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Adaptation wil waarde toevoegen aan het algemeen 
maatschappelijk welbevinden door bij te dragen aan 
weerbaarheid, mobiliteit en zelfstandigheid. 

Dit doen we met professionalisering gericht op ontwikkelen van 
zelfredzaamheid in een sociale omgeving, en het nemen van 
eigen regie in contexten vol keuzes, dilemma's en verleidingen.



Naar een effectieve (leer)dag:

• Voorwaarden:
• Ik heb een vraag, doel en een norm.
• Ik durf ALLES te zeggen en te vragen.
• Ik ervaar tijd, ruimte, materialen, middelen, rust, uitdagende omgeving.
• Ik ben zelf ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze dag.

• Toetsing
• Ik heb een positief gevoel overgehouden aan de bijeenkomst.
• Ik kan en/of ken meer dan voor de bijeenkomst.
• Mijn gedrag zal/wil ik aanpassen.
• Mijn attitude t.o.v. mijn werk, collegae en mijn gedrag zal/wil ik veranderen.
• Mijn opvattingen en overtuigen durf ik ter discussie te stellen.



Stelling: Expliciet leren is een kernproces van de politie(staf)!

• Waar merk je dat wel….of juist niet aan?

Lerende organisaties

Organisaties die er bewust op gericht zijn om het leren en het leervermogen 
van individuen, groepen en de organisatie als geheel te bevorderen (zie Bolhuis en 
Simons, Senge, Dufour, Verbiest)

Leren als primair proces!



Wat is Leren en Professioneel Leren

“Leren heeft meer van een gezamenlijk zoekproces dat begint bij vragen, 
nieuwsgierigheid en verwondering dan van kennisoverdracht.” 
(Meier, 1995, in Castelijns, Koster & Vermeulen, 2004, p. 20)

“the combination of intellectual, attitudinal and functional development

which, in a complex and interacting combination of environment, department, 
officers and activities, provides officers with knowledge, skills and professional 
understanding supporting police enforcement for the benefit of:

• increasing citizen safety, 
• department professionalization and accompanying the 
• implementation of police reforms” (Zeggelaar, 2019).



Change

• Gericht op attitude en opvattingen over het werk.
• Aangrijpingspunten zijn percepties, opvattingen, geloof 

en waarden.
• Focus van veranderen is de motivatie en kwaliteit! 

• Gericht intellect en ratio.
• Aangrijpingspunten zijn professioneel gerelateerde 

kennis, begrip, competentie en reflectie.
• Focus van verandering is (zelf)analyse, (zelf)onderzoek!

• Gericht op productiviteit.
• Aangrijpingspunten is productiviteit 
• Focus van verandering is de kwantiteit en toepassing 

van procedures, wet- en regelgeving. 
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Wanneer is de leerstrategie effectief?:

Probleem klassificatie
(Alford & Head, 2017)

. No definitive formulation.

. No definitive solution.

. An (attempted) solution is a ‘one-shot operation’.

. Every wicked problem is essentially unique.

. The planner has no ‘right to be wrong’, i.e. 
there is no public tolerance of initiatives that fail.



Kenmerken van professioneel politiewerk  Wicked?:

The reality of public services today is that its employers increasingly face a high degree of complexity 
in a ever changing environment, serving the welfare of each unique client and situations. 

Explaining complexity: 

• Strong and strong changing influence of politics, policy and public opinion; 
• Vague and inconsistent missions, visions and goals; 
• The presence of many intermediating organizations;
• A lack of strategic space and own mastery; 
• The very hard measurable output of the primary service; 
• The important role of ideals, values and standards;
• The lack of interest and feeling for effectiveness, efficiency, finance and organizational quality; 
• The many different remainder stakeholders with their own cultures and interests. 

Cervero (2002); Villegas-Reimers (2003); Borko (2004); Mouwen, 2008; Timperley (2008);  Opfer & Pedder (2011); Day (2012).



Wat is vitaliteit?



Vitaliteit

• vi·ta·li·teit (de ~ (v.)) energie om te leven => levenskracht

Organisatievitaliteit

• Het duurzaam inzetbaar maken en behouden van 
medewerkers, zodat ze in staat zijn om een blijvende 
bijdrage te leveren aan de strategische ambities van een 
organisatie (Human Capital Group, 2006)



Ervaart u op dit moment energie in overvloed?

Waarom wel / niet?



Vitaliteit

Psychologisch

Fysiologisch SociologischBelasting (S&B)

Zelfbeeld
Motivatie Self-efficacy

Eigenwaarde

Leefstijl
Herstel Voeding

Lidmaatschap

Inclusie

Respect Democratisch

Vitaliteitsmodel
(Aelberts, Zeggelaar (2019)
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Wanneer is dat leren dan effectief?

Bergenhenegouwen et al, 1998  

Makkelijk aan te LEREN!
(skills)  

Moeilijk te BEINVLOEDEN! 
(meta-cognitie)   



Effectief?  Meet design en aansturing!
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Effectief? Ontwerp-eisen!

• Teambased, on-site, collectief, multi- en interdisciplinair;
• Complexiteit rijke leeronderwerpen;
• Eigen, context-specifieke eigenschappen, materialen en middelen;
• Attitude, intellectuele en functionele focus;
• Blendend aanbod / actief / facilitering (embedded in job)
• Organisatie support en ondersteuning (met name LEIDINGGEVENDEN);
• Lerende, professionele cultuur;
• Overige…

Ik OrganisatieTeam Omgeving



Effectief?  Sterke politiekundige leidende coalities

Bouwen aan gemeenschappen waarin leren centraal staat;

Ontwikkelen van een diep begrip van politieprofessionaliteit, 
het professionele leerproces van medewerkers EN de condities die dit 
proces faciliteren

Ontwikkelen van Politiekundige leiderschap:

• Stimuleren en faciliteren van professioneel leren;
• Ontwikkel omgevingen waar teamleden professioneel leren;
• Zelf leiding geven aan leren en professionalisering; 
• Ontwikkel vertrouwen en ondersteuning voor en bij teamleden;
• Ontwikkel en koester leiderschapspotentie bij teamleden;
• Ontwikkel gemeenschappen met verwachtingen van iedereen;
• Motiveer, beïnvloed en daag teamleden uit hoge doelen en eisen te stellen.



Vandaag, samenvattend:

• In lerende organisaties staat leren centraal?
• Leren is een goede strategie in ‘Wicked’ contexten” ?
• Politiewerk is wicked!
• Effectief leren: Creation of Public Value meta-cognitie meet- en ontwerpeisen
• Organiseer leren (PD) strategisch  coherentie
• Focus op belangrijkste faalfactoren van PD  incoherentie
• Bouw sterke, politiekundig, leidende coalities
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