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Goed Werk Plaats 
Ambtelijk vakmanschap

Is de tijd rijp voor een renaissance?

VRO

Maurits Hoenders
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Even voorstellen

Maurits Hoenders

• Projectleider en trainer Stichting Beroepseer
• Mede-initiatiefnemer van de Vuurmakers, leiderschapsprogramma’s 

voor jonge ambtenaren
• Facilitator, dagvoorzitter en coach
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Etherregels

• Mute als je niet spreekt ivm achtergrondgeluid

• Vertrouwelijkheid

• Wees OEN-ig: Open, Eerlijk en Nieuwsgierig

• Praat uitsluitend vanuit jezelf, de ik-vorm

• Actieve bijdrage
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Doel bijeenkomst

• Inzicht geven in ambtelijk vakmanschap, modern overheidsgezag en 
Goed Werk, en wat deze begrippen betekenen voor het eigen werk.

• Reflecteren op ambtelijk vakmanschap als functie van 
overheidsgezag. Wat betekent geloofwaardig handelen van de 
overheid? Op basis van welke principes worden er keuzes gemaakt? 

• Reflecteren op – met concrete, actuele thema’s verbonden -
dilemma’s die onderwijsinspecteurs tegenkomen in het dagelijks 
werk. 

• Concrete handelingsperspectieven ontdekken, gericht op het creëren 
en waarborgen van overheidsgezag.
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Programma

• Welkom

• Korte kennismaking + wensen & verwachtingen + doel 
bijeenkomst

• Inleiding beroepseer, ambtelijk vakmanschap, gezag en 
rechtsstatelijkheid

• Met elkaar in gesprek over ambtelijk vakmanschap bij de 
onderwijsinspectie

• Concrete handvatten + vervolgstappen benoemen
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Over Stichting Beroepseer

• Stichting Beroepseer komt op voor het belang van 
professionaliteit en beroepseer. Dat doen wij als 
kennisinstituut en netwerkorganisatie.

• De kracht centraal, niet de klacht! Professionals zelf 
verantwoordelijkheid laten nemen. Wat kunnen zij zelf doen 
en wat hebben zij nodig van hun omgeving? (piloot en 
cockpit)

• Wij vergroten de kennis over en dragen bij aan de 
versterking van professionaliteit en beroepseer door:
1) Groepscoaching, 2) Onderzoek en advies, 3) Lezingen en 
onze 4) Uitgeverij
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Huidige stand van zaken ambtelijk 
vakmanschap
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Nederland heeft in september 2021 het 
karakter van een laag-
vertrouwensamenleving. Er is sprake 
van een sterke afname van het 
vertrouwen in de overheid in het 
afgelopen anderhalf jaar: van bijna 70 
procent in april 2020 naar minder dan 
30 procent in september 2021.

Dit komt naar voren uit het onderzoek 
De laag-vertrouwensamenleving: de 
maatschappelijke impact van COVID-
19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam 
& Nederland. 

Vertrouwen in overheid op dieptepunt
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Vertrouwen in overheid op dieptepunt

Toeslagenaffaire
Groningen
Stikstofcrisis
Woningcrisis
Energiecrisis
Asielcrisis
Wachtlijsten in 
de GGZ
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‘Een op de vijf burgers, loopt vast in 
een „spaghetti van wetten en 
regels”, vooral als het leven tegenzit. 
Het UWV of de Belastingdienst zijn 
zo goedkoop mogelijk ingericht, 
waardoor de burger uit beeld is 
verdwenen.’

Nationale Ombudsman: “De 
overheid heeft het oog voor de 
menselijke maat verloren. Burgers 
willen een eerlijke, begripvolle en 
benaderbare overheid.”

Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties
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“De grondbeginselen 
van de rechtsstaat zijn 
geschonden. Dit 
verwijt treft niet alleen 
de uitvoering – in het 
bijzonder de 
belastingdienst – maar 
ook de wetgever en de 
rechtspraak.”

Rapport “Ongekend onrecht”
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- De ambtenaar is een normale werknemer.
- De burger is een ‘klant’.
- Als loyale politieke medewerker dient de ambtenaar boven alles ‘zijn’ 

minister of staatssecretaris ‘uit de wind te houden’. 
- De positieve kernwaarden en gedragsnormen voor goed ambtenaarschap

zijn nergens   verbindend in een statuut of code vastgelegd.
- Het recht van de ambtenaar om integer werk te kunnen verrichten, ook als 

dat ambtelijke meerderen of politieke bestuurders niet goed uitkomt, is 
nergens juridisch uitgewerkt.

