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Vakmanschap (4)

Hoe komt 
vakmanschap 
tot klinken?

Al jaren worden vakmensen gemarginaliseerd. 

Organisaties, managers, opleiders werken daaraan mee. 

Kan het anders? Hoe kan HRD daarbij een rol spelen?

Het bovenstaande vormde, samengevat, de inlei-
ding op de vraag of ik een artikel voor O&O wilde 
schrijven over vakmanschap. Op voorstel van een 
redactielid werd ik benaderd. Ik kreeg eerder ver-
schenen artikelen toegezonden. En auteursin-
structies, 12 pagina’s lang: aanwijzingen voor het 
schrijven van het artikel, verwijzingen naar weer 
andere instructies, afh andeling van het contact 
tussen auteur en uitgever, criteria en voorwaar-
den voor plaatsing. En de artikelen: vol defi nities 
en verwijzingen naar andere (wetenschappelij-
ke?) publicaties. Dit was blijkbaar het kader waar-
binnen ik mijn vakmanschap moest laten blijken. 
‘Strafwerk’ noemde ik het tegen mijn collega’s, 
die hard begonnen te lachen: ‘Zo, dan heb je het 
probleem van de vakman in deze tijd te pakken.’

Het unieke van een vakman
Stel, je hebt een wens of probleem. Je haalt er ie-
mand bij die zegt de klus te kunnen klaren. Hij 
(of zij) praat met je, bekijkt de situatie, denkt na, 
stelt vragen en gaat aan de gang. Terwijl hij bezig 
is, praat hij een en ander met je door, stelt gede-
tailleerde vragen. En nog wat later heb je waarop 
je hoopte, of een eindresultaat dat je je van tevo-
ren niet kon voorstellen, maar waarmee je heel 
tevreden bent. Hij was in staat van jou en jouw 
context uit te gaan en gebruikte zijn expertise en 
ervaring om voor elkaar te krijgen wat de bedoe-
ling was. Je noemt ‘m vakman. Je defi nieert hem 
(of haar) niet in expliciete facetten, maar je wijst 
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hem als persoon aan. Zo doe je dat op z’n 
 Afrikaans. Ze zijn timmerman, ontwerper of 
voetbalcoach. Of politieagent met gevoel voor 
mensen, een rechercheur die een groot onder-
zoek opzet, ambulancebroeder, chirurg of goud-
smid. 

Je geeft aan anderen door wie goed is. Zodra je die 
vaklui gaat defi niëren, weet je dat je kwijtraakt 
of niet verwoordt wat er voor hen zeer toe doet. 
Een vakman is immers iemand die in wisselwer-
king met de ander en diens omgeving - soms on-
navolgbaar - iets tot stand brengt wat daar past. 
Hij of zij levert wat je gevraagd zou hebben als je 
over hun expertise en ervaring beschikt zou heb-
ben. Precies daarin zit hun unieke, persoonlijke 
bijdrage, gebaseerd op jarenlange oefening en 
inzichten.

Waar zit het probleem?
Kijk naar vakmensen in dienstverlenende orga-
nisaties (daarop concentreer ik me in dit artikel): 
zie je hen als medewerkers die ‘net als ieder an-
der’ nauwkeurig instructies in relatie met de cli-
ent moeten volgen, zonder zich eerst rekenschap 
te geven van de context? Instructies, protocollen, 
procedures geven aan op welke wijze in een 
 nieuwe situatie gehandeld moet worden. De ver-
onderstelling is dat de instructie-opsteller de 
context kent of dat die er voor het werk niet toe 
doet.
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Rekent de leiding medewerkers af op het volgen 
van protocollen, dan krijgen die het karakter van 
opdrachten waaraan voldaan moet worden. De 
aandacht van medewerkers raakt in zulke 
 situaties intern gericht: de context wordt alleen 
meegenomen voor zover die in de opdrachtfor-
mulering wordt erkend. Verbinding met de cliënt 
verloopt via de mogelijkheden van het protocol, 
dat generaliseert: wat werkt voor de één, werkt 
ook voor de ander. En als het niet werkt? 

