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Samenvatting 
 
Samenwerking tussen Rijksinspecties wordt als een van de oplossingen gezien voor de versnipperde 
aandacht van overheden en semi-publieke organisaties voor maatschappelijke problemen. De complexiteit 
van de problemen vereist samenhang tussen instellingen, maar die laat in de praktijk vaak te wensen over. 
Inspecties dragen onvoldoende aan bij de verbetering hiervan, omdat zij traditioneel de instellingen op hun 
afzonderlijke prestaties beoordelen en niet op onderlinge samenwerking. Om deze kloof te overbruggen 
ondernemen inspecties initiatieven om ook buiten hun eigen sectoren te kijken, in samenwerking met 
andere toezichthouders. Het Integraal Toezicht Jeugdzaken is een voorbeeld van zo’n initiatief, waarbij vijf 
inspecties die zich alle vanuit een ander perspectief bezighouden met de jeugd, samenwerken.  
 
In dit onderzoek is de vraag behandeld hoe inspecteurs in zo’n samenwerkingstructuur kennisdelen. 
Immers, inspecteurs zijn te beschouwen als professionals. Zij verzamelen informatie over het gedrag van 
organisaties, beoordelen dit in het licht van de regelgeving en het beleid en plegen indien nodig 
interventies. Zij moeten steeds een grote hoeveelheid informatie uit de omgeving interpreteren: welke 
informatie is relevant en betrouwbaar? Hoe is regelgeving te interpreteren? Wanneer is iets een risico, of 
een overtreding? En wat is een passende interventie? Zij kunnen hiervoor geen gestandaardiseerde 
werkwijze hanteren, maar moeten hun kennis steeds opnieuw toepassen. Omdat inspecties variëren in 
sector, regelgeving, historie en cultuur, is de verwachting dat ook de professionaliteit van de inspecteurs 
divers is, waardoor kennisdeling lastig is. De onderzoeksvraag is dan ook:  
 
Hoe vindt kennisdeling plaats tussen inspecteurs en welke factoren zijn hierop van invloed? 
 
Het onderzoek een bijdrage leveren aan het vergroten van het inzicht hoe een goede afstemming tussen 
gespecialiseerde inspecteurs kan worden bereikt. Daarnaast wil het onderzoek een bijdrage leveren aan de 
literatuur over de professionaliteit van inspecteurs, waarbinnen nog nauwelijks aandacht is voor 
samenwerkende inspecteurs. Tenslotte wil het onderzoek bijdragen aan de inzichten over het organiseren 
van kennisdeling in een publieke omgeving, aangezien studies over dit onderwerp met name binnen de 
private sector hebben plaatsgevonden.  
 
Om te beschrijven op welke wijze inspecteurs kennisdelen zijn theorieën over organisatieleren en 
kennisdeling gebruikt. Zij bieden de mogelijkheid om verschillende vormen van kennisdeling te 
onderscheiden en de effecten van kennisdeling te benoemen. Kennisdeling is gedefinieerd als het proces 
waarin individuen proberen een gedeeld begrip te bewerkstellingen van de werkelijkheid en de vaardigheid 
om deze om te zetten in (gezamenlijke) productieve acties. Kennis wordt hierin gezien als begrip en de 
vaardigheid om deze om te zetten in productieve acties. Dit impliceert dat er gekeken is naar de inzichten 
en kunde van inspecteurs en dat het handelen dat voortvloeit uit het delen van hun inzicht en kunde als 
onderdeel van kennisdeling is beschreven.  
Inspecteurs gedragen zich als street-level-bureaucrats en als professionals. Om de inspecteurs te kunnen 
karakteriseren is daarom literatuur over beide concepten geraadpleegd. De literatuur geeft handvatten om 
de diversiteit in professionaliteit en beslissingsruimte tussen inspecteurs te kunnen beschrijven. Daarvoor is 
gekeken naar de kennis en kunde van inspecteurs, hun gedrag en activiteiten, hun professionele normen en 
hun oriëntatie. 
 
Een deel van het onderzoek is dus theoretisch van aard. Een tweede deel bestaat uit een empirisch 
onderzoek bestaande uit een casestudy bij het Integraal Toezicht Jeugdzaken. In het kader hiervan zijn 
interviews afgenomen met inspecteurs van verschillende inspecties om de diversiteit aan professionaliteit in 
kaart te brengen, om na te gaan op welke wijze zij kennis delen en welke factoren hierbij van invloed zijn.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat ITJ-inspecteurs zich bij hun inspectie bezig houden zich met verschillende 
soorten toezicht: algemeen toezicht, thematisch toezicht en incidententoezicht. Zij houden op verschillende 
organisaties toezicht en verschillen sterk in interventiebevoegdheden en in de wijze waarop zij tot een 
oordeel komen: doet de een dit op een meer gedetailleerde, bureaucratische wijze, de andere inspecteur 
heeft de vrijheid om binnen de open normen op basis van zijn eigen vermogen een oordeel te vellen. Deze 
beslisruimte hangt voornamelijk af van de mate waarin de wet- en regelgeving open of juist gedetailleerde 
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normen bevat en de mate waarin de inspectie de normen heeft ingevuld via protocollen en richtlijnen. 
Harde sanctiebevoegdheden lijken een gedetailleerde werkwijze positief te beïnvloeden.  
De instrumenten die de inspecteurs gebruiken hangen samen met de populatie waarnaar gekeken wordt, die 
per inspectie en per inspectieonderdeel verschillen.  
 
Uit het empirisch onderzoek blijkt dat kennisdeling tussen inspecteurs plaatsvindt doordat zij hun 
specialistische kennis, die sterk is gelieerd aan de sector en aan de inspectie, expliciet maken, ter discussie 
stellen en op basis van argumentatie tot een collectief gedeeld begrip komen. Het gedeelde begrip heeft 
betrekking op de identificatie van problemen met de jeugd, het kiezen van een onderzoeksopzet en 
onderzoeksmethoden, het verzamelen van informatie op basis van die methoden en het interpreteren van 
deze informatie in het licht van de ITJ-normen voor goede samenwerking. Ook als het gaat om de strategie 
ten opzichte van de gemeenten vindt kennisdeling plaats.  
Kennisdeling vindt veelvuldig plaats tijdens werkzaamheden van het ITJ, in groepen, duo’s, formeel en 
informeel, gestructureerd en ongestructureerd en tijdens scholingsdagen.  
 
Voor de individuele inspecteurs betekent het collectieve begrip de creatie van een nieuw mentaal model om 
naar problemen met de jeugd te kijken: niet naar de prestaties van de afzonderlijke instellingen, maar naar 
de samenwerking  tussen hen die effect moet hebben op de situatie van het kind. Zij hanteren dit model 
tegelijkertijd met hun bestaande denkkaders, want tijdens het ITJ-werk moeten zij ook problemen vanuit 
het perspectief van de eigen inspectie kunnen identificeren. Sommige inspecteurs kunnen dit combineren, 
andere inspecteurs constateren een verandering in hun voorkeurswerkwijze en op hun rolbeleving als 
inspecteur: zij prefereren een globaler kader waardoor zij naar de instellingen kunnen kijken in plaats van 
een gedetailleerd kader en verschuiven van een oriëntatie op de instellingen naar een oriëntatie op de 
jongeren.  
 
Of samenhang ook daadwerkelijk plaatsvindt in het handelen van inspecteurs onder andere hangt af van de 
voor inspecteurs gelegenheden om het gedeelde begrip eigen te maken. Is die gelegenheid er onvoldoende, 
dan ontstaat er een gebrek aan samenhang tussen de handelingen van de inspecteurs. Zij maken de kennis 
eigen mee te doen met het expliciteren en combineren van inzichten en af te kijken bij andere, ervaren 
inspecteurs.  
Door kennis te delen creëren de inspecteurs nieuwe collectief gedeelde kennis: het mentale model waardoor 
zij de instellingen beoordelen, maar ook nieuwe methoden van onderzoek, normen voor goede 
samenwerking en effectieve strategieën ten opzichte van gemeenten. Deze gecreëerde kennis maken zij 
actief in de regels, procedures en instrumenten van het ITJ, maar voornamelijk via impliciete routines en 
door het handelen van ervaren steutelfiguren.  
 
Drie groepen van factoren beïnvloeden de processen van kennisdeling. Sociale factoren, zoals vertrouwen 
en de sociale norm van gemeenschappelijkheid bevorderen het komen tot collectief gedeelde kennis. 
Vertrouwen en de norm van expertise als bron van aanzien bevorderen het expliciteren van bestaande 
kennis en daarmee het delen van specialistische kennis. Ook een strategie van wisselende werkzaamheden 
bevordert dit. Tijd en gelegenheid om elkaar te ontmoeten bevordert kennisdeling, evenals die uitnodigt tot 
het inbrengen van gespecialiseerde kennis. ICT heeft weinig invloed op kennisdeling. De rol van 
bestuurlijke beslisorganen tenslotte beïnvloedt of collectief gecreëerde kennis ook omgezet kan worden in 
handelen.  
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 Hoofdstuk 1 

Inleiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de meeste jongeren in Nederland gaat het gelukkig goed. Ze gaan naar school, volgen een studie of 
werken. Komen ze in de problemen, dan zijn er speciale voorzieningen die hulp kunnen bieden. Toch raken 
jongeren soms tussen wal en schip. Bijvoorbeeld als voorzieningen niet goed samenwerken, zodat er geen 
sluitende aanpak komt. Dan wordt te laat gezien dat er iets met een kind aan de hand is, en komt de juiste 
hulp niet, of te laat. Dit gebeurde op 12 juli 2002, toen in Roermond zes kinderen de dood vonden in een 
ontspoord gezin. Dit drama was de aanleiding voor vijf inspecties die zich elk met de jeugd bezighouden 
om hun expertise te bundelen en zo een beter zicht te krijgen op de risico's voor jongeren. De inspecties 
voor de Gezondheidszorg, de Jeugdzorg, Openbare orde en veiligheid, het Onderwijs en voor Werk en 
Inkomen werken sindsdien samen in het Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ). 
 
Samenwerking wordt in het voorbeeld van het ITJ gezien als middel gezien om de effectiviteit van het 
toezicht te vergroten. Doordat maatschappelijke problemen, zeker bij de jeugd, steeds complexer worden, 
kunnen maatschappelijke instellingen en gemeenten ze niet langer afzonderlijk aan. Ze zoeken dan ook 
steeds vaker naar samenhang in activiteiten. Ketenvorming is een manier waarop instellingen met behoud 
van hun autonomie die samenhang in hun primaire proces proberen te bereiken. Zij ‘schakelen’ delen van 
hun dienstverlening aan elkaar. Toezichthouders zijn hier onvoldoende op ingesteld. Zij beoordelen de 
instellingen voornamelijk op hun afzonderlijke functioneren. Maar dit is onvoldoende om de kwaliteit van 
de jeugddienstverlening te kunnen beoordelen, omdat de risico’s die ontstaan uit slechte samenwerking of 
de afwezigheid van samenhang in de dienstverlening niet zichtbaar worden met dit perspectief. Dat kwam 
tot uiting in incidenten zoals dat in Roermond.  
De inspecties concludeerden toen dat zij over de grenzen van de sectoren, instellingen en regelgeving heen 
moeten kijken. Het begrip ketentoezicht is om die reden geboren. Bij ketentoezicht organiseren inspecties 
hun activiteiten rondom een bepaald maatschappelijk probleem en niet langer alleen vanuit een knelpunt in 
de sector waarop zij toezicht houden.  
 
Samenwerking tussen inspecties kan ook tot doel hebben om de toezichtlasten voor instellingen te 
verminderen. In het kader van het project Eenduidig Toezicht, een initiatief van het kabinet om de 
toezichtlasten terug te dringen, proberen de inspecties afstemming in hun activiteiten te versterken.  
Hoewel het in dit onderzoek niet om deze doelstelling gaat, geldt voor beide ambities dat de 
veronderstelling is dat de kwaliteit van het toezicht flink omhoog kan indien de verschillende inspecties 
beter samenwerken. Maar hoe organiseer je dat? Inspecties schenken veel aandacht aan de structuur van de 
samenwerking, het regelen van verantwoordelijkheden, het inrichten van aanspreekpunten, het afstemmen 
van prioriteiten, stroomlijnen van ICT en omgaan met juridische belemmeringen.1 In dit onderzoek wordt 
echter ingegaan op de vraag hoe het delen van kennis in samenwerkingsconstructies kan worden 
georganiseerd.  
 
Kennisdeling is van belang omdat inspecties kennisintensieve organisaties zijn met inspecteurs als 
professionals die het primaire proces vormgeven. Zij zijn belast met de handhaving van specifieke wet- en 
regelgeving en met toezicht op de kwaliteit van bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg of jeugdzorg. 
Inspecteurs verzamelen informatie over het gedrag van organisaties, beoordelen dit in het licht van de 

                                                   
Andere Overheid (2005) Samen werkt! Gezamenlijke bedrijfsbezoeken door rijksinspecties en bijvoorbeeld 
Expertgroep Eenduidig Toezicht (2006) Juridische belemmeringen: tussenrapport 2006 
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regelgeving en het beleid en interveniëren als zij dat nodig vinden. Hun omgeving is dynamisch en 
ambigue. Aan inspecteurs de lastige taak om een grote hoeveelheid informatie uit deze omgeving te 
interpreteren. Zij maken continu inschattingen over welke informatie relevant is, welke betrouwbaar is, hoe 
waarnemingen moeten worden beoordeeld en hoe regelgeving moet worden geïnterpreteerd. Wanneer is 
iets een overtreding? Of een risico? En wat is een passende interventie?  
Inspecteurs beschikken voor het beantwoorden van deze vragen dan ook over enige beslissingsvrijheid. 
Wet- en regelgeving en richtlijnen van de organisatie voorzien immers niet altijd in de steeds wisselende 
situaties waarmee inspecteurs te maken krijgen. De werkelijke handhaving komt daarom tot uiting in 
interactie tussen de inspecteur en de instellingen waarop het toezicht wordt uitgeoefend. Het zijn de 
inspecteurs die regelgeving, beleid en normen naar de sector dienen uit te leggen en te verdedigen. Het zijn 
de inspecteurs die interveniëren bij overtredingen en zij zijn het die ter plaatse te maken krijgen met de 
reacties van organisaties. Niet voor niets worden inspecteurs ook wel de ‘gatekeepers’ van de organisatie 
genoemd.2  
Vanwege de kennisintensieve omgeving zijn in het proces van toezicht overwegend professionals, ofwel 
kenniswerkers, actief. Zij kunnen hun primaire taak niet op gestandaardiseerde wijze uitvoeren, maar zij 
moeten steeds hun kennis en vaardigheden op andere wijze toepassen, omdat de omgeving waarin zij 
opereren per definitie dynamisch is. Kern is dat zij te maken hebben met steeds verschillende soorten 
problemen en cliënten. Hun kennis hebben zij verworven door langdurige opleiding en ervaring.34 Een 
goede inspecteur weet op basis van zijn kennis en ervaring belangrijke van minder belangrijke 
overtredingen te onderscheiden, kan verschillende belangen tegen elkaar af wegen en is in staat 
verschillende strategieën te hanteren.5   
Omdat zij letterlijk met beide benen in het veld staan, soms uit het zicht van de rest van de organisatie, zit 
de kennis van de inspecties voornamelijk geborgen in de inspecteurs zelf.6 Wil een goede samenwerking 
tussen verschillende inspectiediensten van de grond komen, dan verdient de vraag hoe kennisdeling tussen 
deze individuen georganiseerd kan worden de aandacht. Hiervoor is er gekeken naar de dagelijkse praktijk 
van de inspecteurs en de wijze waarop zij kennis delen. 
 
Kennis wordt hier beschouwd als persoonlijke bekwaamheid. Dat betekent dat kennis verondersteld wordt 
alleen in personen aanwezig te zijn, en niet in bijvoorbeeld documenten of systemen. Deze visie op kennis 
impliceert dat kennis niet wordt overgedragen, maar wordt gedeeld via processen van sociale interactie. Bij 
samenwerkende inspecties doorsnijdt die interactie de organisatiegrenzen, en hierbij speelt professionaliteit 
mogelijk een belangrijke rol. Of kennisdeling mogelijk is, hangt immers onder andere af van de bestaande 
expertise.7 Deze bouwen inspecteurs veelal op binnen de inspectie of binnen de sector waar zij als 
inspecteur toezicht op houden.8 . 
Om de vraag te beantwoorden hoe inspecties samenhang in hun primaire proces kunnen bereiken is 
gekeken hoe kennisdeling tussen inspecteurs van verschillende inspecties plaatsvindt en welke factoren 
hierop van invloed zijn. Hiervoor is theorie geraadpleegd, en is gekeken naar een voorbeeld van 
samenwerking tussen verschillende inspectiediensten, het Integraal Toezicht Jeugdzaken.  
 