- Er ontbreekt een door bestuur, organisatie en ambtenaar erkende plicht om 
te werken volgens de beginselen van behoorlijk bestuur.

- Er bestaat geen gemeenschappelijke opleiding en vorming van 
rijksambtenaren.  

Diagnose: Normatieve identiteit 
rijksambtenaar vaag
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Spanning politiek - ambtenarij

Topambtenaren 
kritisch over politiek: 
‘Er worden met 
enige regelmaat 
irreële eisen aan 
ons gesteld’

Hoge ambtenaren bezorgd over 
samenwerking met politiek, 
topoverleg bij Rutte
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Programma ambtelijk vakmanschap
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Programma Werken aan uitvoering

1. Toekomstbestendige dienstverlening
2. Versnelling digitale agenda
3. Begrijpelijke en uitvoerbare wetgeving
4. Intensivering van samenwerking en 

verbeteren ambtelijke sturing(sdriehoek)
5. Vergroten van de statuur en 

aantrekkelijkheid van de uitvoering
6. Rol van de politiek
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Programma Dialoog en ethiek

Dialoog en Ethiek is in 2021 opgericht naar aanleiding van de 
toeslagenaffaire. Deze kerngroep verzorgt dialogen op verzoek, over 
praktische kwesties en ethische vragen die spelen op de werkvloer. Het zijn 
de vragen waar het team doorgaans weinig tijd voor heeft en niet goed 
uitkomt. We doen dat binnen de gehele rijksoverheid, van toezicht tot 
uitvoering, van kennis tot beleid. Met dit werk wil Dialoog en Ethiek het 
ethisch vermogen van rijksambtenaren versterken.
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Programma Dialoog en ethiek

‘Ik merk dat ik radicaliseer. Na alle gesprekken van het afgelopen jaar is me duidelijk 
geworden dat protest van een individuele ambtenaar tegen beleidsvoornemens, vrijwel 
altijd wordt gebagatelliseerd. Op alle probleemdossiers die Nederland nu kent, zeiden 
specialisten dat het zo niet kon, maar het werd toch doorgedrukt. Je zult daarom soms 
als leiding van een ambtelijke afdeling in overleg met je mensen moeten 
overwegen beleid collectief niet uit te voeren, als je samen vindt dat het 
grondwettelijk niet deugt of praktisch onuitvoerbaar is. Ook als de politiek zegt dat 
het moet. Als je niet in verzet gaat, ben je medeverantwoordelijk voor de problemen 
die ontstaan. Je kunt die verantwoordelijkheid niet ontlopen door te zwijgen.’

“De overheid is 
zichzelf als een 
bedrijf gaan zien, 
dat is slecht voor 
de moraal.”
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Staat van de uitvoering

De Staat van de Uitvoering is een jaarlijkse publicatie om knelpunten in de 
uitvoeringspraktijk te analyseren.

1. Maak het voor burgers en ondernemers minder complex door beter en 
minder beleid.
2. Betrek de uitvoering vanaf het allereerste begin bij beleidsvorming.
3. Voer het politieke debat niet meer op incidenten, maar ontwikkel een 
gezamenlijk beeld van trends en dilemma’s in de publieke dienstverlening.
4. Laat de verantwoordingsplicht achteraf plaatsmaken voor een open gesprek 
over hoe de uitvoeringspraktijk beter of anders moet.
5. Breng gegevensuitwisseling tussen publieke dienstverleners nu echt op 
gang.
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Het recht op ambtelijk vakmanschap

Welke voorzieningen zijn er 
nodig om ambtelijk 
vakmanschap in de praktijk te 
ontwikkelen en beschermen?
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Conclusie 
‘Het recht op ambtelijk vakmanschap’
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De vormgeving van de normatieve identiteit van de ambtenaar  
kan en mag niet langer kan en mag worden overgelaten aan

- toevallige individuele geweten van de ambtenaar, 
- de mate van public service motivation die hij/zij voelt
- de opleiding die hij toevallig heeft genoten. 

Die identiteit moet collectief bewuster worden ontwikkeld, 
geleerd, gedeeld en onderhouden. 