Afwijken van procedures in organisaties waar de 
leiding protocollen als automatisme meer waar-
deert dan wat er daadwerkelijk in de werksitua-
ties toe doet, kan betekenen dat je je werk ‘fout’ 
doet; op vakmanschap wordt niet gelet. Tegelij-
kertijd kan het strak volgen van procedures 
 zonder praktische ‘workarounds’ resulteren in 
onwerkbare situaties. Zelfs in een omgeving vol 
systemen. Een voorbeeld:

Een controlekamer in een kerncentrale met zeer er-
varen en hoogopgeleide operators, die regelmatig 
crisissituaties trainen. De inspectie kijkt mee, beoor-
deelt de resultaten als zeer goed, maar maakt aante-
keningen van elke stap die daarbij niet (geheel) 
 gevolgd is. Een andere trainingssituatie dient zich 
aan. De operators blijken met het volgen van de pro-
cedure in een vicieuze cirkel te komen. Ze weten hoe 
ze eruit kunnen komen, maar besluiten niet af te wij-
ken van de voorschriften. Ze krijgen als aantekening: 
kwaadwillend blijven volgen van de procedures. 

Vakmensen worden in dit soort situaties kwets-
baar: ze kunnen het nooit goed doen. Je ziet hen 
denken: ‘Zijn zij gek of ben ik het?’ Als ze met 
hun baas spreken, geeft die hen gelijk. Die praat 
er weer over met zijn bazen. Die geven hem ge-
lijk. Maar zij weten niet hoe het anders beter kan. 
Het probleem van de vakman gaat over in een 
probleem van de organisatie.

Je ziet dit patroon inmiddels ook bij dienstverle-
nende organisaties, die steeds meer industrieel - 
dat is systeemgedreven - worden ingericht,  terwijl 
ze ervoor zouden moeten zorgen dat mede-
werkers op de vloer van de organisatie uitgaan 
van degenen die ze voor zich zien in hun context. 
Dienstverlenende organisaties zouden mens- 
en contextgedreven werken mogelijk moeten 
 maken. 

Vakmanschap in dienstverlenende 
organisaties 
Vakmanschap in dienstverlenende organisaties 
komt tot uiting in mens- en contextgedreven 
werken.
In deze vorm van werken, help je mensen in hun 
context: De bankadviseur die ziet of een fi nan-
ciering verantwoord is, omdat ze die klant en zijn 
context kent en weet hoe die is ontstaan. De po-
litieman die zijn pappenheimers in de buurt kent 
en weet hoe en met wie hij iets regelt om het rus-
tig te krijgen. De zorgverlener die ook de buren 
en kinderen van de cliënt kent en weet wat die 
kunnen doen en hoe hij dat mogelijk kan maken. 
De reclasseringsambtenaar die weet in welke om-
standigheden Hein moet leven en de mensen 
kent die hem op het goede pad houden. Deze vak-
mensen scheppen toestanden waarin mensen 
(weer) zo volwaardig mogelijk aan het maat-
schappelijke verkeer deelnemen. 

De essentie van mens- en contextgedreven wer-
ken is dat die gewenste toestand ontstaat in evo-
lutie. Je onderkent dat je die niet door producten 
en transacties kunt maken. Het gaat om het door-
gronden van de context waarin mensen verkeren 
en of je in staat bent die context in verbinding 
met de mogelijkheden van betrokkenen te ver-
anderen. Bij signalering van een probleem in een 
wijk bij de politie, bij een welzijnsorganisatie of 
bureau voor jeugdzorg, wordt nagegaan welke 
medewerker zich het beste in de casus kan ver-
diepen en zich betrokken voelt. De vakman is 
in staat om iets voor elkaar te krijgen wat via 
 systeemgedrevenheid onmogelijk is. Wel kan hij 
alle producten en technologieën die systeem-
gedreven gemaakt zijn als hulpmiddel gebruiken 
als die passen in de specifi eke context waarin hij 
of zij bezig is. 

