
Het recht op ambtelijk vakmanschap 
OVERZICHT
In opdracht van het A+O fonds Rijk heeft Stichting Beroepseer de publicatie   
‘Het recht op ambtelijk vakmanschap’ gemaakt. In deze publicatie wordt toegewerkt 
naar het antwoord op de centrale vraag: Welke voorzieningen zijn er nodig om 
ambtelijk vakmanschap in de praktijk te ontwikkelen en beschermen?

Ambtelijk vakmanschap 
Wat is ambtelijk vakmanschap? 
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. Met hun vakmanschap dragen ambtenaren bij aan 
overheidsgezag en daarmee aan de bescherming van de democratische rechtsstaat.

Diagnose 
Ambtelijk vakmanschap staat onder druk 
De laatste decennia is er door ambtelijke organisaties te weinig geïnvesteerd in de 
identiteit van de rijksambtenaar. Hierdoor is de ambtenaar zichzelf in toenemende 
mate als een ‘normale werknemer’ gaan zien, en de burger als ‘klant’. Uit deze beperkte 
rolopvatting blijkt dat het collectieve kompas van de rijksambtenaar onvoldoende is 
ontwikkeld. Een ander probleem is dat de positieve kernwaarden en gedragsnormen 
voor goed ambtenaarschap nergens adequaat zijn vastgelegd, en dat het recht van  
de ambtenaar om integer werk te kunnen verrichten nergens juridisch is uitgewerkt. 

Remedie 
Richt je op vier groepen, niet alleen op politieke bestuurders 
Rijksambtenaren in beleid, uitvoering en toezicht moeten het recht en de plicht 
krijgen om bij de uitoefening van hun werk het recht op ambtelijk vakmanschap van 
burgers, volksvertegenwoordigers en de eigen professionele beroepsgroep net zo 
serieus mee te wegen als het recht daarop van politieke bestuurders. Ambtenaren zijn 
niet ondergeschikt aan één van die vier groepen. Zij kunnen alleen een zelfstandige 
rol in het rechtstatelijk bestel vervullen als ze zich op alle vier de groepen richten. 

Hoe doe je dat? 
Investeer in voorzieningen die ambtelijk vakmanschap bevorderen 
Het bedienen van de vier groepen brengt bijzondere spanningen met zich mee en 
stelt hoge eisen aan de opleiding en vorming van ambtenaren. Deze publicatie biedt 
praktische handvatten om actief en doelgericht te werken aan de bevordering van 
ambtelijk vakmanschap. Het concluderende deel van het boek biedt acht concrete 
aanbevelingen waar overheidswerkgevers en ambtelijke organisaties mee aan de  
slag kunnen. 
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Aanbevelingen op een rij

1.   Om ambtelijk vakmanschap duurzaam te ontwikkelen moeten 
rijksambtenaren zich als ‘professionele professional’ opstellen.

2.    Introduceer een gemeenschappelijk referentiekader voor  
ambtelijk vakmanschap binnen de Rijksoverheid. 

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.

6.  Geef de uitvoering het recht om in het openbaar het kabinet  
en de Tweede Kamer te laten weten hoe de uitvoering van wet
geving 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. 

*   De 8 aanbevelingen zijn in de publicatie nader toegelicht en uitgewerkt.

Quotes
‘Ambtenaren dienen zich als professionele professional op te stellen’

Arre Zuurmond, regeringscommissaris Informatiehuishouding
‘De professionele professional kijkt niet alleen naar boven (de politieke opdracht), 

maar ook naar buiten: gebeurt er wat de bedoeling is? Als je buiten iets ziet wat niet 
klopt, dan heb je de morele plicht om er iets aan te doen. Dat vraagt om persoonlijk 

leiderschap, proactiviteit en eigen verantwoordelijkheid.’

*

‘Ethisch leiderschap kan een belangrijke bijdrage leveren aan een  
integere overheid’

Leonie Heres, bijzonder hoogleraar Integriteit van het lokaal bestuur
‘Er is veel aandacht voor beleid en instrumenten. Men onderschat vaak de cruciale 
rol van het leiderschap in de uitwerking van dat beleid en die instrumenten in de 
praktijk. Diverse onderzoeken laten zien dat expliciete aandacht voor integriteit  
in het leiderschap er daadwerkelijk toe leidt dat medewerkers beter in staat zijn  

om morele afwegingen te maken.’

*

‘Rijksambtenaren moeten loyaliteit aan de samenleving betrachten’
Guido Enthoven, directeur Instituut Maatschappelijke Innovatie

‘Rijksambtenaren moeten zich realiseren dat zij primair werken voor de publieke 
zaak en dat ze behalve loyaliteit aan de minister of staatssecretaris ook loyaliteit aan 
de samenleving moeten betrachten. Ambtenaren worden met publiek geld gefinancierd, 
en met publiek geld gefinancierde informatie behoort  uitzonderingen daargelaten  

ook voor het publiek toegankelijk te zijn.’

*

‘Organiseer een rijksbrede onderwijsmodule om ambtelijk vakmanschap  
te versterken’

Tobias Kwakkelstein, speechschrijver en communicatieadviseur gemeente Amsterdam
‘Er is een sterker bewustzijn bij werkgevers en werknemers nodig dat ambtenaar een 
mooi, veelzijdig en bijzonder beroep is: een vak dat stevige en deels gemeenschappe
lijke opleidingen en socialisatie nodig heeft om zich te kunnen blijven ontwikkelen. 

Die sterkere positie kan ambtenaren vervolgens helpen om zelfverzekerd weerwoord 
te bieden aan de soms wat gemakkelijke en vaak onterechte oordelen van politiek, 

pers en publiek.’
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