Stelling boek
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Het viervoudig recht op 
ambtelijk vakmanschap

1. Burgers: burgers hebben recht op zorgvuldige
machtsuitoefening door de overheid

2. Volksvertegenwoordigers: controlerende functie parlement 
vergt juist informatie en openheid over publieke afwegingen

3. Bestuurders: goed bestuur vergt vakkundige beleidsadviseurs, 
uitvoerders en toezichthouders 

4. Ambtenaren: vakkundige prestaties van ambtenaren vergt 
ruimte voor intrinsieke motivatie en onafhankelijk oordeel.
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De kennis, kunde en 
betrokkenheid die het een 
overheidswerknemer mogelijk 
maakt om op zijn terrein van 
werkzaamheid integer, 
doelgericht, doelmatig en 
doeltreffend te handelen in het 
publiek belang.

Wat ambtelijk vakmanschap is 
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Kernwaarden ambtelijk vakmanschap

• Onafhankelijkheid en onpartijdigheid

• Rechtvaardigheid

• Responsiviteit

• Verantwoordingsbereidheid
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2 verdiepende perspectieven:

1. Het perspectief van motivatie in relatie tot de 
kwaliteit van het werk: voor de ambtenaar is het 
van belang dat deze kan werken met zelfrespect 
en een grote mate van intrinsieke motivatie.

2. Het perspectief van gezag: de functie van 
ambtenaren is het mede realiseren en 
waarborgen van een gezaghebbende overheid. 
Met hun vakmanschap dragen ambtenaren bij aan 
overheidsgezag en daarmee aan de bescherming 
van de democratische rechtsstaat.

Visie op ambtelijk vakmanschap 
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2 verdiepende perspectieven:

1. Het perspectief van motivatie in relatie tot de 
kwaliteit van het werk: voor de ambtenaar is het 
van belang dat deze kan werken met zelfrespect 
en een grote mate van intrinsieke motivatie.

2. Het perspectief van gezag: de functie van 
ambtenaren is het mede realiseren en 
waarborgen van een gezaghebbende overheid. 
Met hun vakmanschap dragen ambtenaren bij aan 
overheidsgezag en daarmee aan de bescherming 
van de democratische rechtsstaat.

Perspectief
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De beroepseer van de ambtenaar
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Perspectief 1: motivatie

Het belang van ambachtelijke 
eigenwaarde, beroepstrots en 
beroepseer

Drietrapsraket van zelfrespect
1. Eigenwaarde
2. Beroepstrots
3. Beroepseer
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Trap 1 - Eigenwaarde

Ambachtelijkheid: De eigenlijke kern 
van het professionele leven is het 
streven om steeds beter te worden in 
wat je doet en daardoor iets steeds 
beters te maken. Het prototype 
daarvan is de ambachtelijke vakman 
die werk wil leveren dat aan de 
hoogst mogelijke 
kwaliteitsmaatstaven voldoet. 
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Zo goed mogelijk… 

Gevoel van 
eigenwaarde dat 
niet in de eerste 
plaats afhankelijk is 
van de erkenning 
van anderen. 
Vakmanschap: iets 
goed doen als doel 
op zich. 

30
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Trap 2 - Beroepstrots

‘Het zelfbewust, in het openbaar uitkomen voor 
een prestatie of eigenschap van jezelf of van iets 
of iemand die je tot ‘jezelf’ rekent , omdat je vindt 
dat de waarde daarvan bredere erkenning 
verdient. Daarbij ben je erop uit dat anderen je 
positieve waardering van dat ‘eigene’ op zijn 
minst zullen respecteren, of – nog sterker – delen’.

31

Trap 3 - Beroepseer

‘Eer’ is van toepassing als een ik hoge eisen aan zijn 
eigen doen en laten stelt, om in de ogen van zichzelf 
en anderen iets voor te stellen. Eer is in tegenstelling 
tot trots een ingespannen streven. Ook hier is sprake 
van een nauwe relatie tussen zelfrespect en respect 
(van anderen). Vaak gaat het hierbij om het voldoen 
aan hoge normen die door je zelf en de groep waar 
je bij hoort tot maat zijn verklaard. 

Eer is, in tegenstelling tot trots, een ingespannen 
streven.