Hoe zorgt de organisatie dat medewerkers van 
cliënten kunnen uitgaan? Door de informatie-
stroom van buiten naar binnen en van beneden 
naar boven centraal te stellen. In de top of op 
 stafafdelingen kunnen ze onmogelijk beter  weten 
wat een cliënt nodig heeft dan degene die de cli-
ent helpt. In de organisatie wordt steeds gezocht 
welke ondersteuning de eerste lijn in het contact 
met cliënten verder helpt: afh ankelijk van de spe-
cifi eke situatie en bepaald door de vakmensen die 
vertrouwd worden in hun vermogen om ter plek-
ke naar bevind van zaken te handelen. Voor zover 
stafafdelingen en leidinggevenden op contextge-
dreven wijze de eerste lijn ondersteunen, zitten 
daar evengoed vakmensen.

Dienstverlenende organisaties met 
industriële trekken 
Hoe organiseer je in industriële organisaties? 
Daar is het passend om het niet context- of mens-

Wat werkt voor de één, werkt 
ook voor de ander
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gedreven te doen, maar systeemgedreven: je gaat 
ervan uit dat je kunt maken wat je bedacht hebt. 
Het leidt tot systemen die producten voortbren-
gen. Je ontwerpt een herhaling van stappen, 
steeds op dezelfde manier uitgevoerd, waarbij je 
vertrouwt op steeds dezelfde uitkomst volgens 
de specifi caties die je van tevoren hebt bepaald. 
Procedures helpen om variatie in menselijk ge-
drag te verminderen; vaak hebben machines de 
voorkeur als die hetzelfde werk nauwkeuriger 
kunnen. Bovendien worden die niet afgeleid. 

Als je de industriële vorm zonder oog voor  context 
toepast in dienstverlening, komt vakmanschap 
niet veel verder dan specialisatie op een inhou-
delijk terrein. Betrokkenheid wordt er als het 
ware uit weggeorganiseerd. Het enige houvast 
lijken procedures en opdrachten te zijn. Ter illu-
stratie: 

Basisteams bij de politie beschikken niet (meer) zelf 
over recherchecapaciteit. Een basisteam wil de ern-
stige misdrijven terugdringen waaraan een crimi-
nele jeugdgroep in zijn gebied zich schuldig maakt. 
De recherchecapaciteit is centraal aan te vragen 
met behulp van een analyse van de informatie-
afdeling. De baas aldaar prioriteert die analyse 
voor twee maanden later. Aan de hand van short-
list definities wordt vastgesteld of het echt gaat om 
een criminele jeugdgroep. De interne stuurgroep 
bepaalt vervolgens de prioritering van de recher-
che-inzet. Resultaat: over een jaar is dit basisteam 
aan de beurt. Vervolgens is een plan van aanpak 
nodig waarin de rollen van alle betrokken instan-
ties worden beschreven.

In de zorg gaat het net iets anders, maar de 
 systeemgedreven lijn is herkenbaar: 

Je stelt bij de intake van de cliënt vast welke produc-
t en uit het assortiment je gaat leveren. Dat wordt 
bepaald aan de hand van een doelendatabase. Zodra 
de doelen zijn ingevoerd gaan ze over in een indicatie 
die bestaat uit opdrachten. Elke opdracht wordt aan 
een specialist toevertrouwd. Aan elke opdracht is een 
tarief en budget gekoppeld. Iedere specialist rappor-
teert zijn of haar acties en voortgang, vaak in de 
vorm van geschreven rapportages in een computer-
systeem. Die worden vervolgens in multidiscipli-
naire overleggen doorgenomen. De context van de 
cliënten wordt samengesteld uit de indrukken en ver-
slagen van de specialisten. Een medewerker van een 

zorginstelling zei onlangs: ‘De patiënt komt uit de 
printer.’ 