Onderzoeksvraag  

De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt dan ook als volgt: 
 
Hoe vindt kennisdeling plaats tussen inspecteurs en welke factoren zijn hierop van invloed?  
 
De inspecteurs worden getypeerd aan de hand van het concept van professionaliteit. In de literatuur is 
gekeken wat dit begrip inhoudt en hoe de professionaliteit van inspecteurs kan worden beschreven. Om het 

                                                   
2  E.F. ten Heuvelhof en J.A. de Bruijn (2005) Handhaving: Het spel tussen inspecteur en onder toezicht gestelde  

Utrecht: Lemma 
3 M. Noordegraaf en P. Meurs (2002), Verwarde managers: professionalisering van managers in de zorg  

Management & Organisatie, nr.3, pag. 22-39  
4  M.C.D.P. Weggeman en V. Cornelissen (1997) Kennismanagement Issue Paper HRM in de praktijk  

Kluwer Bedrijfsinformatie, nr. 8  
Ten Heuvelhof en de Bruijn (2005)  

6 Ten Heuvelhof en de Bruijn (2005)  
7 N. Boer (2005) Knowledge sharing within organisations: A situated and relational perspective  

Rotterdam: Erasmus Resarch Institute of Management 
8 Bijvoorbeeld F. Mertens (2006) Oratie Toezicht in een polycentrische samenleving  
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begrip kennisdeling te verduidelijken is ook literatuur geraadpleegd. Tenslotte is in de theorie 
geïnventariseerd welke factoren er mogelijkerwijs van invloed zijn op kennisdelingsprocessen.  
 
Empirisch onderzoek  

De literatuurstudie naar de professionaliteit van inspecteurs en kennisdelingsprocessen is ter illustratie 
aangevuld met een casus waarin verschillende inspectieorganisaties samenwerken: het Integraal Toezicht 
Jeugdzaken (ITJ). De Inspectie van het Onderwijs, de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie Openbare orde en 
veiligheid, Inspectie Werk en Inkomen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg werken onder deze vlag 
samen.  
Voor een casestudy is gekozen omdat bij kennisdeling veel factoren een rol spelen. Vooraf is het echter 
lastig om aan te geven welke dat zullen zijn. Om meerdere factoren mee te kunnen nemen in het onderzoek, 
is een case study uitgevoerd.  
Het ITJ is als case gekozen omdat hierin vijf inspecties samenwerken, waarmee de kans op variatie in 
professionaliteit tussen de inspecteurs groot is en daarmee ook de uitdaging om tot kennisdeling te komen. 
Daarnaast is gezocht naar een casus waarbij inspecteurs over lange periode met elkaar in contact stonden, 
omdat de kans op kennisdeling en met name de ontwikkeling van collectieve kennis daarmee toeneemt.  
Het ITJ is een aantal jaren geleden gestart.  De inspecteurs hebben daarom voldoende relevante ervaring 
hebben met het delen van kennis.  
Algemene informatie over de case is verkregen door het bestuderen van documentatie. De wijze van 
kennisdeling en de professionaliteit van inspecteurs is beschreven aan de hand van half gestructureerde 
interviews met ITJ-inspecteurs. De interviews zijn verdeeld over de deelnemende inspecties, omdat volgens 
de literatuur de professionaliteit van inspecteurs sterk samenhangt met de inspectie waaraan de inspecteurs 
verbonden zijn. De respondenten zijn verder geselecteerd op basis van ervaring, beschikbaarheid en inzicht 
van de programmaleider.  
 
Relevantie 

Praktische relevantie 
Inspecties zijn in het leven geroepen om wet- en regelgeving te handhaven en om de kwaliteit van de 
publieke dienstverlening te bewaken. Een gebrekkige samenhang in het toezicht leidt ertoe dat de inspecties 
wel weten welke risico’s zich binnen hun sector voordoen, maar dat zij onvoldoende kunnen inschatten 
welke knelpunten er zijn in die dienstverlening die zich over verschillende sectoren uitstrekt, bijvoorbeeld 
jeugdhulpverlening in ketens of andere vormen van samenwerking tussen organisaties. In het geval van de 
jeugdhulpverlening zijn het de jongeren die hier de dupe van worden, omdat de organisaties hun 
hulpverlening onvoldoende op elkaar afstemmen.  
Meer samenhang tussen dienstverleners is dus hoog nodig en toezichthouders kunnen hieraan bijdragen 
door deze samenhang in hun waarneming en oordeel op te nemen. Daarbij begeven zij zich op elkaars 
terrein en moeten zij samenwerken. Maar samenwerken is niet van de een op de andere dag gerealiseerd. 
Inspecties moeten organiseren op verschillende fronten, denk alleen maar aan taken, bevoegdheden en 
vertrouwelijkheid van informatie.  
Maar de kernactiviteit van inspecties, het verzamelen van informatie, het interpreteren en beoordelen van 
deze informatie en het interveniëren komt tot stand in interactie tussen de inspecteur en de inspectee. Als 
inspecties moeten samenwerken en hun blik op het veld moeten veranderen, dan zijn het dus vooral de 
inspecteurs die met deze opdracht belast zijn. Omdat een inspecteur zijn handelen voornamelijk baseert op 
zijn kennis en ervaring, meestal opgebouwd binnen de sector en de inspectie, zit hier wellicht een sleutel 
om meer samenhang in het toezicht te bereiken. Welke aangrijpingspunten zijn er voor de organisatie en 
voor de inspecteurs zelf om onderlinge kennisdeling en daarmee de samenhang in het toezicht te 
bevorderen? Dit onderzoek probeert een bijdrage te leveren aan het vergroten van dit inzicht.  
Inspecteurs binnen het ITJ proberen al enkele jaren om hun kennis en ervaring te delen om met een 
integrale blik naar de jeugdsector te kijken. Hoe verloopt dat? Wat zijn knelpunten en successen en hoe 
kunnen zij en de managers van het ITJ het kennisdelingsproces optimaliseren? Dit onderzoek hoopt 
daaraan een bijdrage te releveren.  
 
Wetenschappelijke relevantie 
De aandacht in publicaties voor de professionaliteit van inspecteurs loopt niet over. Redelijk gedateerde 
publicaties spreken van een inspecteur die in zijn eigen gebied zijn toezichtstaken in hoge mate zelfstandig 
uitvoert. Gezien de ontwikkelingen die de inspectieorganisaties de afgelopen jaren hebben doorgemaakt, 
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lijkt dit beeld niet meer houdbaar. Recentelijke publicaties bevestigen dit. Deze zijn echter gebaseerd op 
een enkele inspectie en lichten dus maar een tipje van de sluier op. Bovendien hebben zij weinig aandacht 
voor de inspecteur in een samenwerkende rol. Indien inspecteurs moeten samenwerken, hoe doen zij dat 
dan? Hoe geven zij samen vorm aan dat deel van het toezichtproces waarop de organisaties weinig directe 
sturing hebben? Dit onderzoek probeert een bijdrage te leveren aan inzicht op deze punten.  
Hiervoor zijn theorieën over kennisdeling en leren in kennisintensieve organisaties gebruikt. Deze zijn zeer 
talrijk. Onder de noemers organisatieleren en kennismanagement zijn sinds de jaren '80 veel publicaties 
verschenen die ingaan op de vraag hoe organisaties en mensen in organisaties kennis ontwikkelen, 
vasthouden en toepassen. De achterliggende vraag is hoe bedrijven hun strategische positie kunnen 
verbeteren door kennis in hun organisatie te benutten. Inspecties zijn in deze onderzoeken niet te vinden. 
Maar inspecties zijn geen gewone organisaties. Zij hebben een exclusieve taak, een bijzondere dynamiek 
tussen de organisatiemedewerkers en de inspectees en een sterk gewortelde, eigen cultuur. Dit onderzoek 
probeert de rol van de eigenschappen van inspecties bij kennisdelingsprocessen te onderzoeken.  
 

Opbouw 

In de volgende twee hoofdstukken wordt de bestaande literatuur gebruikt om te kijken hoe een inspecteur 
kan worden getypeerd (hoofdstuk 2) en hoe er naar kennisdeling gekeken kan worden en welke 
mogelijkheden en belemmeringen er hierbij kunnen optreden (hoofdstuk 3). Hoofdstuk 4 licht de 
gehanteerde methoden van onderzoek toe, hoofdstuk 5 de resultaten van het empirisch onderzoek en de 
analyse. Als besluit staan de conclusie en aanbevelingen in hoofdstuk 7.  
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Hoofdstuk 2  

Een professionele inspecteur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dit hoofdstuk gaat in op het vak van inspecteur. Wat is een inspecteur en wat doet zo iemand nu zoal? 
Vanuit de typering van een inspecteur als street-level-bureaucrat en als professional wordt verder gekeken 
naar de kennis van inspecteurs. Waaruit bestaat hun expertise en hoe ontwikkelt deze zich?  
 
 
2.1 Het werk van een inspecteur 

Een inspecteur is belast met toezichthoudende taken. Artikel 5:11 Awb bepaalt dat een toezichthouder altijd 
een persoon is die 'bij of krachtens wettelijk voorschrift belast is met het houden van toezicht op de 
naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift'. Het toezicht wordt normaliter 
opgedragen aan ambtenaren, maar kan ook aan niet-ambtenaren worden neergelegd. Dit komt regelmatig 
voor door de verzelfstandiging van overheidsdiensten, waardoor in bijzondere wetgeving werknemers van 
privaatrechtelijke ondernemingen als toezichthouder zijn aangewezen.9  
Toezicht is te onderscheiden in nalevingstoezicht, uitvoeringstoezicht en interbestuurlijk toezicht.  
De eerste vorm richt zich op de naleving van wet- en regelgeving door burgers en bedrijven en wordt 
uitgevoerd door markttoezichthouders en rijksinspecties. Uitvoeringstoezicht betreft het toezicht op de 
uitvoering van publieke taken door zelfstandige organisaties, denk aan zorg- of onderwijsinstellingen. 
Interbestuurlijk toezicht tenslotte is het toezicht op de uitvoering van publieke taken door decentrale 
overheden.10 
Om scherp te krijgen wat de taken van een inspecteur inhouden is het zinvol in te gaan op de termen 
toezicht, handhaving en inspectie. De literatuur vult deze termen wisselend in, soms als onderscheidend, 
vaak ook als synoniemen. Ook in de praktijk lopen de begrippen niet zelden door elkaar. De Algemene 
Rekenkamer definieerde het begrip toezicht op een wijze die later is overgenomen door de Ambtelijke 
Commissie Toezicht en in het kabinetsstandpunt omtrent de visie op toezicht.11 Hierin bestaat het uitvoeren 
van toezicht uit drie activiteiten: ‘Het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak 
voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel 
naar aanleiding daarvan zonodig interveniëren12’.  
Van handhaving is sprake als er bij het toezicht dwang mag worden uitgeoefend. Dit kunnen bestuurlijke 
sancties zijn, zoals bestuursdwang, een dwangsom of een bestuurlijke boete. Bij strafrechtelijke handhaving 
worden de sancties opgelegd door de rechterlijke macht. Een deel van de inspectieorganisaties en van de 
inspecteurs is bij deze vorm van handhaving betrokken door opsporing te verrichten. Deze Bijzondere 
Opsporingsdiensten (BOD’s) en Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) staan als gevolg hiervan in 
nauw contact met politie en Openbaar Ministerie.  
De term inspectie wordt vaak gebruikt voor de controlebezoeken die inspecteurs brengen om informatie te 
verzamelen in het kader van het toezicht. Hier wordt met name de term toezicht gebruikt, waarbinnen 
activiteiten van inspecties en handhaving vallen.  

                                                   
9 Commissie Stevens (2006) Het gezicht van toezicht: aanbevelingen tot het verminderen van de  

toezichtslast   
10 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (2005) Minder last, meer effect: zes principes  

van goed toezicht  
11 Algemene Rekenkamer Toezicht op de uitvoering van publieke taken, Kamerstukken II 1997-1998 25  

956, nr. 1-2; Ambtelijke Commissie Toezicht (2000) Vertrouwen in onafhankelijkheid  Den Haag;  
Kabinetsstandpunt De kaderstellende visie op toezicht Kamerstukken II 2000-2001, 27831, nr. 1 Minder last, meer 
effect: zes principes van goed toezicht Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (2005) 

12 Ambtelijke Commissie Toezicht (2000) Vertrouwen in onafhankelijkheid Den Haag, pag. 13  
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De kern van het werk van een inspecteur is dus het verzamelen van informatie, het vormen van een oordeel 
en het eventueel interveniëren. Hiertoe beschikken inspecteurs over bevoegdheden om informatie te 
verzamelen bij de inspectee en andere organisaties en om interventies te doen. Die bevoegdheden kunnen 
uiteenlopen. Zo mag een inspecteur voor de Gezondheidszorg bijvoorbeeld een ziekenhuisafdeling 
eigenhandig sluiten, wanneer de zorg of veiligheid te wensen overlaat. Een inspecteur van de Jeugdzorg 
heeft die bevoegdheid bij zorginstellingen niet. Een inspecteur van de Inspectie voor Werk en Inkomen kan 
helemaal niet direct interveniëren, maar mag slechts rapport uitbrengen aan de minister van Sociale Zaken. 
Ook binnen inspecties zijn verschillen in bevoegdheden van inspecteurs, afhankelijk van de regelgeving op 
basis waarvan zij werken.   
 
Maar hoe brengt een inspecteur zijn formele taken in praktijk? Daarover is niet veel recent onderzoek 
beschikbaar. Beschrijvingen van de beroepsinvulling van inspecteurs zijn alweer redelijk gedateerd.13 Het 
is een romantisch beeld van een inhoudelijk deskundige inspecteur die in relatief grote vrijheid informatie 
verzamelt, oordeelt en intervenieert. Hij legt alleen aan zijn collega's rekenschap af en leert zijn vak al 
doende zonder specifieke opleiding. Dit beeld lijkt in de huidige tijd niet meer houdbaar. De aandacht voor 
het toezicht is het afgelopen decennium toegenomen en dit heeft veranderingen tot gevolg gehad, zoals 
toenemende rationalisering, eisen aan transparantie,14 internationalisering van het toezicht15 en risicogericht 
toezicht.  
Uit de recente publicaties die er zijn kan er wel worden geschetst hoe de drie kernactiviteiten van toezicht 
in de praktijk uitwerken en welke acties inspecteur in het kader hiervan doen. In de volgende alinea’s wordt 
hierop ingegaan. Ook het fenomeen risicogericht toezicht wordt kort toegelicht, omdat dit deel uitmaakt 
van de werkwijze van het Integraal Toezicht Jeugdzaken, en dus relevant is voor het onderzoek.  
 
De drie activiteiten van toezicht die de Algemene Rekenkamer onderscheidt vinden niet altijd 
daadwerkelijk gescheiden plaats. Het is wel zo dat een inspecteur die een overtreding zelf constateert geen 
sancties mag opleggen. Het principe van functiescheiding bepaalt dat alleen personen die niet betrokken 
zijn geweest bij het vaststellen van een overtreding een dwangsom of een boete kunnen opleggen. De 
achterliggende gedachte is dat voorkomen moet worden dat inspecteurs rechter in eigen zaak worden.16   
Maar Kagan, die de praktijk van inspectieorganisaties onderzocht, concludeerde dat het verzamelen van 
informatie en het beoordelen op de aanwezigheid van overtredingen tegelijkertijd gebeurt.17 Hij splitste het 
toezicht op in twee fasen, namelijk het oordelen over het gedrag van een bedrijf ten opzichte van de regels 
en het ondernemen van stappen bij een eventuele overtreding.   
De Bruijn en Heuvelhof betogen dat de praktijk nog diffuser is. Niet alleen lopen juridisch gescheiden 
onderdelen van toezicht in de praktijk door elkaar heen, inspecteurs proberen op allerlei momenten en op 
allerlei wijzen organisaties ertoe te bewegen de regels te handhaven. Zij zien de praktijk van toezicht als 
een ingewikkeld spel, waarbij inspecteur en onder toezicht gestelde om uiteenlopende motieven kunnen 
handelen en elkaar met verschillende strategieën (proberen te) beïnvloeden. De Bruijn en Heuvelhof 
omschrijven toezicht, handhaving en inspectie dan ook op een algemenere wijze, namelijk als ‘alle 
activiteiten die worden verricht om te bevorderen dat door de overheid gestelde regels worden nageleefd’18. 
Die omvatten meer dan de formele taken en interventies. Zo kunnen inspecteurs in plaats van een in 
inspectee die in overtreding is of onvoldoende kwaliteit levert te sanctioneren of proberen te overreden ook 
allianties aangaan met andere inspectees in de sector. De strategie is dan om deze ‘good guys’ de ‘bad 
guys’ onder druk te laten te zetten om zich conform te gaan gedragen.   
 