32
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De opbouw van zelfrespect

Eigenwaarde

Beroepstrots

Beroepseer

Binnen

Binnen/buiten

Buiten
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Intrinsieke motivatie

De drietrapsraket laat zien hoe de intrinsieke motivatie van ambtelijke 
professionals zo effectief mogelijk gevoed kan worden:

1. door hen de ruimte te geven hun ambachtelijkheid in de praktijk te 
brengen, zich lerend en creatief op te stellen en zich te blijven 
ontwikkelen;

2. door een omgeving te scheppen waarin ambtenaren openlijk trots 
kunnen zijn op wat ze tot stand hebben gebracht;

3. door ambtenaren te stimuleren om als beroepsgroep gezamenlijk 
hoge normen vast te stellen waaraan zij willen voldoen en hen de 
ruimte te geven om daar ook werkelijk aan te kunnen voldoen.
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‘Wij pleiten wij er al jaren voor om mensen die voor 
de overheid werken meer professionele ruimte te 
bieden. Dat wil zeggen: geef hun de ruimte om het 
vak dat zij beheersen op de manier toe te passen 
die in hun ogen goed is. Gun ze hun beroepseer. En 
accepteer het als ze tegen hun meerdere zeggen: 
nee, dat ga ik niet doen, daar ga ik niet aan 
meewerken, want anders zou ik mensen onnodig 
schade berokkenen.’

‘Een ambtenaar moet kunnen zeggen: ik verdom 
het. Ook al is het honderd keer de wet.’

Nationale Ombudsman over ambtelijk vakmanschap
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De ambtenaar als gezagsdrager
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Perspectief 2: Gezag

Het belang van overheidsgezag als doel van ambtelijk 
werk

Voorstel gemeenschappelijke missie voor ambtenaren:

‘de functie van ambtenaren is om een gezaghebbende 
overheid te realiseren en daarmee de democratische 
rechtsstaat te beschermen.’
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Verschil tussen gezag en macht

Aan macht moet ‘iets’ worden toegevoegd om tot gezag te
komen:

“Gezag is de vrijwillig aanvaarde invloed van een individu of 
een organisatie op een andere persoon of groep. Van gezag
gaat zo een legitimerende werking uit: het handelen wordt
als het ware gelegitimeerd door degene op wie invloed wordt
uitgeoefend. Die persoon hoeft het niet altijd eens te zijn met 
de gezagsdrager, maar accepteert wel de consequentie en
ziet die als legitiem, zoals iemand [bijvoorbeeld een
snelheidsboete accepteert].” 

(uit “Het gezag van de gemeentesecretaris”, 2019)
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Ambtenaar als gezagsdrager

• Gezagsdragers zijn professionals die in het algemeen
belang met burgers werken. Bij deze taak hoort onder
andere het actief sturen van gedrag, het stellen van kaders
en het actief wijzen van burgers op hun rechten en
plichten. 

• Werken aan gezag vergt dus een werkwijze die vertrouwen
schept, die laat zien dat aandacht is besteed en
zorgvuldigheid is betracht, juist ook in die gevallen waarin
burgers hun zin niet krijgen.

• Burgergericht i.p.v. burgergezwicht. Een ambtenaar hoeft
niet alles te doen voor een glimlach en elk gedrag te
accepteren zolang de burger maar tevreden is.
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Zelfs Jupiter kan het niet iedereen 

naar de zin maken

SORRY…

40
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2 kanten van gezag

• Ambtelijke gezagsdragers hebben vaak de beschikking
over formele machtsmiddelen, van zeer uiteenlopende
aard.
• Geweldsmonopolie, beschikkingen, vergunningen, 

subsidies, uitkeringen etc.
• Een belastingdienstinspecteur heeft de bevoegdheid

burgers en ondernemers te verplichten om informatie te
verstrekken, en kan hen ook boetes opleggen. 

• De reclasseringsambtenaar kan ervoor zorgen dat ex-
gedetineerden weer achter de tralies verdwijnen

• Dat betekent dat het gezag van deze gezagsdragers nooit 
geheel los te zien is van de plichtsituatie waarin de 
interactie met de burger zich afspeelt en de daarmee
gepaard gaande ongelijke machtsverdeling.
• Balans dienstverlenen en handhaven
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Gezag, legitimiteit en de wet

Het principe om bij voorkeur met instemming leiding te
geven aan mensen heeft ten minste twee redenen.