Als de doelen niet bereikt zijn, leidt het tot 
meer en nieuwe opdrachten aan weer nieuwe 
specialisten. Betalingen per verrichting pakken 
in deze situaties uit als perverse prikkels: het 
drijft kosten op. En omdat bij elke specialist 
steeds een ‘stukje van de cliënt’ centraal staat, 
en niemand het hele overzicht over de cliënt 
en diens context heeft, blijven beoordelingen 
in termen van effectiviteit ver weg. Cliënten 
moeten als het ware zélf de samenhang en het 
overzicht verzorgen, maar dat gaat lastig als het 
op een terrein is waar je juist hulp van anderen 
inschakelt.

De rommelzolder
De voorbeelden laten zien hoe in dienstverle-
nende organisaties systeemgedreven vormen zijn 
binnengeraakt. Er is een mengelmoes van  vormen 
van organiseren ontstaan, met allerlei eff ecten 
die men als niet-passend ervaart. Hoe kun je dat 
herkennen?

Mensen die betrokken zijn op anderen, hebben 
een voorkeur voor een mens- en contextgedre-
ven vorm van werken. De leiding zegt dat 
 medewerkers moeten uitgaan van de cliënt, 
maar de  omstandigheden die zij daarvoor moet 
organiseren, blijven achterwege. Medewerkers 
en operationeel leidinggevenden worden door 
 bestuurders en stafafdelingen uitgenodigd tot 
acties die voortvloeien uit de systeemgedreven 
vormen: ze worden op effi  ciency beoordeeld en 
niet op eff ectiviteit, teams lijken ruimte te krij-
gen maar moeten wel werken op de manier die 
de organisatie voorschrijft, vakmensen mogen 
in een situatie van alles zien en vinden, maar 
krijgen geen hulpmiddelen (zoals budget, beslis-

Meer lezen?
Literatuursuggesties in het licht van dit artikel:

*  Klein, G. (2011). Streetlights and Shadows: Searching for the Keys to 
Adaptive Decision Making.
Veel voorbeelden (onder andere de kerncentrale) waarin de reikwijdte 
van protocollen en modellen in praktische situaties zichtbaar wordt 
en hoe je organiserende vormen vindt om vakmensen op hun kracht 
te laten werken. 

*  Opvallend dichtbij – stadsdeel west, Gemeente Amsterdam.
Verhalen van ’t Columbusplein en ervaringen met problemen en de 
aanpak ervan.

*  Van Dinten, W. & I. Schouten (2008) – Zijn zij gek of ben ik het? 
Hoe je oriëntaties gebruikt bij organiseren. Introductie van de begrippen 
systeemgedrevenheid en contextgedrevenheid, hun essentie en 
praktische werking.

Betrokkenheid wordt er als het 
ware uit weggeorganiseerd
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singsbevoegdheid) om daar ook naar te hande-
len. Zo ontstaat de rommelzolder die je in veel 
dienstverlenende organisaties ziet: het hande-
lingsrepertoire van de organiserende top staat 

haaks op het beleid dat ze uitdraagt. Het brengt 
vakmensen in een keurslijf waardoor hun hel-
pend vermogen afneemt.

De grens daarvan is dat medewerkers alleen 
nog doen wat het systeem voorschrijft en ‘dan 
maar’ iets invullen, zonder dat er discussie is 
over het ‘echte’ werk. Vakmensen ervaren dat 
hun waarnemingen en handelingsrepertoire 
om naar bevind van zaken te handelen er steeds 
minder toe doen. Inspecties en accountants 
bevorderen een en ander, door het als nalatig 
te bestempelen als men niet werkt volgens de 
voorgeschreven procedures. Vakmanschap 
raakt in de marge en betrokkenheid tonen naar 
de cliënt is bijna als zwemmen tegen de stroom 
in. 