 
 
Soorten toezichtsactiviteiten  

                                                   
13 Hawkins, K. (1984) Environment and Enforcement: Regulation and the Social Definition of Pollution  

Oxford: Clarendon Press 
14  Mertens, F. (2006) Oratie Toezicht in een polycentrische samenleving  
15  Gestel, R. van en P. Eijlander (red.) (2006) Domeinconflicten tussen Europees en nationaal toezicht Den Haag:  

Boom Juridische Uitgevers 
16 Commissie Stevens (2006) pag. 20  
17  Kagan in Wiering, M.A. (1999) Controleurs in context: Handhaving van mestwetgeving in Nederland en in  

Vlaanderen Nijmegen: M.A. Wiering 
18  Cools en Wiering in: De Bruijn en Heuvelhof (2005) Handhaving: Het spel tussen inspecteur en onder toezicht  

gestelde Utrecht: Lemma 
Lemma, pagina 12 
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Inspecteurs voeren verschillende activiteiten uit in het kader van zowel nalevingstoezicht, als 
interbestuurlijk en uitvoeringstoezicht. De verschillende soorten activiteiten houden verband met de 
aanleiding van het toezicht:  
 
− Algemeen toezicht: het toezicht dat direct voortvloeit uit wettelijke verplichtingen. Denk aan de 

Algemene Doorlichting Rampenbestrijding van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid die eens per 
twee jaar plaatsvindt.  

− Thematisch onderzoek: onderzoek naar een specifieke situatie in een bepaald deel van het 
inspectieveld. Bijvoorbeeld de kwaliteit van ambulancezorg bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, 
de accreditatie van hogescholen en universiteiten door de Onderwijsinspectie, of de eerste levensjaren 
van een kind bij de Inspectie Jeugdzorg.  

− Incidenteel onderzoek: onderzoek naar aanleiding van berichten van burgers of anderen over het 
functioneren van instellingen, de zogenaamd meldingen en het afgeven van vergunningen of 
verklaringen.  

− Incidentenonderzoek, ook wel interventieonderzoek of calamiteitenonderzoek: onderzoek bij ernstige 
problemen of calamiteiten, denk aan recent mogelijke misstanden bij adoptie in India of het 
maasmeisje.19  

 
Inspecteurs combineren over het algemeen de verschillende vormen van toezicht. Naast reguliere inspecties 
in het kader van algemeen toezicht verwerken ze meldingen, doen ze, al dan niet in samenwerking, een 
thematisch onderzoek of werken ze mee aan een incidentenonderzoeken.20   
 
Risicogericht toezicht  
De doelstellingen van nalevingtoezicht is het bevorderen van de naleving van wet- en regelgeving. Bij 
uitvoeringstoezicht is het doel de kwaliteit van de publieke dienstverlening te waarborgen. In beide 
gevallen is perfectie niet realistisch. Zo kunnen toezichthouders niet in álle gevallen voorkomen dat in er in 
instellingen fouten worden gemaakt of dat een kind tussen wal en schip beland in de jeugdketen. De 
doelstelling is dan ook het beperken van risico’s. Inspectieorganisaties brengen steeds vaker op basis van 
indicatoren risico’s in kaart en bepalen op grond hiervan hun prioriteiten in het algemene toezicht.21 22 Dit 
kan betekenen dat organisaties met een laag risico niet of zeer weinig worden geïnspecteerd, terwijl 
organisaties die in de fout gaan of waarvan de dienstverlening zorgwekkend is, vaker worden 
gecontroleerd. Het kan ook betekenen dat inspectieorganisaties bepaalde regelgeving intensiever 
controleren dan andere.23  
Deze risicoanalyses zijn een respons op de roep om selectief toezicht door de sectoren, de Tweede Kamer 
en het kabinet. Selectiviteit houdt in dat inspecties hun capaciteit zo effectief mogelijk moeten inzetten, 
waarbij zij een afweging in kosten en baten maken. Inspecties dienen organisaties die goed presteren 
minder te belasten met controle, terwijl organisaties die slecht presteren met intensieve controle en 
interventie te maken moeten krijgen.24  
Het bepalen waar de risico's liggen en waar niet, wordt wel beschouwd als een aparte fase van het toezicht, 
die voorafgaat aan het inspecteren, beoordelen en rapporteren (tweede fase) en eventueel interveniëren 
(derde fase).25 
De ontwikkeling van risicoanalyses en het toenemende belang van deze analyses voor het toezicht heeft 
mogelijk effect op de professionaliteit van de inspecteurs. Over de effecten is echter vooralsnog weinig 
bekend. Uit recent onderzoek blijkt dat met het analyseren van de risico’s aan de hand van data een 
activiteit is waar (nog) relatief weinig inspecteurs zich mee bezig houden. Het is het terrein van 
administratieve medewerkers of van analisten. 26  
 
Andere activiteiten  

                                                   
19 S. Kist en G. Hutschemaekers (2006) Beroep Inspecteur in de gezondheidszorg Inspectie voor de  

Gezondheidszorg  
20  Kist en Hutschemaekers (2006) 
21 P. van Reenen (red.) (2000) De Tafel van Elf Den Haag: Sdu Uitgevers  
22  De Onderwijsinspectie bijvoorbeeld werkt vanaf 1 januari 2008 met ‘risicogericht’ toezicht. De Inspectie  

voor de Gezondheidszorg noemt het principe ‘gelaagd en gefaseerd’ toezicht. Zie ook het jaarverslag IGZ 2006 
23  Commissie Stevens (2006) 
24 Kabinetstrandpunt Visie op Toezicht Ministerie van Binnenlandse Zaken (2005)  
25  http://www.igz.nl/loketzorgaanbieders/toezicht/toezicht 
26 Kist en Hutschemaekers (2006)  
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Het handhaven van wet- en regelgeving en het waarborgen van de kwaliteit van publieke dienstverlening 
zijn niet de enige doelstellingen die inspecties nastreven. Toezichthouders spelen ook een belangrijke rol in 
de ontwikkeling van beleid. Bevindingen van inspecteurs dienen als feedback op de bestaande wet- en 
regelgeving en op het gevoerde beleid. Variërend van ministerie tot ministerie heeft de inspectie invloed op 
wetsontwerpen en op de beleidsvoorbereiding en vindt er regelmatig contact plaats tussen inspecteurs en 
beleidsmedewerkers.27 Dit is van belang omdat het nog steeds voorkomt dat controle van nieuwe wet- en 
regelgeving moeilijk of onmogelijk is.28 Voor zover bekend is de tijd die inspecteurs aan dergelijk overleg 
of adviezen besteden een klein aandeel ten opzichte van andere activiteiten.29 
Naast deze beleidsfunctie hebben inspectiediensten een informerende taak naar publiek, parlement en 
ministers over ontwikkelingen en trends in de sector. Op grond van hun bevindingen communiceren zij 
deze in de vorm van jaarberichten, jaarverslagen en rapportages. Het schrijven van deze publicaties naar 
aanleiding van de verschillende soorten onderzoek, is een belangrijk deel van het werk van een 
inspecteur.30  
 

 
 

 
Samengevat: inspecteurs houden toezicht op de naleving van wet- en regelgeving en/of de kwaliteit van 
publieke dienstverlening door private organisaties of decentrale overheden. Kern van het werk is het 
verzamelen van informatie over de naleving of de kwaliteit, het vormen van een oordeel daarover en het 
zonodig interveniëren. De formele uitoefening van deze taak is afhankelijk van de bevoegdheden van de 
inspecteur. Inspecteurs voeren ook verschillende soorten toezichtsactiviteiten ui: algemeen toezicht, 
incidenteel onderzoek, incidentenonderzoek en thematisch onderzoek.  
 

                                                   
27 Algemene Rekenkamer Tussen beleid en uitvoering Motie van het lid Bemelmans-Videc c.s. Eerste  

Kamer, Kamerstuk 28 831 C en Kist en Hutschemaekers (2006) 
28 Commissie Stevens (2006)  
29 Kist en Hutschemaekers (2006)  
30  Kist en Hutschemaekers (2006) 

Kist en Hutschemaekers vormen de uitzondering op de gebrekkige aandacht voor de dagelijkse 
praktijk van inspecteurs. De twee onderzoekers bekeken onlangs de professionaliteit van inspecteurs 
van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.1 Een aantal feiten uit hun onderzoek zijn weergegeven in 
het kader hieronder en zijn wellicht illustrerend voor het beroep van een dergelijke inspecteur.  

 
- Inspecteurs houden zich met meer dan één vorm van toezicht bezig. Zij doen activiteiten in 

het kader van zowel algemeen toezicht, thematisch toezicht, incidenteel toezicht en 
interventietoezicht. 

- Senior-inspecteurs en hoofdinspecteurs houden zich meer bezig met handhaving- en 
opsporingsactiviteiten dan gewone inspecteurs, en minder met incidenteel en 
interventieonderzoek.  

- In het kader van algemeen toezicht is ongeveer de helft van de inspecteur accounthouder, 
dat wil zeggen dat zij het aanspreekpunt zijn voor een bepaalde groep instellingen. Het aantal 
instellingen per inspecteur loopt uiteen van 23 tot 250.  

- Het analyseren van informatie van een instelling op mogelijke risico's kost een inspecteur 
gemiddeld negen uur.  

- Een inspectiebezoek kost een inspecteur gemiddeld twintig uur, inclusief de voorbereiding, 
het bezoek zelf, de rapportage en eventuele follow-up.  

- Het behandelen van een melding kost een inspecteur gemiddeld twaalf uur van zijn tijd, 
verdeeld over gemiddeld 54 dagen.  

- De voorbereiding van een inspectie bestaat uit informatieverzameling uit inspectierapporten, 
documenten van de zorginstelling, zoals jaarverslagen en rapportages. Inspecteurs 
raadplegen in mindere mate collega-inspecteurs. 

- Een thematisch onderzoek doen inspecteurs in groepen van gemiddeld zes man. Hierbij 
zoeken inspecteurs bij dezelfde informatiebronnen als bij het algemeen onderzoek, zij het dat 
hier ook wetenschappelijke literatuur wordt betrokken en er gesprekken plaatsvinden met 
experts, vertegenwoordigers van koepelorganisaties en beroepsgroepen.  

- Een aanzienlijk deel van de inspecteurs werkt op gestandaardiseerde wijze. Zij maken 
gebruik van formats voor nota's van bevindingen, van vragenlijsten, beoordelingslijsten en 
gesprekslijsten. Met name bij het thematisch onderzoek worden gestandaardiseerde 
instrumenten in meer dan de helft van de gevallen gebruikt.  
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2.2 Typering van de inspecteur: street-level-bureaucrat  

Inspectiediensten staan onder gezag van een politiek bewindvoerder. Zij zijn in sommige gevallen slechts 
beheersmatig op afstand gezet en vallen dus volledig onder de ministeriële verantwoordelijkheid. Hun 
onafhankelijkheid als het gaat om toezichthoudende activiteiten is meestal gewaarborgd in een 
organisatiebesluit. De lijn van een inspectieorganisatie bestaat doorgaans uit een x aantal inspecteurs, 
enkele hoofdinspecteurs en een inspecteur-generaal. Bij grotere inspectiediensten zijn er ook coördinerende 
inspecteurs die verschillende programma’s of clusters van groepen inspecteurs coördineren. Inspecteurs 
worden daarnaast ondersteund door administratieve of inhoudelijke medewerkers.  
De inspecteurs brengen met hun controlerende en opsporende activiteiten wettelijke regels in praktijk en 
zijn dus overheidsuitvoerders. Zij zijn het die in direct contact staan met burgers, bedrijven en publieke 
organisaties. In deze interactie komt de werkelijke handhaving tot stand. 
Hoewel men hoog in de organisatie meer bevoegdheden heeft, zijn het de inspecteurs die over de meeste 
informatie beschikken, omdat alleen zij in direct contact staan met het veld. Er wordt ook wel gesproken 
over het informatiemonopolie van inspecteurs.31 
De kern van het werk van een inspecteur is een afweging van verschillende waarden. De uitdrukking ‘regel 
is regel’ gaat in de meeste situaties waarmee inspecteurs te maken krijgen niet op. Het werk van een 
inspecteur is onvoorspelbaar en meerduidig. Hij ziet zich gesteld met tegengestelde waarden en moet die 
telkens tegen elkaar afwegen.32 Deze moeilijkheid die de kern vormt van het beroep komt volgens 
voormalig onderwijsinspecteur Straver niet zelden tot uiting in eindeloos genuanceerde beoordelingen, zo 
illustreerde hij treffend in jaren ’70-bewoordingen:  
 
‘Een der taken van de inspecteur is de vinger te houden op de pols van het onderwijs en de hartslag te 
registreren. Die registratie geschiedt in rapporten waarvan de min of meer officiële stijl het lezen vaak tot 
een wurgende bezigheid ontluistert. Een inspecteur ziet zich altijd genoodzaakt iets te moeten constateren, 
of hij kan zich niet aan de indruk onttrekken, terwijl het hem enerzijds voorkomt, wat anderzijds niet 
voorkomt, het een en ander – gerubriceerd en geadstrueerd – samengevat in een voorlopige conclusie’.33 
 
Doordat zij in hun uitvoerende taken uiteenlopende contextuele factoren in aanmerking moeten nemen en 
steeds nieuwe afwegingen moeten maken zijn inspecteurs typische street-level-bureaucrats.34 De 
werkelijke wereld is vaak ingewikkelder dan de regelgever heeft voorzien, en daarom beschikken street-
level-bureacraten over beslissingsvrijheid oftewel discretionaire ruimte: de bevoegdheid om een beslissing 
te nemen in een situatie die te gecompliceerd is om in regels te vangen. Een situatie, die bovendien 
menselijk antwoord vereist, omdat de beslissing van de street-level-bureaucrat vaak ingrijpende gevolgen 
heeft voor de mensen in de organisatie. Op deze manier kan beleid op menselijke wijze worden toegepast 
en wordt de flexibiliteit van het beleid, en daarmee ook de legitimiteit, verhoogd.35 
De beslissingsvrijheid van inspecteurs is ook van belang vanwege de relatie met de inspectee, die 
gekenmerkt wordt door wederzijdse afhankelijkheid.36 Om het gedrag van de organisatie te kunnen 
beoordelen dient hij of zij immers mee te werken aan de inspectie door informatie te verschaffen en 
inspecteurs te begeleiden bij controlebezoeken. Deze relatie tussen de inspectee en inspecteur is een 
kwetsbare; enerzijds moet een inspecteur zijn gezag kunnen inzetten, anderzijds moet hij waken voor een al 
te slechte relatie die hem het controleren onmogelijk maakt. Dit ingewikkelde spel is soms lastig neer te 
leggen in instructies en vereist in plaats daarvan dan een speelbord waarop de inspecteur vrij kan schaken.37  
 
Het gedrag van een inspecteur en de beslissingen die hij neemt, hangen dus af van de ruimte die de regels 
hem bieden. Soms is er sprake van vage regelgeving of van zogenaamde open normen, die de regelgever 
heeft gelaten omdat zij van mening is dat de context zo divers en gecompliceerd is, dat het oordeel aan de 
uitvoerder moet worden gelaten. Maar naast de wet- en regelgeving er zijn ook andere factoren die de 
inspecteurs beïnvloeden. Wiering noemt er nog drie:  
                                                   
31 Hawkins (1984), Wiering (1999) 
32 Hawkins (1984), de Bruijn en ten Heuvelhof (2005)  
33 Straver, G.J. (1971) Hee, pst! Wat kom je doen? Een bundel impressies van een inspecteur Tilburg: Uitgeverij  

Zwijsen Tilburg, pagina 7 
34 Lipsky (1980) Street-level bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services New York: Russell Sage  

Foundation 
35 Lipsky (1980) pagina 15 
36 de Bruijn en ten Heuvelhof (2005) 
37 de Bruijn en ten Heuvelhof (2005) 
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1. De organisatie kan de vrijheid van de inspecteur beperken door specialisatie van taken, centralisatie en 
een sterk wakend oog vanuit de hiërarchie. Tussen de autonomie van de inspecteur en de neiging van de 
organisatie om vanuit het oogpunt van controle en efficiency de activiteiten van de inspecteurs te proberen 
te bureaucratiseren zit een spanning. De twee uitersten worden zichtbaar in een tweetal handhavingstrategie 
die binnen inspectieorganisaties gehanteerd worden: de zogenaamde bureaucratische werkwijze versus de 
strategische werkwijze. De eerste is erop gericht de onder toezicht gestelde duidelijkheid te verschaffen 
over bijvoorbeeld het tijdstip wanneer een inspecteur een organisatie komt bezoeken. Dit is voor de 
organisatie uiteraard prettig en een vooraf vastgestelde planning is voor inspectiediensten erg efficiënt. 
Tegelijkertijd kan een inspectee deze informatie gebruiken om een overtreding te verbergen of om een 
inspecteur op andere wijze te misleiden. Daarom is de strategische stijl, waarbij een inspecteur zijn acties 
van andere factoren laat afhangen, soms effectiever.38 
2. Het contact tussen uitvoerende en de inspectee kan de ruimte inkleuren, met name als deze intensief en 
innig is. 
3. De capaciteit van de inspecteur als professional. Kennis en ervaring bieden inspecteurs houvast bij 
beslissingen en kan het vertrouwen van hun meerdere bevorderen.39  Op het punt van kennis wordt in de 
volgende paragraaf verder ingegaan.  
 