1. Het is effectiever
2. De basis van de democratische rechtsstaat is de 

overtuiging dat het niet alleen ondoenlijk is, maar vooral
ook niet verkieslijk om burgers te dwingen om zich aan
wetten te houden.

Een zo breed mogelijk draagvlak voor de wetten en regels, 
dát is de centrale ambitie van een democratische
rechtsstaat.
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Gezag, legitimiteit en de wet

Dit betekent dat rijksambtenaren (beleidsmakend, 
uitvoerend en toezichthoudend) in een rechtsstaat de 
opdracht hebben om het gezag van de overheid zo groot
mogelijk te maken door te werken aan zo veel mogelijk
vertrouwenswaardigheid en legitimiteit.

Daarom zijn de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur (abbb’s) en transparantie zo belangrijk.
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Het viervoudig recht op ambtelijk
vakmanschap

1. Het recht van burgers op ambtelijk
vakmanschap.

2. Het recht van gekozen volksvertegenwoordigers
op ambtelijk vakmanschap.

3. Het recht van politieke bestuurders op ambtelijk
vakmanschap.

4. Het recht van ambtenaren zelf op ambtelijk
vakmanschap.

44
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Aanbevelingen
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1. Introduceer een gemeenschappelijk referentiekader voor ambtelijk 
vakmanschap binnen de Rijksoverheid.
–1.1 Er is een integraal integriteitssysteem voor ambtenaren nodig
–1.2. Maak de Ambtenarenwet normatiever, toegankelijker en 
aansprekender
–1.3 Stel een ambtelijke code in
–1.4 Leg in de code ten minste de vier volgende ambtelijke kernwaarden 
vast: onafhankelijkheid/onpartijdigheid, rechtvaardigheid, responsiviteit 
en verantwoordingsbereidheid
–1.5 Pas de ambtseed aan in samenhang met de code
–1.6 Geef beroepsverenigingen van ambtenaren een belangrijke rol bij 
het vormen en bewaken van de beroepsidentiteit
–1.7 Introduceer tuchtrecht voor ambtenaren: niet om te straffen maar om 
te leren

Aanbevelingen
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“Ik zweer/verklaar dat ik dit ambt op een eerlijke manier heb gekregen. Dat betekent:

• Ik heb voor dit ambt gekozen. Ik ben niet omgekocht en heb ook niemand omgekocht. 
Niet met giften en niet met beloftes.

• Ik heb eerlijke informatie gegeven en heb niets verzwegen wat voor dit ambt van 
belang kan zijn.

• Ik zweer/beloof de Koning en de Grondwet trouw te zijn en Nederland als goed 
ambtenaar te dienen. Dat betekent:

• Ik werk in het algemeen belang voor onze samenleving en zet mij daar volledig voor 
in.

• Ik werk integer en behandel iedereen rechtvaardig, gelijkwaardig en met respect.
• Ik ga zorgvuldig om met informatie. Ik draag bij aan een open overheid en weet ook 

dat ik vertrouwelijke informatie geheim moet houden.
• Ik gedraag mij volgens onze wetten, het recht en de gedragsregels die verder voor mij 

gelden.

Ambtseed rijksambtenaren gewijzigd: meer nadruk op 
werken in het algemeen belang voor onze samenleving
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2. Om ambtelijk vakmanschap duurzaam te ontwikkelen moeten 
ambtenaren zich als ‘professionele professional’ opstellen.

3. Creëer veilige ambtelijke organisaties.

4. Introduceer een gemeenschappelijke opleiding waarin elke 
rijksambtenaar – actief in beleid, uitvoering en toezicht – wordt 
getraind in ambtelijk vakmanschap.

5. Transparantie is een plicht. Maak van actieve openbaarmaking 
de norm en doorbreek de cultuur van afschermen en verdedigen

Aanbevelingen
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6. Geef de uitvoering het recht om in het openbaar het 
kabinet en de Tweede Kamer te laten weten hoe de 
uitvoering van wetgeving verloopt en wat er nodig is voor 
ambtelijk vakmanschap.

7. Beleid, uitvoering en toezicht richten zich samen op 
structureel leren en verbeteren.

8. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur moeten 
boven in de gereedschapskist van rijksambtenaren komen 
te liggen.

Aanbevelingen
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Afsluiting

Maurits Hoenders – m.hoenders@beroepseer.nl & 06-
19405356
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