Zo ontstaat een systeemgedreven vorm van 
 organiseren die gepaard gaat met (na verloop van 
tijd) sterk verlaagde eff ectiviteit ten opzichte van 
wat vakmensen zouden kunnen bereiken on-
der  passend georganiseerde omstandigheden. 
 Tegelijkertijd proberen veel medewerkers deson-
danks ‘onder de radar te vliegen’ en te doen wat 
zij passend achten. Ze lopen dagelijks aan tegen 
het feit dat wat ‘goed’ is in contextgedreven 
 werken, niet hetzelfde ‘goed’ is in systeemgedre-
venheid. Je ziet een mix ontstaan die vlees noch 
vis is, maar waarmee men het doet. 

Hoe kan HRD ondersteunen?
HRD kan de leiding ondersteunen bij het bepa-
len welke vorm van werken en organiseren bij 
welke activiteit wenselijk is. Je zult per situatie, 
per activiteit moeten kijken op welk ‘organise-
rend been’ je gaat staan en dat dan consequent 
invoeren. Je kunt vakmensen daarbij als graad-
meter zien: komen hun waarnemingen en over-
zicht weer tot gelding? Kunnen ze aangeven wat 
ze van de organisatie nodig hebben? Of vraagt 
het werk om het volgen van procedures, wat ook 
door goedkopere en eenvoudigere krachten te 
doen is die ‘niet gehinderd’ worden door erva-
ring of oog voor context en wat daarin allemaal 
speelt?

Ervaring leert dat mensen een persoonlijke voor-
keur hebben voor ofwel systeemgedreven ofwel 
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contextgedreven werkvormen. Rationeel zou je 
willen dat ze beide kunnen en doen, maar zo’n 
stabiele combinatie komt weinig voor. Dit vraagt 
van HRD’ers dat ze kunnen beoordelen hoe me-
dewerkers in de wereld staan. Als iemand uitgaat 
van zichzelf bij alles wat hij doet en ook rationeel 
is, weet je dat deze persoon niet geschikt is voor 
mens- en contextgedreven vormen van werken, 
maar zich wel thuis voelt bij systeemgedreven 
activiteiten. Herken je de oriëntatie van mede-
werkers? Herken je of de leidinggevende dat 
ziet? 

Naast hun persoonlijke oriëntatie zie je dat me-
dewerkers vaak opgeleid en aangesproken zijn in 
de systeemgedreven vorm. Ze willen wel context-
gedreven werken, maar kregen dat repertoire 
simpelweg nooit eerder aangereikt. HRD kan hel-
pen met opleiding voor degenen die geschikt zijn 
en anders willen werken. 

Het onderscheid in vormen van organiseren 
vraagt ook om verschillende beoordeling en afre-
kening. Veel stelsels zijn ingericht op inzicht per 
transactie en effi  ciency, niet op een proces of ge-
realiseerde eff ecten. Eff ectiviteitsbeoordelingen 
zijn nodig maar vaak onderontwikkeld. Het eist 
nieuwe vormen van rapportage en evaluatie. 
De ontwikkeling daarvan verwacht je niet direct 
van Planning en Control, maar meer van 
HRD-adviseurs die zich gemakkelijk verbinden 
met eerstelijnswerkers. Ze helpen dan om erva-
ringen en waarnemingen te verwoorden en 
 verbeelden in nieuwe rapportages waaruit eff ec-
tiviteit op te maken is, op een manier waarmee 
de top en fi nanciers de ontwikkelingen kunnen 
volgen en vertrouwen kunnen krijgen in zo’n 
nieuwe aanpak. 

Leidinggevenden moeten het bij mens- en con-
textgedreven organiseren hebben van hun in-
zicht en overzicht in processen die zich in de 
realiteit afspelen. Dat vraagt aanlooptijd of een 
tijd van experimenteren zo men wil. HRD kan 
helpen om experimenteerruimte te ontwik-
kelen, veilige omgevingen te scheppen waarin 
mensen nieuwe vormen kunnen uitproberen 
en met elkaar in gesprek raken over hun waar-
nemingen, waarbij steeds het resultaat centraal 
staat: is de cliënt geholpen? Het zijn, kortom, 
de omstandigheden waaronder vakmanschap 
gedijt. •

Je moet kijken op welk 
‘organiserend been’ je gaat staan
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