Samengevat: een inspecteur is een street-level-bureaucrat die de uitvoering van wet- en regelgeving tot 
stand brengt in interactie met de inspectee. Een inspecteur beschikt over beslisruimte, waarin hij in zijn 
oordeel en interventie ten aanzien van inspectees een afweging maakt tussen steeds wisselende contextuele 
factoren. De beslisruimte van een inspecteur wordt bepaald door de organisatie, de wet- en regelgeving, de 
relatie met de inspectee en de professionaliteit van de inspecteur.  
 

2.3 Typering van de inspecteur: een professional 

De inspecteurs on-the-street zijn voor inspectieorganisaties de belangrijkste kennisbronnen. Zij sporen 
problemen op, zien de effecten van (nieuwe) regelgeving en de invloed van handhaving. Als wandelende 
informatiedragers zijn inspecteurs professionals, die enige autonomie genieten binnen de organisatie. De 
term professional behoeft enige uitleg, alleen al omdat door veelvuldig hergebruik van de termen 
professional, professionalisering en professionaliteit niet altijd even duidelijk is wat deze begrippen nu 
werkelijk betekenen.  
Grofweg zijn er twee visies op professionaliteit te onderscheiden. De traditionele visie, waaronder auteurs 
als Wilensky, Freidson en Larsson worden geschaard, plaatsen professionaliteit in de brede context van de 
samenleving, waarin professionals een bijzondere (machts)positie hebben. Volgens deze visie is een 
professional lid van een beroepsgroep, een professie, die gedeelde instituties in stand houdt om de 
toetreding en structurering van kennis te regelen, denk aan opleidingen, cursussen en publicaties. Zij 
probeert direct invloed uit te oefenen op het handelen van de professionals door middel van beroepscodes 
en regelt de uitoefening van het beroep via officiële toetreding. Deze beroepsgroepen, waarvan artsen, 
notarissen en advocaten misschien wel de bekendste voorbeelden zijn, beschikken bovendien over een door 
de staat toegestaan intern tuchtrecht waardoor ze op eigen wijze handelen dat zich niet verhoudt met de 
interne codes kan bestraffen.40 De afscherming van de professie ten opzichte van buitenstaanders verschaft 
de professional een hoge mate van autonomie ten opzichte van het hiërarchisch bovengeschikt 
management, een bevoorrechte sociale positie in de samenleving en een economische gunstige positie in de 
markt.41  
De bron van autonomie van professionals in de klassieke visie is hun technische kennis, waaraan een 
continue behoefte is en die schaars is. Technisch heeft niet zozeer betrekking op de 
natuurwetenschappelijke aard van kennis, maar op de complexiteit ervan. Een professie is er met succes in 
geslaagd deze kennis te claimen waardoor de kennis gemonopoliseerd wordt; zij kan alleen maar eigen 
worden gemaakt door een lange, voorgeschreven training binnen de beroepsgroep. Een tweede bron van 
autonomie is het geloof in de superioriteit van de dienstverlening door de beroepsgroep. De burger gelooft 
in een goede dienstverlening door de professionals. De cliënt is op zijn beurt voor de professionals de 
belangrijkste oriëntatie. Commerciële en organisatorische doelstellingen zijn aan dit service ideaal of deze 
professionele ideologie ondergeschikt. Binnen de professie gelden normen van professioneel handelen: het 

                                                   
38 de Bruijn en ten Heuvelhof (2005), 
39 Wiering (1999) 
40 Wilensky (1964) The professionalizatino of everyone? American Journal of Sociology Vol. 70, nr. 2, pag. 137-158 
41 Larsson in K.M. MacDonald (1995) The Sociology of the professions London: Sage Publications 
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beschermen van de autonomie van de beroepsgroep en het bewustzijn van de beperkingen van het eigen 
specialisme binnen de beroepsgroep. De technische kennis en de professionele normen bepalen in grote 
mate de kennis en het gedrag, ofwel de professionaliteit van een professional.42  
Professionalisering in de klassieke visie wordt bepaald door de mate waarin een groep erin geslaagd is 
schaarse, hoogstaande kennis te claimen, de mate van toewijding aan het belang van de cliënt en de steun 
aan de normen van professioneel handelen. Volgens deze criteria kunnen enkele beroepen worden betiteld 
als professie. Andere groepen zullen hiervoor nooit in aanmerking komen, bijvoorbeeld omdat ze primair 
commercieel georiënteerd zijn, omdat het kennisdomein niet specifiek genoeg is om te kunnen afbakenen 
of omdat deze juist te specifiek is waardoor de kennis minder gecompliceerd is. In de moderne, 
kennisintensieve maatschappij is kennis bovendien vluchtig, waardoor afbakening over een kennisterrein 
zeer moeilijk is.43  
 
De moderne beschrijving van professionaliteit is ingegeven door de constatering dat volledige 
professionalisering maar voor een beperkt aantal groepen is weggelegd en er talrijke groepen van 
hoogopgeleide personen overblijven, die wel neigen te professionaliseren, maar weinig succesvol zijn in 
het volledig claimen van kennisdomeinen. In het moderne perspectief op professionaliteit kan een 
professional worden aangeduid als iemand wiens handelen niet gestandaardiseerd is, maar die op basis van 
kennis zijn handelen kan aanpassen aan steeds veranderende situaties.44 In de termen van Weggeman is het 
een kenniswerker, die informatie uit zijn omgeving verwerkt naar kennis en kennis toepast op zijn cliënten. 
Weggeman maakt een onderscheid tussen Routineprofessionals, die, na een lange opleiding, voornamelijk 
routinematig werken, en Innovatieprofessionals, die nieuwe kennis creëren en voor hun werk continu 
moeten leren.45  
Beide professionals werken in een kennisintensieve omgeving. Dat wil zeggen dat zij werken met niet-
tastbare verschijnselen, die vluchtig en dynamisch zijn en die de omgeving van de professional een veld 
maken waarop moeilijk vat is te krijgen. De belangrijkste bezigheden van een kenniswerker zijn dan ook 
het verwerken van informatie door processen van interpretatie en betekenisgeving.46 Professionals leren 
continu, door trial and error in hun eigen werk, door contact met anderen en door speciale hiervoor 
ingerichte leersituaties.47  
In de moderne visie op professionaliteit wordt kennis niet in een specifiek gesloten sociaal verband 
gestructureerd. De moderne professional is even hoogopgeleid als de klassieke variant, maar ontwikkelt 
zijn kennis via meerdere en meer open sociale verbanden. Binnen deze groepen is gezamenlijke 
betekenisgeving, het gebruik van een gemeenschappelijke taal en onderlinge loyaliteit, evenals in de 
klassieke professies, van groot belang.48 De kennis en het gedrag van moderne professionals staan echter 
onder invloed van instituties van verschillende groepen, en het carrièrepad verloopt niet volgens een 
standaardroute. Wilensky voorzag dat ook de oriëntatie op de cliënt en beroepsgroep bij moderne 
professionals zou worden gemixt met oriëntaties op de organisatie, het beleid of de commercie. Men 
spreekt daarom ook wel van hybride professionals.49 
 
Professionaliteit bestaat dus uit de kennis en kunde van een professional, zijn of haar gedrag, de 
professionele normen waarnaar hij of zij handelt en de oriëntatie. In de klassieke visie is de kennis 
technisch en afgebakend en is de ontwikkeling en het gedrag voor een belangrijk deel bepaald door de 
beroepsgroep. De professionele normen hebben betrekking op bescherming van de groep en de erkenning 
van de beperkingen van het eigen specialisme. De oriëntatie ligt bij de klant. In de moderne visie is kennis 
ook technisch, maar niet afgebakend en wordt de kennisontwikkeling en het gedrag van de professional 
door verschillende sociale groepen bepaald. De oriëntatie kan liggen bij de cliënt, maar ook bij de 
organisatie, commercie of professie.  
In dit onderzoek nemen we beide opties mee. De professionaliteit van inspecteurs kan klassieke kenmerken 
hebben, maar ook eigenschappen van een moderne of hybride professional.  

                                                   
42 Wilensky (1964) 
43 Wilensky (1664), Noordegraaf, M. en P. Meurs (2002) Verwarde managers: professionalisering van managers in  
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46 Noordegraaf (2004), Draft, R.L. en K.E. Weick, (1984) Towards a model of organizations as Interpretation  

systemd In: The Academy of Management review, nr. 9, afl. 2, p. 284 
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Hieronder wordt ingegaan op de vraag wat voor kennis voor inspecteurs belangrijk is, en welke 
verschijningsvormen deze kennis aanneemt. welke oriëntaties inspecteurs in de praktijk hanteren.  
 
De kennis van inspecteurs 
Van oorsprong is de kennis van een inspecteur verwant met de kennis van de sector. In voorbije tijden werd 
het houden van toezicht niet gezien als een taak waarvoor bijzondere vaardigheden noodzakelijk waren. 
‘Was je een deskundige chemisch technoloog dan kon je ook toezicht houden op een kernreactor, was je 
een ervaren onderwijzer dan moest het toezicht houden op onderwijs ook zonder meer kunnen, enz’50. 
Inspecteurs hadden veelal dezelfde deskundigheid als de degenen werkzaam in de sector waarop zij 
toezicht hielden.  
Het onderzoek van Hawkins illustreert dit. Hawkins beschreef in 1984 gedetailleerd de dagelijkse praktijk 
van milieuinspecteurs in Engeland en Wales. De inspecteurs die hij sprak meenden dat een ‘good field 
officer’ allereerst een grondige kennis van zijn werkterrein moest hebben. ‘He is expected to live in it, or at 
least close by’51. Inspecteurs moesten daarnaast kennis hebben van de historie van de onder hem vallende 
bedrijven en alle in’s en out’s van voorgaande problemen kennen.  
Maar de belangrijkste kenmerken van een goede inspecteur waren, zo vond Hawkins, sterk ontwikkelde 
persoonlijke vaardigheden, die hem in staat stelden een goede relatie met  de inspectee te onderhouden en 
een betrouwbare waarneming te ontwikkelen. Dat zat hem volgens zijn respondenten niet alleen in 
vaardigheden als overtuigen en onderhandelen, maar ook in meer ongrijpbare eigenschappen, zoals het 
gebruiken van gezond verstand of ‘the ability to be in the right place at the right time’52. Hawinks beschrijft 
hoe de inspecteurs als sectordeskundigen de vaardigheden die horen bij het inspectievak al doende 
ontwikkelden.  
Lange tijd was de persoonlijke waarneming inspecteurs de belangrijkste bron voor controle en interventie 
door inspecties. In de afgelopen decennia is deze waarneming verwetenschappelijkt; de motieven van 
bedrijven voor naleving en hun reacties op interventies zijn gerationaliseerd en in modellen gegoten. Aan 
de hand hiervan worden nalevingsprofielen, risico-analyses, checklisten en monitoren gemaakt die de inzet 
en acties van inspecteurs mede bepalen.53  
Dat wil niet zeggen dat de specifieke, impliciete kennis van inspecteurs is nog niet verdrongen door 
rationele methoden. ‘Momenteel zijn voor het werk van de inspecties veel meer indicaties met een 
empirische inhoud te verkrijgen dan door persoonlijke waarnemingen ‘on site’, maar het is nog steeds het 
hoofdkenmerk van het werk', zo vertelt voormalig Inspecteur-generaal Mertens in zijn oratie54. In de 
ontwikkelde methodieken wordt naast data dan ook ruimschoots gebruik gemaakt van de kennis van 
experts, waaronder inspecteurs, maar ook beleidsambtenaren en uitvoerders, via sessies, interviews en 
surveys.55  
Toch speelt al geruime tijd een discussie over het toenemende belang van deze kennis van het 
toezichtproces ten opzichte van inhoudelijke sectordeskundigheid. Een goede inspecteur hoeft in deze 
stelling over het primaire proces niet meer het naadje van de kous te weten. In deze visie weet de sector zelf 
heel goed welke normen gehandhaafd moeten worden. Een inspecteur moet dan vooral vaardig zijn in het 
uitvoeren van verschillende methoden van onderzoek en inspectie. Het merendeel van de inspecteurs zelf 
echter, vindt kennis van de sector nog steeds de belangrijkste uitrusting voor een goede inspecteur.56  
Een voor een inspecteur onmisbare, maar minder belangrijk geacht onderdeel van de bagage is kennis van 
wet- en regelgeving. Zoals in de vorige paragraaf is toegelicht omlijnen de wettelijke normen het oordeel en 
de beslissing van de inspecteurs. Zijn bevoegdheden bepalen hoe ver hij kan gaan in de 
informatieverzameling en interventies.  Toch is de waarde die inspecteurs aan deze kennis toekennen 
minder groot dan kennis van de sector, het toezichtproces of vaardigheden in de relatie met de inspectee.57 
Samengevat concentreert de kennis van inspecteurs zich dus op vier onderwerpen: de sector, het 
toezichtproces, de relatie met de inspectee en wet- en regelgeving.  
 
Inspecteurs als professionals: het claimen van kennis 
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Inspecteurs zijn er enerzijds in geslaagd om het specifieke kennisdomein van inspectievaardigheden te 
claimen. Ten eerste doordat de noodzakelijke opleiding en het opdoen van ervaring binnenshuis 
plaatsvinden. Verschillende inspectiediensten hebben hun eigen interne opleiding waar kandidaten worden 
klaargestoomd voor het vak van inspecteur. Inspecteurs in spé kunnen bij academies van inspecties terecht 
voor een formele inspecteursopleiding en bevoegde inspecteurs voor het volgen van cursussen.  
Het tweede punt van een succesvolle claim zit hem in de, op het eerste gezicht, duidelijke afbakening van 
het beroep. De toetreding tot het beroep is in de handen van de inspectiediensten zelf. Niemand anders dan 
een daartoe benoemde inspecteur kan inspectieactiviteiten uitvoeren. Bovendien zijn de inspecties en 
clusteronderdelen te beschouwen als professies omdat zij gezamenlijk de te handhaven normen invullen 
voor zover open zijn gelaten door de wetgever en beleidsmakers. Over de invulling hiervan worden 
afspraken gemaakt. Verschillende inspectieorganisaties werken volgens gestandaardiseerde kennis of 
werkwijzen.58 
Het bestaan van een Rijksbrede beroepsgroep voor toezichthouders, inspecteurs, handhavers en evaluatoren 
(Vide) en een beroepscode59 toont de neiging tot Rijksbrede professionalisering aan, ook al zijn deze 
initiatieven nog pril. Tenslotte genieten inspecteurs, zoals eerder gezegd, op grond van hun technische 
kennis en kennis uit het veld een relatief grote autonomie ten opzichte van hun meerderen in het 
overheidsapparaat60.  
Tegelijkertijd verschilt het vak van inspecteur met klassieke professies. Het belangrijkste verschil is 
wellicht dat het geen vrij beroep is. Inspecteurs staan onder verantwoordelijkheid van een politiek 
bewindvoerder en hun bevoegdheden vloeien voort uit de wet. Hun onafhankelijkheid dienen zij binnen 
deze kaders in te vullen, waarbij beleidsmakers noch andere belanghebbenden invloed mogen uitoefenen 
op de toezichthoudende activiteiten van inspecteurs.61  
Ook begint de opleiding tot inspecteur pas relatief laat. Wie inspecteur wil worden dient eerst een HBO of 
universitair diploma in het bezit te hebben. In het personeelsbestand van de inspectiediensten vind je dan 
ook zowel mensen met een achtergrond uit de sector als mensen die vanuit een andere opleiding of ervaring 
het inspectievak in zijn gerold. Verschillende professies en disciplines lopen hier dan ook door elkaar 
heen.62  
 
Oriëntaties van inspecteurs 
Onderzoek binnen inspecties heeft aangetoond dat de oriëntaties van inspecteurs sterk van elkaar kunnen 
verschillen. Wiering vond vijf kaders waarbinnen inspecteurs zin geven aan hun activiteiten als inspecteur. 
Naast een oriëntatie op de professie vond hij inspecteurs die zich richtten op de formele regelgeving, de 
doelstellingen van de organisatie, de onder toezicht gestelde of de sector en met de interne regels en 
procedures van de organisatie.63  
In dit verband is het onderzoek naar de professionaliteit van inspecteurs voor de Gezondheidszorg van Kist 
en Hutschemaekers naar de professionaliteit van inspecteurs voor de Gezondheidszorg waardevol.64 Zij 
probeerden  verschillende profielen te onderscheiden waarbij ieder profiel samenhing met een bepaalde 
visie op toezicht:  
 

1. De toetser, die meent dat de kwaliteit van de zorg het beste bereikt kan worden door middel van 
het toetsen van normen en richtlijnen die door de inspectie zijn vastgesteld. 

