinggeven aan goed politiewerk (2010) 

Jaco van Hoorn 

- Beroepstrots. Een ongekende kracht (2009) 

Thijs Jansen, Gabriël van den Brink en Jos Kole (redactie) 

- Beroepszeer. Waarom Nederland niet goed werkt (2005) 
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Gabriël van den Brink, Thijs Jansen en Dorien Pessers (redactie) 