2. De adviseur, die zich de professional onder de professionals in het veld voelt. Deze inspecteur acht 
zichzelf in staat om goede normen te creëren voor het functioneren van de instellingen, en is 
daarom het liefst nauw betrokken bij de onder toezicht gestelden.  

3. De toezichtsspecialist ziet zichzelf als deskundig op het gebied van toezicht en inspectie en meent 
dat het veld zelf het beste weet hoe zaken beter kunnen. Kennis van het veld is voor de inspecteur 
in deze visie van minder belang.  

4. De serviceverlener, die rekening houdt met de belangen van verschillende partijen, zoals burgers, 
patiënten, minister en professionals in het veld. Deze inspecteur is voornamelijk gericht op het 
beperken van risico's.  
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5. De administrator, ofwel de feitenverzamelaar. Deze inspecteur hecht minder waarde aan 
informatie en advies van externe partijen en beschouwt de inspectie als een gesloten organisatie die 
zorgt voor handhaving van wet- en regelgeving in dienst van de overheid. 

 
Maar de profielen bleken in werkelijkheid lastig te onderscheiden. De inspecteurs konden zich in alle visies 
in meer of mindere mate vinden. Geen van de profielen was dominant en er werd geen enkel profiel 
uitgesloten.65 Als er al een prototype inspecteur bestaat, dan onderschrijft hij verschillende waarden en 
beweegt zich in verschillende rollen.  
 
Samengevat: inspecteurs zijn professionals, die te maken krijgen met gevarieerde situaties, waardoor hun 
handelen niet gestandaardiseerd is, maar bepaald door hun kennis en vaardigheden. Hun kennis beslaat de 
kernactiviteiten van het toezicht, de sector, de relatie met de inspectee en de wet- en regelgeving. 
Inspecteurs hebben uiteenlopende professionele achtergronden. Zij ontwikkelen hun expertise tijdens hun 
inspectiecarrière al doende en door educatie binnen de inspectieorganisatie. De inspectieorganisatie 
beïnvloedt via haar normen ook het handelen van de inspecteurs. Inspecteurs hanteren tenslotte 
verschillende oriëntaties.  
 
Conclusie 
Inspecteurs houden toezicht op de naleving van wet- en regelgeving en/of de kwaliteit van publieke 
dienstverlening door private organisaties of decentrale overheden. Kern van het werk is het verzamelen van 
informatie over de naleving of de kwaliteit, het vormen van een oordeel daarover en het zonodig 
interveniëren. De formele uitoefening van deze taak is afhankelijk van de bevoegdheden van de inspecteur. 
Inspecteurs voeren ook verschillende soorten toezichtsactiviteiten ui: algemeen toezicht, incidenteel 
onderzoek, incidentenonderzoek en thematisch onderzoek.  
Een inspecteur is een street-level-bureaucrat die de uitvoering van wet- en regelgeving tot stand brengt in 
interactie met de inspectee. Een inspecteur beschikt over beslisruimte, waarin hij in zijn oordeel en 
interventie ten aanzien van inspectees een afweging maakt tussen steeds wisselende contextuele factoren. 
De beslisruimte van een inspecteur wordt bepaald door de organisatie, de wet- en regelgeving, de relatie 
met de inspectee en de professionaliteit van de inspecteur.  
Inspecteurs zijn professionals, die te maken krijgen met gevarieerde situaties, waardoor hun handelen niet 
gestandaardiseerd is, maar bepaald door hun kennis en vaardigheden. Hun kennis beslaat de 
kernactiviteiten van het toezicht, de sector, de relatie met de inspectee en de wet- en regelgeving. 
Inspecteurs hebben uiteenlopende professionele achtergronden. Zij ontwikkelen hun expertise tijdens hun 
inspectiecarrière al doende en door educatie binnen de inspectieorganisatie. De inspectieorganisatie 
beïnvloedt via haar normen ook het handelen van de inspecteurs. Inspecteurs hanteren tenslotte 
verschillende oriëntaties.  
 

 
 
In het volgende hoofdstuk wordt de kennis van inspecteurs nader getypeerd aan de hand van theorieën over 
kennis en wordt toegelicht op welke wijze kennisdeling bekeken kan worden.  
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Hoofdstuk 3  

Kennis en kennisdeling  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het definiëren van kennis is een lastige zaak. Dat is niets nieuws want dat vond men in voorbije tijden ook 
al. Enkele grote filosofen kraakten hun hersenen over het fenomeen kennis en dat leverde een lange 
epistemologische discussie op, die vooralsnog geen einde kent. Kennis in organisaties is de afgelopen 
vijftien jaar onder verhoogde aandacht gekomen in verschillende managementtheorieën, die zich focussen 
op de vraag hoe organisaties dienen om te gaan met een in toenemende mate kennisintensieve omgeving. In 
hoeverre kan kennis georganiseerd worden, dat wil zeggen: zo veel mogelijk in dienst gesteld van de 
organisatiedoelen? Kennismanagement ontmoet hier ook theorieën uit de organisatiepsychologie en 
onderwijskunde, die zich focussen op de vraag hoe mensen in organisaties leren. Kennis heeft ook 
toenemende aandacht gekregen binnen de bestuurskunde en vinden we als begrip met verschillende inhoud 
terug in de overheidssfeer. Al met al levert dat een bonte mix van betekenissen op en benaderingen waaruit 
je kunt putten. Om eens een greep te doen:  
 
'Kennis is een synergetische accumulatie van informatie leidend tot nieuwe inzichten, waardoor keuzes kunnen 
worden vergemakkelijkt, beslissingen beter kunnen worden genomen of acties efficiënter kunnen worden uitgevoerd’ 
Nijkamp66 

Knowledge is a capacity for action’ Stehr67 

Kennis bestaat uit ‘empirische gegevens, concepten, analyses en theorieën die voor waar en juist worden gehouden en 
mensen in staat stellen beslissingen te nemen’ Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid68 

'Kennis is iets waar we in geloven (subjectieve conditie) en iets wat waar is (objectieve 
conditie)' Frissen en Polders69 

‘Kennis is een persoonlijke bekwaamheid’ Kessels70 

 
Uiteraard is het doel hier niet om opnieuw een epistemologische discussie te voeren, maar wel om de 
begrippen kennis en kennisdeling voor dit onderzoek te verduidelijken. Daarom wordt in dit hoofdstuk 
ingegaan op de wijze waarop verschillende auteurs het begrip kennis inhoud hebben gegeven. Er wordt 
ingegaan op een drietal inzichten, namelijk het onderscheid tussen de stockvisie en de flowvisie op kennis, 
tussen expliciete en impliciete kennis en tussen collectieve en individuele kennis. Aan de hand van 
verschillende theorieën wordt de keuze toegelicht voor de definiëring van kennis als persoonlijke 
bekwaamheid.  
 

                                                   
66 Nijkamp (2002) Groei, kennis en overheid: een meta-analytische verkenning naar kennisinfrastructuur  

Amsterdam:  
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, p.  

67 Stehr, N. (2001) The fragility of modern societies: knowledge and the risk in the information age London: Sage  
68 Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (2005) Kennis voor beleid – beleid voor kennis Rijswijk:  

Quantes, pagina 23 
69 Frissen, P. en Polders (1999) In: Duivenboden, H. van, M. Lips en P. Frissen (red.) Kennismanagement in de  

publieke sector ’s-Gravenhage: Elsevier Bedrijfsinformatie 
70  Kessels, J.W.M. (2001) Verleiden tot kennisproductiviteit Oratie Universiteit Twente 
 



21 

3.1 Kennis: stock of flow? 

Het primaire proces in professionele organisaties wordt gekenmerkt door het selecteren, interpreteren en 
waarderen van informatie en het toepassen van de kennis die de professional hierdoor vormt.71 Toepassing 
van professionele kennis leidt tot uitspraken, voorstellingen, causale associaties of beslissingen.72 Kennis in 
professionele organisaties wordt gevormd door het scannen van de omgeving en verzamelen van data, het 
geven van betekenis en het omzetten van deze betekenis in actie.73  
 
Er zijn twee manieren om naar deze kennis in organisaties te kijken: vanuit de stockvisie en de flowvisie.74 
In de stockvisie is alle kennis in symbolen uit te drukken, zoals taal of beelden. Eenmaal opgeslagen is 
kennis een statisch verschijnsel, hierdoor kan kennis worden opgeslagen. Stockvisie ziet kennis in 
documenten, systemen, uitspraken, visies etc. Inspectierapporten zijn in de stockvisie een mooi voorbeeld 
van kennis. In de flowvisie wordt kennis gezien als iets dat geborgen zit in mensen en tot uiting komt in 
handelen. Kennis is dus inzicht én vaardigheden. Voor inspecteurs kan dat bijvoorbeeld kennis van de wet 
zijn, maar ook vaardigheden als waarneming en overredingskracht.  
Beide visies zijn van nut als je kennisdeling in organisaties wilt ontwikkelen. De stockvisie richt zich op de 
opslag en de toegang tot kennis, niet alleen binnen personen, maar vooral in documenten en systemen. 
Kijken vanuit de stockvisie stimuleert het neerleggen van kennis en het daarmee beschikbaar maken van 
voor anderen. Databases, encyclopedieën of documentenbeheer zijn slimme methoden om deze overdracht 
te bevorderen.  
De flowvisie kijkt voor het delen van kennis naar intermenselijke processen. Redeneren vanuit de flowvisie 
resulteert in het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en het inzetten op de stromen van kennis door de 
organisatie heen, door van elkaar te leren in opleidingen, coaching, door mee te lopen, maar ook door 
variatie in het werk.  In de literatuur is de stockvisie veel terug te vinden in bestuurskundepublicaties die 
onder de noemer kennismanagement zich primair richten op documentenbeheer en ICT.75  
 
Volgens Hanssen e.a. kiezen organisaties over het algemeen één strategie. Zij bekeken welke kennisdragers 
dominant waren bij het verwerken van kennis in organisaties. Volgens hen houden organisaties één 
dominante strategie aan: zij kiezen of voor een werkwijze waarbij kennis voornamelijk in de vorm van 
documenten wordt overgebracht, de zogenaamde codificatiestrategie, of voor een gebruik van kennis 
overgebracht via personen, de personalisatiestrategie.76  
Maar een eenzijdige focus op een van de twee visies is een valkuil, zo laten Huysman en de Wit toen. In 
hun onderzoek naar kennisdeling binnen verschillende organisaties bekeken zij kennis vanuit zowel de 
stock- als de flowvisie. Zij ontdekten dat binnen organisaties die zich voornamelijk vanuit de stockvisie op 
kennis focusten, de medewerkers onvoldoende in staat bleken om nieuwe informatie te verwerken. De 
ontwikkeling van persoonsgebonden kennis werd hier verwaarloosd, omdat werd verondersteld dat deze 
kennis voldoende aanwezig was of zich vanzelf zou ontwikkelen. Op grond hiervan concludeerden 
Huysman en de Wit dat stockkennis, vanwege het vastgelegde karakter, met name nuttig is voor 
routinewerk. Vastgelegde kennis past zich niet aan aan nieuwe omstandigheden zonder de ontwikkeling 
van persoonsgebonden kennis. Een eenzijdige nadruk vanuit de stockvisie bevordert de opslag en toegang 
tot kennis, maar belemmert de mogelijkheden voor het creëren van nieuwe kennis. 77  
 
Er zijn dan ook ook auteurs die beide benaderingen opnemen als zij naar kennis in organisaties kijken. 
Weggeman omschrijft kennis als een combinatie van informatie en een persoonsgebonden component en 
bedacht een handzame formule voor het definiëren van kennis:  
 
Kennis = Informatie x (Ervaring x Vaardigheden x Attitude).  
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Kennis  is hierbij ‘datgene wat iemand in staat stelt een bepaalde taak te vervullen door het context 
afhankelijke selecteren, interpreteren en waarderen van informatie. Toepassing van kennis leidt tot 
uitspraken, voorstellingen, causale associaties of beslissingen.’  
Informatie is volgens Weggeman ‘het resultaat van het vergelijken van data die situationeel gestructureerd 
zijn teneinde een bericht te verkrijgen dat in de gegeven context van betekenis is’,  
Data zijn een ‘symbolische weergaven van getallen, hoeveelheden, grootheden of feiten. Een gegeven is 
datgene wat een – menselijke of geconstrueerde – sensor aangeeft over de stand van een in beschouwing 
genomen variabele’.78 
 
In de definitie van Weggeman is er zonder informatie en data geen sprake van kennis. Dezelfde benadering 
wordt gekozen door Van der Spek en Spijkerman. Zij beschouwen informatie én competenties als kennis en 
stelden zichzelf de vraag waar kennis te vinden is in organisaties. Aan de hand van deze vraag kwamen zij 
tot verschillende dragers van kennis, namelijk mensen, documenten en systemen. Op grond hiervan 
definiëren zij kennis als humanware, paperware en hardware.79 
 
Auteurs die alleen personen als dragers van kennis beschouwen zijn Kessels en Stehr. Zij definiëren kennis 
als respectievelijk ‘persoonlijke bekwaamheid’80 en ‘capacity for action’.81 Zij benadrukken de 
handelingskant van kennis. Kennis is het vermogen tot effectief handelen, waarbij kennis en kunde 
synoniem zijn. Kennis volgens Kessels is per definitie persoonsgebonden en komt tot uiting in 
vaardigheden die het individu zich eigen maakt. Er bestaat dus ook niet zoiets als kennisuitwisseling. 
Kennisdeling vindt plaats door processen van socialisatie.  
Kennis als bekwaamheid komt tot uiting in handelen met een positieve uitkomst, er wordt ook wel 
gesproken van productieve kennis.82 Maar wanneer is dat? Kennis kan immers ook tot sociaal ongewenste 
acties leiden en daarmee dus contraproductief zijn.83 Denk hierbij aan inefficiency en ineffectiviteit, maar 
ook aan moraal onwenselijk handelen, neem bijvoorbeeld kernprogramma’s. Bovendien kan de mening 
over de productiviteit van kennis door de tijd veranderen. Het is dus lastig om de productiviteit van kennis 
te kunnen beoordelen. Effectiviteit is immers moeilijk te voorspellen, key-findings worden meestal pas 
achteraf geïdentificeerd.84 In dit onderzoek gaat het om het bereiken van gezamenlijke of samenhangende 
acties tussen inspecteurs. Kennis is dus productief, als het handelen wat er uit voortvloeit gezamenlijk is of 
naar het oordeel van de inspecteurs voldoende samenhang heeft.  
 
In het vorige hoofdstuk is het werk van inspecteurs beschouwd als professioneel, waarbij ervan wordt 
uitgegaan dat inspecteurs te maken hebben met steeds wisselende omstandigheden en informatie, waardoor 
zij continu moeten leren. Hun kennis is dus sterk in ontwikkeling en om deze reden gaan we er hier van uit 
dat de flowvisie van meer waarde is voor het kijken naar kennisdeling tussen inspecteurs dan de stockvisie. 
De focus ligt in dit onderzoek op kennis als persoonlijke bekwaamheid, waarbij wordt aangesloten bij de 
definiëring door Kessels en waarin zowel kennis als vaardigheden een plaats heeft. Omdat er binnen het 
concept van kennis als persoonlijke bekwaamheid een onderscheid is te maken tussen kennis en kunde, 
wordt in de volgende paragraaf eerst op dit onderwerp ingegaan.  
 
Samengevat: Twee manieren naar kennis in organisaties kijken zijn de stockvisie en de flowvisie. De 
stockvisie ziet kennis als in symbolen uitgedrukte kennis en ziet kennisdeling als de overdracht van deze in 
symbolen neergelegde kennis. De flowvisie ziet kennis als persoonsgebonden en bekijkt kennisdeling 
vanuit het perspectief van intermenselijke processen. In dit onderzoek wordt vooral gekeken vanuit het 
laatste perspectief.  
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3.2 Impliciete en expliciete kennis: een onder- en bovenstroom 

Het onderscheid tussen kennis als stock of flow hangt samen met de vraag of kennis ís uit te drukken in 
symbolen. Ryle maakte in dat verband het onderscheid tussen ‘knowing how’ en ‘knowing that’.85 Om met 
Van Gunsteren te spreken: je kunt weten hoe je moet fietsen omdat je hebt vernomen hoe dat moet, of je 
kunt daadwerkelijk fietsen, omdat je dat eerder hebt gedaan.86 De verklaring voor het verschil tussen beide 
vormen van kennis ligt in het onderscheid tussen de concepten van expliciete en impliciete kennis. 
Expliciete kennis is in symbolen uit te drukken. Impliciete, ook wel persoonsgeboden kennis genoemd, is 
dat niet; het zit geborgen in de persoon zelf.87 88 Impliciete kennis benadrukt de kunde-kant van kennis. Er 
zijn veel mensen die een sterk ontwikkelde kunde hebben, maar niet kunnen uitleggen wat en hoe zij dat 
precies doen. Ze kunnen hun kennis dus niet expliciet maken. De kennis blijft zodoende impliciet.89  
Polanyi introduceerde het idee van impliciete kennis en het duo Nonaka & Takeuchi gaf er extra gewicht 
aan door te stellen dat het benutten van impliciete kennis een belangrijke reden was voor het succes van 
Japanse bedrijven op de wereldmarkt eind jaren ’80. De Westerse cultuur hecht meer waarde aan expliciete 
kennis, terwijl Japanners impliciete kennis in meerdere mate koesteren en benutten. De constatering dat 
niet-expliciete kennis ook waardevolle kennis is, is sinds de publicaties van Nonaka & Takeuchi 
doorgedrongen in de Westerse managementwereld.  
Op grond van het onderscheid tussen impliciete en expliciete kennis verklaarde het Japanse duo hoe kennis 
binnen ondernemingen gecreëerd wordt. De veronderstelling van Nonaka en Takeuchi is dat expliciete en 
impliciete kennis elkaar aanvullen; verschillende processen van sociale interactie leiden tot het wederzijds 
beïnvloeden van beide soorten kennis, en uiteindelijk tot de creatie van nieuwe kennis. Zij onderscheiden 
vier verschillende processen van kennisbeïnvloeding tussen mensen:  
 

- Socialisatie: Het omzetten van impliciete kennis naar impliciete kennis. Door het uitwisselen van 
ervaringen zonder dat dit expliciet, in symbolen plaatsvindt. Denk aan processen als waarnemen, 
imiteren en oefenen.   

- Externalisatie: Het omzetten van impliciete kennis naar expliciete kennis.  
Mensen proberen impliciete kennis te expliciteren in de vorm van metaforen en analogieën, 
concepten, hypothesen en modellen. Omdat deze altijd onvoldoende adequaat het bedoelde 
illustreren door de gebrekkigheid van de taal, vindt er discussie plaats die resulteert in een ruwe 
beschrijving die voor meerdere mensen herkenbaar is. Deze beschrijving komt tot stand door een 
combinatie van inductie en deductie.  

- Combinatie: Het omzetten van expliciete kennis naar expliciete kennis.  
De ruwe beschrijving en begrippen worden door het uitwisselen van expliciete kennis gevormd tot 
een kennissysteem, waarin de organisatie betekenis geeft aan de begrippen. 

- Internalisatie: Het omzetten van expliciete kennis naar impliciete kennis 
 ‘Al doende leren’. Aan de hand van expliciete kennis ervaren mensen verschijnselen die 
opgenomen worden in hun persoonlijke kennisrepertoire.90 

 
Iemand die niets moet hebben van een onderscheid tussen impliciete en expliciete kennis is de van 
oorsprong onderwijskundige Kessels. Zijn focus ligt nadrukkelijk op kennis als vermogen van mensen, en 
daarmee is expliciete kennis volgens hem slechts een beschrijving van andersmans bekwaamheid. Een 
citaat van Kessels verduidelijkt dit: ‘Cecilia Bartoli heeft haar indrukwekkende Vivaldi vertolking op 
spectaculaire wijze vastgelegd op CD, maar als zij binnenkort aan een ernstige ziekte zou bezwijken, is 
haar bekwaamheid verloren. Dankzij de opname zal de informatie over haar bijzondere talent weliswaar 
bewaard blijven, maar de bekwaamheid zelf is dan helaas weg’91. Kennis is volgens Kessels dan ook niet 
over te dragen, want een mens moet kennis steeds opnieuw eigen maken.  
De visie van Kessels is niet onbegrijpelijk. Zijn kritiek op het veel gemaakte onderscheid tussen impliciete 
en expliciete kennis sluit aan bij de observatie van Tsoukas, dat impliciete kennis in een groot deel van de 
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managementliteratuur verkeerd begrepen wordt.92 In navolging van Nonaka en Takeuchi worden beide 
soorten kennis vaak gezien als twee gescheiden verschijnselen die in elkaar kunnen worden omgezet, 
waarbij wordt verondersteld dat impliciete kennis altijd kan worden omgezet in expliciete kennis. Een 
voorbeeld: Kessels zou aria’s à la  Bartoli kunnen zingen doordat mevrouw Bartoli hem aanwijzingen zou 
kunnen geven. Zij is daar toe in staat als zij kan uitleggen hoe en waarom zij haar aria’s zingt zoals zij ze 
zingt. Dat betekent dat alle kennis in wezen te codificeren is, waarmee de deur wordt opengezet voor een 
beperking van kennis tot gecodificeerde kennis en dus een beperking tot de stock-visie. Deze visie van 
kennis negeert impliciete kennis die niet geëxpliciteerd kan worden, en dat deel van  kennis dat verloren 
gaat bij het codificeren van kennis.  
De theorie van Polanyi ziet juist samenhang tussen expliciete en impliciete kennis. Hij meent dat alle 
kennis tegelijkertijd een impliciete en een expliciete kant heeft.93 Om gecodificeerde kennis eigen te 
kunnen maken is een wat Polanyi noemt persoonlijke coëfficiënt nodig, die gecodificeerde kennis met de 
werkelijkheid verbindt. Deze persoonlijke coëfficiënt wordt bepaald door regels die niet bij de persoon 
bekend zijn: zij vormen de impliciete kant van kennis. Impliciete kennis ontstaat doordat wij onbewust 
kennis opbouwen over zaken die buiten onze focus liggen. De geest is zich hiervan niet bewust, we leren 
gevoelsmatig. Ons geheugen slaat patronen op in het handelen zonder dat we het merken. Deze 
onderliggende regels noemt Polanyi impliciete kennis.  
Het is volgens Polanyi niet zo dat deze regels nooit aan de oppervlakte komen. Je kunt je apart focussen op 
wat in andere omstandigheden onbewuste acties zijn. Impliciete kennis kan dan worden geëxpliciteerd in 
beschrijvingen of instructies, maar dat gebeurt nooit helemaal volledig, simpelweg omdat wanneer wat 
eerder impliciet was focus wordt in een andere context, er ook aan de nieuwe focus weer impliciete regels 
ten grondslag liggen. Dit is wat Polanyi bedoelt met het niet kunnen scheiden van impliciete en expliciete 
kennis.  
 
In dit onderzoek wordt de theorie van Polanyi onderschreven, waarmee wordt verondersteld dat 
persoonsgebonden kennis bestaat uit een te codificeren en impliciete dimensie. Kennis wordt hier dan ook 
gedefinieerd als persoonlijke bekwaamheid, bestaande uit begrip en de vaardigheid om deze om te zetten in 
gezamenlijke of samenhangende acties.  
 
De vraag is natuurlijk hoe mensen deze kennis in interactie met elkaar ontwikkelen. Nonaka en Takeuchi 
gaven hiervoor met hun vier kennisconversies een verklaring. Ook Argyris en Schön gaan hierop in. Zij 
borduren voort op de theorie van Polanyi en introduceerden het principe van de theory-in-action. De 
theory-in-action gaat ervan uit dat je handelen en inzicht in de praktijk moeilijk kunt scheiden.  
Het duo constateerden dat mensen handelen volgens een bepaalde theorie, die hun gedrag stuurt en 
voortgaat op voorgaand handelen. Deze cognitieve theorie noemen zij de theory-in-use. Vanwege de 
impliciete kant van kennis, ondervonden Argyris en Schön dat het mensen maar moeilijk lukt om hun 
theory-in-use adequaat te beschrijven, dat wil zeggen, gelijk aan hoe anderen om hen heen hun gedrag 
beschreven. De versie die mensen zelf ontwikkelen noemen zij de espoused theory. Basic theory is 
wetenschappelijk bewezen kennis als vierde theorie benoemden zij de theory-of-practice. De laatste is een 
wenselijke theorie. Hoe zou jouw handelen er idealiter uit moeten zien? Deze theory-of-practice wordt 
bepaald door de theorie-in-use en de basic theory, dus door praktijk en theorie.  
Volgens Argyris en Schön leren mensen doordat zij hypotheses over gedrag vormen, testen en bijstellen. 
De kunst is om actiestrategieën aan te passen. Dit noemen zij single-loop-leren. Hogere kunst is het om de 
onderliggende patronen, de theory-in-use, aan te passen. Dit noemen zij double-loop-leren. Dit lukt als 
mensen hun theory-in-use kunnen expliciteren, er op afstand naar kunnen kijken en erop kunnen 
reflecteren. Zij benadrukken evenals Nonaka en Takeuchi het belang van expliciteren, maar focussen zich 
op verschillende cognitieve niveaus van leren.94  
Boer onderscheidt vier effecten: het creëren van nieuwe kennis, het consolideren van kennis, het uitbreiden 
van kennis en het reframen van kennis. Bij het creëren van nieuwe kennis gaat het om voor een persoon 
nieuwe kennis, waarover hij of zij niet eerder beschikte. Consolidatie vindt plaats door bijvoorbeeld 
herhaling van gebruik. Bij het uitbreiden van kennis wordt bestaande kennis rijker; het wordt vaker en 
gemakkelijker toegepast. Gereframde kennis is het resultaat van een conflict tussen de bestaande kennis en 
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nieuwe informatie of impressies. De nieuwe kennis wordt niet zonder meer geïntegreerd aan de 
oorspronkelijke kennis, maar stelt deze bij. 95 
Aan de hand van Argyris en Schön kun je reframing op twee niveaus toepassen: het niveau van single- en 
double-loop-leren. Dan ontstaan er vijf effecten. Het reframen stellen we hier gelijk aan het resultaat van 
double-loop-leren. Het resultaat van single-loop-leren noemen we wijzingen. De vijf vormen worden 
geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld in onderstaande tabel.  
 
Tabel 1: voorbeelden van leereffecten naar Boer (2005) en Argyris en Schön  

Creëren De Inspectie voor de beschaving gebruikt in een pilot een nieuwe 
sanctie: de pedagogische tik. Nieuw onderzoek geeft immers aan 
dat de angst voor lijfstraffen mensen in hoge mate aanzet tot 
beschaafd gedrag. Een aantal inspecteurs ziet er wel wat in en 
gaat de nieuwe methode testen.  

Consolideren De pilot wordt wegens groot succes verlengd. Het onbeschaafde 
gedrag neemt af. Inspecteurs blijven oefenen met de methode. 

Uitbreiden De gehele inspectie neemt de methode over. Ook de inspectie 
voor duurzaamheid gaat de tik invoeren, en die blijkt ook voor 
haar doelstellingen uiterst effectief.  

Single loop  
leren 
  

Wijzigen  
 

De pedagogische tik blijkt bij mannen effectiever dan bij vrouwen. 
De tik wordt daarom alleen nog maar bij mannen toegepast.  

Double loop  
leren 

Reframen De werking van de pedagogische tik blijkt op de lange termijn toch 
niet zo effectief. Onbeschaafd gedrag vindt nog steeds plaats, 
maar nu op plekken die voor de inspectie uiterst lastig te vinden 
zijn. De Inspectie heeft nu een nieuwe methode die dit moet 
oplossen: onbeschaafd gedrag wordt nu bestraft met een 
spreekbeurt op scholen over de negatieve effecten van dergelijk 
gedrag.  

 
 
Samengevat: Kennis heeft een impliciete en een expliciete kant. De expliciete kant is dat deel dat mensen 
kunnen uitdrukken. Het impliciete deel van kennis kunnen zij niet uitdrukken. Mensen ontwikkelen kennis 
in organisaties doordat beide kanten onderling en met elkaar in wisselwerking staan. Het externaliseren van 
impliciete kennis leidt ertoe dat mensen niet alleen hun praktische kennis en handelen kunnen veranderen, 
maar ook de mentale modellen die de onderliggende patronen van het handelen vormen.  
 
 
3.3 Individuele en collectieve kennis 

Kennis gezien als persoonlijke bekwaamheid ontwikkelt zich door leerprocessen. Inspecteurs leren in 
organisaties, dus in een sociale context. Hierin staat de ontwikkeling van individuele kennis onder invloed 
van instituties; de normen, waarden, visies en historie van de organisatie en de gezamenlijke taal waarin 
gesproken wordt. Deze instituties worden wel beschouwd als collectieve of organisatorische kennis, omdat 
ze gedeeld worden door een collectief van mensen en omdat deze kennis zodanig verankerd is in de groep, 
dat zij de wisselingen van groepsleden overleeft.  
Theorieën over collectieve kennis zijn een antwoord op de vraag of en hoe organisaties leren. De visies 
hierover lopen uiteen. Aan de ene kant staat een auteurs die menen dat dat organisatorische kennis een 
optelsom is van de kennis van de leden.96 97 Zij beargumenteren dat organisaties leren doordat individuen 
binnen de organisatie leren, en doordat mensen nieuwe kennis inbrengen wanneer zij hun intrede doen in de 
organisatie.  
Aan de andere zijde bevinden zich auteurs die betogen dat organisatorische kennis méér is dan de som der 
delen.98 99Volgens hen beschikken organisaties over een eigen geheugen en een eigen cognitief systeem, 
die tot uiting komen in de normen en waarden en doelstellingen van de organisatie, de historie en in meer 
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concrete zaken als regels, werkwijze en systemen.100   Collectieve kennis betekent ook het hanteren van een 
gezamenlijke taal, weten wie wat weet, en gedeelde betekenis geven aan informatie.101 Kenmerkend voor 
collectieve kennis is dat zij zodanig ingebed is in de instituties van de organisatie dat zij niet gemakkelijk 
verloren gaat als personeel de organisatie verlaat. Eenmaal opgedane ervaringen blijven zo voortbestaan in 
de organisatie.  
 
Hier wordt aangesloten bij de laatste visie, namelijk dat binnen organisaties zowel op individuele als 
organisatorische kennis aanwezig is. De veronderstelling is dat voor het bereiken van gezamenlijke acties, 
collectieve kennis moet worden gecreëerd. Omdat verondersteld wordt dat deze kennis zowel impliciet als 
expliciet kan plaatsvinden, kunnen vier aspecten van kennis worden onderscheiden in een matrix, zoals die 
eerder is gehanteerd door Spender.102 
 
Tabel 2 Vier typen kennis naar Spender (1996)  

Niveau / type kennis Impliciet  Expliciet 

Individueel  Automatische kennis 
theoretische kennis, vaardigheden  

Bewuste kennis 
Feiten, concepten, modellen  

Collectief  Collectieve kennis  
mentale modellen, taal, routines,  
normen en waarden  

Geobjectiveerde kennis  
Wetenschappelijke kennis, regels, 
doelen, verhalen  

 
De expliciete kant van kennis uit het model is natuurlijk gemakkelijker te herkennen dan de impliciete kant. 
Wel is het volgens Grant mogelijk om na te gaan hoe collectieve kennis wordt omgezet in actie. Hij vond 
hiervoor drie mechanismen:  
 
− Directives: de groep kan kennis neerleggen in regels, procedures en instrumenten waarin de kennis 

wordt neergelegd en die het handelen van de groepsleden stuurt.  
− Organisatieroutines: de groep kan kennis opnemen in het patroon van haar werkzaamheden, de wijze 

waarop zij haar taken uitvoert en coördineert. Hierbij wordt de geobjectiveerde kennis meer impliciet.  
− Self contained task teams: de groep met een specifieke taak past de kennis direct toe op taken of 

vraagstukken waarvoor directives en routines onvoldoende richting geven omdat ze complex of nieuw 
zijn.103 

Deze driedeling geeft houvast voor het herleiden van impliciete kennis en wordt daarvoor gebruikt in het 
empirisch onderzoek.  
 
 
3.4 Kennis delen  

Als je naar kennis kijkt in organisaties, met de nadruk op de flowvisie, veronderstel je dat kennis 
persoonsgebonden is en continu in ontwikkeling. Met die bril op kun je in organisaties ‘stromen’ van 
kennis zien, die soms alleen eigen zijn aan een individu en soms aan het collectief, en die een bovenstroom 
(expliciete kant) en een onderstroom (impliciete kant) hebben.  
Leerprocessen houden de stromen gaande; individuen leren, al dan niet gezamenlijk, al doende tijdens het 
werk, zij oefenen of kijken de kunst af bij anderen. Zij zorgen voor continue verandering in loop van de 
stroom door kleine wijzigingen (single-loop-leren) of drastische veranderingen (double-loop-leren).  
Nieuwe kennis stroomt de organisatie in doordat zij nieuwe leden in zich opneemt en doordat 
organisatieleden extern kennis verwerven. In de organisatie zelf ontstaan ook nieuwe stromen, doordat de 
medewerkers ontdekkingen doen.  
Kennis kan tenslotte ook uit de organisatie wegvloeien, doordat individuen de organisatie verlaten, of 
omdat de leden kennis niet (meer) toepassen bij de activiteiten van de organisatie, waardoor kennis 
irrelevant wordt en vergeten.  
 
De vraag die in dit onderzoek wordt gesteld, is hoe je de verschillende individuele stromen dezelfde 
richting op leidt en laat samenvloeien. Een manier om daarnaar te kijken is via in processen van sociale 
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interactie, waarbij individuen elkaars kennis beïnvloeden en collectief gedeelde inzichten en vaardigheden 
opbouwen, die leiden tot acties. 
 
Nonaka en Takeuchi schepten met hun vier kennisconversies een manier om naar dergelijke 
kennisdelingsprocessen te bekijken, waarbij de focus ligt op de interactie tussen de impliciete en expliciete 
kant van kennis, ofwel de onder- en de bovenstroom. In de vorige paragraaf zijn de vier conversies al 
genoemd. Hier worden ze nog even teruggehaald.  
 
1. Socialisatie: van persoonsgebonden naar persoonsgebonden 
Het uitwisselen van ervaring door middel van samenwerken, waarnemen, imitatie, training-on-the-job.  
2. Externalisatie: van persoonsgebonden naar expliciet 
Door middel van metaforen, analogieën, concepten, hypothesen en modellen. Taal is vaak onvoldoende om 
de persoonsgebonden kennis te beschrijven voor anderen, hierdoor vindt er verdere interactie plaats.  
3. Combinatie: van expliciet naar expliciet 
Begrippen worden gesynthetiseerd tot een kennissysteem, door middel van herstructurering, discussie.  
4. Internalisatie: van expliciet naar persoonsgebonden 
‘Al doende leren’, door in de praktijk te doen of in een leersetting te oefenen. Het opnieuw beleven 
bevordert de internalisatie. In Japan is de mentale instelling van de organisatie een belangrijk onderdeel van 
internalisatie. Het belang van het bedrijf wordt volledig geïnternaliseerd door de werknemer, bijvoorbeeld 
door het leven van boeken over helden van de organisatie, festiviteiten etc.  
 
De theorie van Nonaka en Takeuchi gaat er van uit dat de vier vormen van interactie om verschillende 
redenen plaatsvinden en dat de context van de interactie er anders uitziet. Bij socialisatie is het de 
bedoeling om een interactieveld op te bouwen waarin verdere conversie kan plaatsvinden. Bij externalisatie 
gaat het om het bereiken van discussie, een collectieve overdenking en het vormen van gedeeld begrip in de 
vorm van taal, metaforen of visuele uitingen. Bij combinatie kan nieuwe kennis en oude kennis met elkaar 
in contact komen en kan kennis van verschillende sectoren elkaar ontmoeten. Internalisatie tenslotte vindt 
meestal plaats op de werkvloer, en wordt het geleerde toegepast. 
Volgens Nonaka en Takeuchi bewegen de vier interacties op een spiraal in elkaar over. De interacties 
beginnen bij een individu, gaan over naar een groep kunnen uiteindelijk leiden tot collectieve kennis van de 
organisatie en daarbuiten. De onderstaande figuur beeld dit uit.  
 

De spiraal van de vier kennisconversies volgens Nonaka en Takeuchi (1995) 
Samengevat: de interactie tussen personen waarin kennis wordt gedeeld kan getypeerd worden door vier 
mechanismen: socialisatie, externalisatie, combinatie en internalisatie. De vier conversies gaan in deze 
volgorde in elkaar over en breiden zich uit onder steeds grotere groepen mensen.  
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Conclusie 
Inspecteurs als professionals zijn zelf de belangrijkste dragers van kennis. Omdat zij hun kennis steeds op 
een andere wijze moeten toepassen en steeds met nieuwe situaties te maken krijgen leren zij continu. 
Kennis wordt in dit onderzoek dan ook beschouwd als persoonlijke bekwaamheid, bestaande uit het begrip 
en de vaardigheid dit om te zetten in productieve acties.  
Kennisdeling in organisaties wordt bekeken vanuit het flowperspectief, dat wil zeggen vanuit de 
veronderstelling dat kennis persoonsgebonden is en wordt gedeeld via sociale interactie. Kennis heeft een 
impliciete en een expliciete kant: een deel van de kennis kunnen mensen uitdrukken, een deel blijft 
verborgen en komt alleen tot uiting in handelen. Kennis is ook te onderscheiden op verschillende 
cognitieve niveaus, waarbij kennisdeling het effect kan hebben van het aanpassen van praktische kennis en 
het wijzigen van mentale modellen. Kennis in organisaties start met individuele kennis, die via vier 
processen van sociale interactie collectief kan worden gemaakt, namelijk door socialisatie, externalisatie, 
combinatie en internalisatie. Collectieve kennis komt tot uiting in regels, procedures, routines, taal en de 
samenstelling van een team op basis van expertise.  
 
Als je naar kennisdeling in de praktijk kijkt, kun je dus de volgende vragen stellen:  

- Welke kennis wordt er gedeeld? 
- Welke conversies vinden er plaats? 
- Wat is het effect van de conversie? 
- In hoeverre is er sprake van gezamenlijk of samenhangend handelen? 

 
 
3.5 Factoren  
 
Het onderzoek dat is gedaan naar kennisdeling, organisatieleren, innovatie en leren in organisaties biedt een 
breed scala aan factoren die van invloed zijn op de wijze waarop mensen hun bekwaamheid in interactie 
met elkaar ontwikkelen. De factoren zijn gebundeld in vier clusters: sociale factoren, organisatorische 
factoren, individuele eigenschappen en vaardigheden en omgevingsfactoren.  
 
3.5.1 Sociale factoren  
De ‘zachte kant’ van kennisdeling moet niet onderschat worden, zo is de boodschap van auteurs als de 
eerdergenoemde Kessels, maar ook Davenport en Prusak104, Hansen105 en Boer.106 Sociale relaties zijn een 
voorwaarde om kennis te delen. De kenmerken van deze relaties zijn van invloed op de wijze van 
kennisdeling. Zo stimuleren zwakke verbanden mensen om kennis te zoeken binnen deze verbanden omdat 
zij kunnen inschatten of kennis die zij nodig hebben daar aanwezig is, maar belemmeren zwakke verbanden 
een daadwerkelijke overdracht van met name complexere kennis. Sterke verbanden daarentegen moedigen 
mensen minder aan om nieuwe kennis te zoeken, maar zij faciliteren het delen van complexe kennis weer 
beter omdat complexe kennis meer interactie vereist.107 
 
Nahapiet en Ghoshal onderzochten de invloed van sociale factoren op de combinatie, uitwisseling en 
creatie van kennis. Zij stelden dat factoren als vertrouwen en identificatie kennisdeling positief 
beïnvloeden. 108 Vertrouwen, het geloof dat het resultaat van het gedrag van iemand anders redelijk is in 
jouw optiek, bevordert een coöperatieve opstelling van mensen, met name in interactie, waardoor 
kennisdeling mogelijk wordt. Daarnaast zorgt vertrouwen ervoor dat mensen voor elkaar van betekenis 
willen zijn, waardoor ze gemakkelijker kennis ter beschikking stellen dan wanneer er geen vertrouwen is. 
Tot dezelfde conclusie kwamen ook Davenport en Prusak. Nahapiet en Ghoshal ontdekten ook dat 
identificatie met de groep, het vereenzelvigen van het eigenbeeld met het beeld van de groep, bevordert ook 
kennisdeling, omdat de groepsleden zich meer verantwoordelijk voelen voor het collectieve proces. 
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Een gemeenschappelijke taal kan gezien worden als een product van kennisdeling109, maar ook als 
voorwaarde.110 Het creëren van gemeenschappelijke taal vereist immers het uitwisselen van interpretaties 
en benamingen. Taal is faciliteert weer het nader expliciteren van impliciete kennis en het combineren van 
expliciete kennis.111  
 
De motivatie van mensen om binnen sociale relaties kennis te delen was het onderwerp van het onderzoek 
van Boer.112 Hij onderscheidde vier relationele principes op basis waarvan mensen kiezen om wel of niet 
kennis te delen. Zo delen mensen delen kennis voor geld, in dienst van een gemeenschappelijk doel, voor 
status op basis van expertise of hiërarchische functie, of om de gelijkheid tussen mensen te benadrukken. 
 
 
Hij concludeerde dat als mensen proberen kennis te delen op grond van verschillende principes loopt dit 
meestal op weinig uit. Overeenstemming over de relatie bevordert kennisdeling, dat kunnen ook mixen van 
relaties principes zijn. In het onderzoek van Boer wordt de uiteindelijke productiviteit van kennisdeling 
minder benadrukt. Dit is waarschijnlijk de reden dat zijn conclusie dat status als motivatie effect heeft op 
kennisdeling, negatiever wordt geïnterpreteerd door Davenport en Prusak. Het delen van kennis op basis 
van status zien zij als juist belemmering, omdat hierdoor niet de beste ideeën worden gefilterd, maar de 
ideeën die de status van betrokkenen het beste benadrukken.  
 
Kessels benadrukt de wederkerigheid in relaties: mensen moeten bij elkaar kennis kunnen halen èn 
brengen, willen ze gemotiveerd zijn om hun expertise te delen. In zijn zoektocht naar de ideale sociale 
context om kennis te delen stuitte hij op kenmerken als wederzijds respect, waardering en integriteit die 
veiligheid en openheid creëren, zodat discussie en confrontatie kan plaatsvinden.113 Davenport en Prusak 
tenslotte wijzen op openheid en tolerantie ten opzichte van fouten en hulpvragen.  
Tijd en ontmoetingsruimte zijn twee voorwaarden die via sociale factoren kennisdeling mogelijk maken. 
Zonder deze twee is contact tussen mensen simpelweg niet mogelijk.114  
 
3.5.2 Organisatorische factoren  
Organisatiestructuur 
Een decentrale gestructureerde organisatie, zo vonden Fiol & Lyles, staat meer open voor 
kennisontwikkeling en faciliteert deze beter dan een centraal gestructureerde organisatie.115 , Dat komt 
doordat organisaties met een decentrale structuur meer en rijkere ervaringen opdoen, via de onderkant van 
de organisatie. Sterker nog, een structuur kan maar beter geheel fuzzy zijn, zo stelden Weggeman e.a.. 
Fuzzy structuren sluiten territoriumdrift en competitiestrijd tussen afdelingen uit waarin mensen als 
machtsmiddel kennis achterhouden.116 Kennisdeling wordt volgens de auteurs het beste gestimuleerd als 
verbindingen niet vast gestructureerd zijn, maar vaag en flexibel ingericht op basis van de kennisbehoefte. 
Communities of practice of leernetwerken die mensen dwars door organisatiestructuren heen met elkaar 
verbinden, zijn daarom ideale structuren, waarin mensen hun kennis kunnen delen.117   
 
Strategie  
Kennisdeling laat zich niet direct sturen door de strategie van het management. Maar de ambities van een 
organisatietop geven wel de breedte en richting aan voor kennisdeling in de organisatie aan. Zij 
beïnvloeden immers welke kennis de organisatie productief maakt en welke niet.118  
De ideale situatie voor zowel het management als de werknemers ontstaat als mensen het idee hebben dat 
hun individuele ambities aansluiten bij de organisatiestrategie. Dit stimuleert hen om kennis te delen en 
gezamenlijk te creëren om hun individuele ambitie te verwezenlijken, in de richting die de 
organisatiestrategie dient.119  
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ICT 
Met de opkomst van geavanceerde ICT zijn technologieën beschikbaar gekomen die kennis slim 
documenteren en toegankelijk maken en die mensen met elkaar verbinden. Deze ‘harde kant’ van 
kennismanagementinstrumenten wordt ingezet in de hoop informatieuitwisseling en kennisdeling een flinke 
impuls te geven. Met name in de publieke sector overtroffen in de jaren ’90 investeringen in harde 
technologieën die in de zachte aspecten van kennismanagement.120 Wellicht wat wrang is het dat achteraf 
gezien veel auteurs concluderen dat de verwachtingen van de techniek te hoog waren: ICT stimuleert 
kennisdeling niet direct, maar vergemakkelijkt de toegang tot informatie en ondersteunt verbindingen 
tussen mensen.121 Het effect op impliciete kennis is klein, omdat zij moeilijk in systemen onder te brengen. 
Een ander probleem is dat het up to date houden van kennissystemen blijkt moeilijk blijkt. Vooral in 
kennisintensieve organisaties kunnen de systemen de ontwikkelingen vaak niet bijhouden, omdat deze zich 
snel en impliciet ontwikkelt. Bovendien is dat niet iedereen in staat is om ICT effectief te gebruiken, zo 
concludeerde Huysman en de Wit, wat het effect op kennisdeling vermindert.122  
 
3.5.3 Omgevingsfactoren 
De omgeving is voor private organisaties de belangrijkste stimulans om kennis te delen en te ontwikkelen. 
De dreiging van de markt zet druk op de noodzaak om innovatieve producten of diensten te ontwikkelen.123 
Een bedreigende, turbulente omgeving stimuleert dus kennisdeling, maar een bedrijf heeft ook een 
bepaalde mate van stabiliteit nodig om interpretaties uit de omgeving om te zetten tot kennis en nieuwe 
kennis te ontwikkelen.124   
Publieke organisaties kennen deze druk van de markt niet. De overheid is door haar monopolie op wet- en 
regelgeving minder op slimheid aangewezen dan marktpartijen.125Ook andere, deels hiervan afgeleide 
omstandigheden, maken dat sommige auteurs de publieke sector dan als minder vruchtbare omgeving voor 
kennisdeling: haar formele en voornamelijk bureaucratische organisatiestructuren, de nadruk op zekerheid, 
continuïteit en risicobeperking en de beperkte stimuli voor haar medewerkers om zichzelf te ontwikkelen 
(baanzekerheid, afwezigheid van prestatiebeloning).126 127 Ook de hoge mate van kritiek vanuit media, 
burgers en stakeholders belemmeren innovaties bij publieke organisaties. Tenslotte staat de politieke 
atmosfeer, waarbinnen machtsverhoudingen kennisdeling kunnen belemmeren, haaks op de openheid die 
nodig is voor kennisdeling.128 
De omgeving waarin publieke organisaties zich bevinden leidt ertoe dat kennisdeling ook op andere wijze 
plaatsvindt: vaker via de expliciete, liefst opgeschreven wijze, dan impliciet, ongeschreven.129 Maar ook 
vaker via processen van analyse en instructie dan van variatie en selectie; veranderingen in het handelen 
vloeien vooral voort uit rationele analyses. Publieke organisaties zijn van oudsher minder geneigd te 
experimenteren, en vervolgens het beste idee te selecteren.130  
 
Bovenstaande opsomming geeft aan dat er een veelheid aan factoren is die speelt als we het hebben over 
kennisdeling. De lijst van factoren en literatuurverwijzingen is ongetwijfeld nog aan te vullen. Wat hier op 
papier staat is al te veel om volledig in het onderzoek terug te laten komen. Er is ook bewust niet gekozen 
om enkele factoren specifiek te onderzoeken. Er is voor een oriënterende benadering gekozen, om op open 
wijze de factoren die bij het Integraal Toezicht Jeugdzaken naar voren komen, te inventariseren. In een 
later stadium zou ingezoomd kunnen worden op enkele factoren die vragen open laten. 
 
 
Conclusie 
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De theorie noemt veel verschillende factoren die van invloed zijn op kennisdeling. Hier zijn vier groepen 
genoemd: sociale factoren, organisatorische factoren en omgevingsfactoren. In het onderzoek is gekozen 
om te inventariseren welke factoren van invloed zijn op de kennisdeling binnen het ITJ.  
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Hoofdstuk 4  

Onderzoeksmethoden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt de wijze waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden toegelicht. Eerst wordt 
ingegaan op de onderzoeksvraag, de belangrijkste begrippen en de operationalisering van de begrippen. 
Vervolgens komen de manier van materiaal verzamelen, de verwerking van het verzamelde materiaal en de 
beslissingen die tijdens de analyse zijn genomen aan bod.  
 
 
4.1. Onderzoeksvraag  

Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te geven in de wijze waarop inspecteurs onderling tot 
samenhangende acties komen. De veronderstelling is dat zij dit onder meer doen door kennis te delen. De 
centrale vraag het onderzoek is dan ook:  
 
Hoe vindt kennisdeling plaats tussen inspecteurs en welke factoren zijn hierop van invloed?  
 
Inspecteurs 
Een inspecteur is belast met toezicht. Kern van dit werk is het verzamelen van informatie over de naleving 
of de kwaliteit, het vormen van een oordeel daarover en het zonodig interveniëren. Inspecteurs gedragen 
zich hierbij als professionals. Een professional handelt niet op gestandaardiseerde wijze, maar handelt op 
basis van zijn kennis en past deze steeds opnieuw toe op wisselende situaties. De professionaliteit van 
inspecteurs wordt gekenmerkt door hun kennis en kunde, hun gedrag en activiteiten, beslisruimte, 
professionele normen en hun oriëntatie.   
 
Kennisdeling 
Kennisdeling wordt gezien als het proces waarin individuen proberen een gedeeld begrip te 
bewerkstellingen van de werkelijkheid en de vaardigheid om deze om te zetten in (gezamenlijke) 
productieve acties. Om te beschrijven op welke wijze inspecteurs kennisdelen zijn theorieën over 
organisatieleren en kennisdeling gebruikt. Zij bieden de mogelijkheid om vier vormen van kennisdeling te 
onderscheiden die de impliciete en expliciete kant van kennis in wisselwerking beschrijven: socialisatie, 
externalisatie, combinatie en internalisatie.  
Kennisdeling komt tot uiting in handelen. Het effect kan getypeerd worden op twee niveaus: door middel 
van single-loop-leren kan kennis gecreërd, geconsolideerd, uitgebreid en gewijzigd worden. Door middel 
van double-loop-leren kunnen de onderliggende mentale modellen aangepast worden.  
Kennis heeft een productieve uitkomst. Dat wil in dit geval zeggen dat het handelen naar het oordeel van de 
inspecteurs gezamenlijk is of met elkaar samenhangt.  
 
Op basis hiervan zijn de volgende deelvragen geformuleerd:  

- Welke kennis wordt er gedeeld? 
- Welke conversies vinden er plaats? 
- Wat is het effect van de conversie? 
- In hoeverre is er sprake van gezamenlijk of samenhangend handelen? 

 
Factoren 
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Uit een inventarisatie van literatuur zijn vier groepen factoren beschreven die invloed hebben op 
kennisdelingsprocessen tussen mensen. Het zijn ten eerste sociale factoren, zoals vertrouwen, identificatie, 
motivatie en intensiteit van sociale verbanden. Ten tweede organisatorische factoren, zoals de structuur van 
de organisatie, de strategie, en beschikbare informatie- en communicatietechnologieën. De derde groep 
bestaat uit individuele eigenschappen en capaciteiten, zoals leervoorkeuren en sociale vaardigheden. 
Tenslotte hebben factoren uit de omgeving invloed op kennisdeling, zoals dreiging van een markt, 
zekerheid, kritiek van stakeholders en politieke atmosfeer.  
 
4.2 Operationalisering 

De termen die in de onderzoeksvraag en deelvragen worden gebruikt, worden hieronder 
geoperationaliseerd, zodat concreet wordt op welke wijze de theorieën toegepast zijn in het onderzoek. Een 
uitgebreid overzicht van de indicatoren is te vinden in bijlage 1.  
 
Professionaliteit 
Op basis van de literatuur is gekeken naar vijf aspecten van professionaliteit:  
 
1. de kennis van inspecteurs 
Inspecteurs bouwen kennis op via opleidingen en cursussen en al doende. De opleiding die zij hebben 
gevolgd, cursussen en werkervaring zijn daarom indicatoren voor kennis. De kennis is geïnventariseerd op 
vier gebieden: kennis van de sector, wet- en regelgeving, de relatie met de inspectee en het toezichtproces.  
 
2. de werkzaamheden van inspecteurs 
Inspecteurs kunnen zich richten op naleving van wet- en regelgeving of op de uitvoering van publieke 
dienstverlening door decentrale overheden of private organisaties. Binnen deze vormen van toezicht 
houden inspecteurs zich bezig met vier activiteiten: algemeen toezicht, thematisch onderzoek, incidenteel 
onderzoek en incidentenonderzoek. Het wel of niet uitvoeren van de activiteiten en de tijd die zij hieraan 
besteden vormen de indicatoren. Ook de wijze waarop zij informatie verzamelen (bron, vorm van 
informatie, actief/passief), de activiteiten die zij ondernemen om tot een oordeel te komen en de 
interventies die zij plegen (bestuurlijke of strafrechtelijke sancties, pedagogische interventies) vormen 
indicatoren.  
 
3. de beslisruimte van inspecteurs 
De beslisruimte geeft de autonomie van de inspecteurs ten opzichte van de wetgever, beleidsmaker en 
inspectie aan. Indicatoren hiervoor zijn: vaagheid van de regelgeving, specialisatie van de inspecteurs, 
standaardisatie en controle van de organisatie, handhavingstrategie en de relatie met de inspectee.  
 
4. de normen voor professioneel handelen  
De aanwezigheid van gedragscodes in de beroepsgroep, organisatie of samenwerkingsverband zijn 
indicatoren voor normen voor professioneel handelen.  
 
5. de oriëntatie van inspecteurs 
De literatuur biedt vijf mogelijke oriëntaties van inspecteurs: oriëntatie op de professie, op de inspectee, de 
sector, de wet- en regelgeving en op de interne procedures en regels van de organisatie. Er is niet gekozen 
om deze vijf mogelijkheden te testen, maar om expliciet te vragen in hoeverre de samenwerking de 
oriëntatie van de inspecteurs heeft beïnvloed.  
 
Kennisdeling 
Kennisdeling wordt gezien als het proces waarin individuen proberen gedeelde kennis te bewerkstelligen 
over de werkelijkheid, en de vaardigheid om dit begrip om te zetten naar (gezamenlijke) acties, die 
prestaties voortbrengen. Kennisdeling kan plaatsvinden door middel van socialisatie, externalisatie, 
combinatie en internalisatie. Vervolgens is, indien mogelijk, wat het resultaat was in termen van veranderd 
begrip, opvattingen of handelen op individueel en collectief niveau. Deze kunnen nieuw zijn ten opzichte 
van oorspronkelijke kennis, zij kunnen oorspronkelijke kennis consolideren, uitbreiden, wijzigen en 
reframen.  
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4.3 Methoden van onderzoek 

De doelstelling van het onderzoek is om een beschrijving te geven van de wijze waarop inspecteurs met een 
verschillende professionele achtergrond kennis delen. Als empirisch onderdeel van het onderzoek is een 
praktijkvoorbeeld bekeken waarin inspecteurs van vijf inspecties samenwerken, het Integraal Toezicht 
Jeugdzaken. Dit heeft tot doel om de bestaande theorie over kennisdeling in een professionele 
organisatiecontext te illustreren.  
 
Wat betreft andere van invloed zijnde factoren op kennisdeling, heeft het onderzoek een exploratief 
karakter, doordat in de literatuur uiteenlopende factoren genoemd worden die van invloed kunnen zijn, 
maar tegelijkertijd geen literatuur beschikbaar is over kennisdeling bij inspecties. Dat betekent dat 
voorafgaand aan het empirisch onderzoek, de verwachtingen omtrent het verband tussen kennisdeling en 
verschillende factoren diffuus zijn. 
 
Kennisdeling vindt plaats in een organisatorische context van verschillende inspecties. Hierbij spelen 
mogelijk veel factoren een rol, maar vooraf was niet precies duidelijk welke. Om meerdere factoren mee te 
nemen in het onderzoek, is gekozen voor een case study. De wijze waarop inspecteurs kennisdelen is in de 
totale context bekeken, waardoor mogelijke van invloed zijnde factoren vooraf niet zijn uitgesloten.131 
Door de brede verzameling van materiaal, die inherent is aan de case study, kan een illustratie worden 
gegeven van de wijze waarop inspecteurs kennis delen. 
Er is gekozen voor het Integraal Toezicht Jeugdzaken om een aantal redenen. Ten eerste omdat hierbij 
inspecteurs van vijf verschillende inspectieorganisaties samenwerken, waarmee de kans op verschillende 
professionele achtergronden groot is. Daarnaast is het om kennisdeling te bekijken allereerst noodzakelijk 
dat verschillende inspecteurs daadwerkelijk met elkaar in contact staan en kennis minimaal uitwisselen. De 
kans dat inspecteurs kennis ontwikkelen, neemt bovendien toe als zij langere periode bij elkaar zijn.132 
Daarom is gezocht naar een case waarbij inspecteurs over langere periode met elkaar in contact stonden. 
Het ITJ is als project in 2002 gestart, en heeft daarmee een aanmerkelijk langere looptijd dan andere 
samenwerkingsinitiatieven, die ofwel kortstondig zijn, bijvoorbeeld vanwege een incidentonderzoek, of pas 
kortgeleden zijn gestart. Tot deze laatste categorie behoren bijvoorbeeld de initiatieven die direct af te 
leiden zijn van het project Eenduidig Toezicht, dat in 2006 is gestart.  
 
De keuze voor een casestudy betekent wel dat de uitkomsten van het onderzoek moeilijk generaliseerbaar 
zijn. Zij zijn alleen valide voor de bestudeerde situatie en niet voor een bepaalde populatie. Wel is 
analytische generalisatie mogelijk, wat betekent dat de uitkomsten gegeneraliseerd kunnen worden naar 
theorieën over kennisdeling en professionaliteit.133  
Bij het structureren van de resultaten is gekozen voor de lineair-analytische methode; op grond van de 
theorie is een onderzoeksvraag geformuleerd. De resultaten van de casestudy worden vergeleken met de 
theorie.134 In principe is gekeken naar de wijze waarop kennisdeling plaatsvindt op het moment van 
onderzoek. Op enkele plaatsen is echter ook een lijn naar het verleden te herkennen, dat wil zeggen dat de 
situatie in het verleden op sommige punten wordt vergeleken met een andere, latere situaties. Hier is dus de 
comparatieve methode van toepassing.135   
 

4.4 Dataverzameling  

Het theoretische deel van het onderzoek is tot stand gekomen in combinatie met interviews met een tweetal 
personen die op beleidsmatige wijze betrokken zijn bij samenwerking tussen Rijksinspecties. Informatie die 
door deze gesprekken is verkregen betrof de context waar inspecteurs in werken, recente ontwikkelingen en 
initiatieven op het gebied van samenwerking, de aard van de kennis die inspecteurs delen en mogelijke 
barrières voor kennisdeling. 
 
Algemene informatie over de case is verkregen door het bestuderen van documentatie. De documentatie 
betrof twee eerdere onderzoeken naar het ITJ, die beide in 2004 hebben plaatsgevonden: het 

                                                   
131 Van der Velde e.a. (2004)  
132 Nahapiet en Goshal (1998) 
133 Van der Velde e.a. (2004)  
134 Van der Velde e.a. (2004), pagina 84 
135 Van der Velde e.a. (2004) pagina 84 
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evaluatierapport van de pilotfase, verzorgd door Twynstra Gudde en de doctoraalscriptie van A.G.T.P. 
Verschuuren Samenwerking tussen vier inspecties vanuit het perspectief van de organisatiecultuur. 
Daarnaast is het toezichtskader van het ITJ bekeken, getiteld Ketens laten werken (2006) en het 
toezichtsprogramma Jeugd 2007-2011, getiteld Maximale kansen, minimale uitval.  
Aanvullende informatie op dit punt is verkregen door een interview met de programmaleider en in de 
interviews met een vijftal inspecteurs. Op de interviews wordt hieronder verder ingegaan.  
Informatie over de professionele achtergrond van de ITJ-inspecteurs is verkregen aan de hand van de 
genoemde interviews met de programmaleider van het ITJ en de inspecteurs. 
 
Interviews 
De wijze van kennisdeling is onderzocht door interviews te houden met vijf inspecteurs die deelnemen aan 
het ITJ. Omdat het bij de vraag hoe inspecteurs kennis delen gaat om kennis, houding en gedrag, is gekozen 
voor interviews. Met name het bewuste deel van kennis, is het beste te achterhalen door mensen te 
bevragen.136   
Door middel van interviews valt ook te achterhalen waarom mensen kennis delen. Hen kan gevraagd 
worden naar de motieven van hun gedrag. Een ander voordeel van de interviews was dat veel onderdelen 
van een onderwerp in relatief korte tijd konden worden besproken.137 
Een nadeel van interviews is dat mensen een selectief geheugen hebben. Zij herinneren zich vooral de 
zaken die zij zich willen herinneren. Informatie over gebeurtenissen die zich langer geleden hebben 
voorgedaan kunnen daarom onbetrouwbaar worden.138 In de interviews is daarom zoveel mogelijk naar 
recente gebeurtenissen gevraagd. Op punten waar informatie over pilotfase werd gegeven, zijn deze 
vergeleken met het evaluatierapport van de pilotfase en het onderzoek Samenwerking tussen vier inspecties 
om te verzekeren dat zij niet in tegenspraak waren. In de gevallen dat dit zo was, is de informatie niet in de 
analyse opgenomen.   
Om het risico dat de informatie uit de interviews gekleurd is verder te verlagen, is gecontroleerd of 
dezelfde informatie van verschillende respondenten is verkrijgen. Als dit niet zo was, en niet was te 
verklaren door een verschillende professionele achtergrond, is de informatie niet opgenomen in de analyse.  
Een laatste punt van de noodzakelijke oplettendheid is de mogelijkheid van sociaal wenselijke 
antwoorden.139 Geprobeerd is om als interviewer een neutrale houding aan te nemen gedurende het hele 
interview in termen van vraagstelling en verbale en non-verbale reacties.  
 
Omdat gedrag een belangrijk onderdeel is van kennisdeling, had een observatie theoretisch gezien ook tot 
de mogelijkheden behoord. Mensen weten immers niet altijd dat ze zich op een bepaalde manier gedragen 
en waarom zij dat doen.140 Met name het gedrag dat voortkomt uit het impliciete deel van kennis had door 
observaties bestudeerd kunnen worden. Nadeel van observaties is dat het niet delen van kennis wellicht 
moeilijk te observeren is door de feitelijke afwezigheid, of omdat dit als ongewenst gedrag wordt 
beschouwd en dus minder snel wordt tentoongesteld aan een observator.  
Voor observaties is echter niet gekozen vanwege praktische barrières. In de periode van het onderzoek 
stonden de activiteiten van het ITJ op een laag pitje vanwege de besluitvorming die op dat moment 
voortduurde over de toekomst van het ITJ. De oorspronkelijke huisvesting was verlaten en er werden geen 
nieuwe projecten gestart. De activiteiten van het ITJ waren dus minder en afwijkend van de normale gang 
van zaken, waardoor onmogelijk een betrouwbaar beeld kon worden neergezet.  
 
De interviews zijn verdeeld over de vijf deelnemende inspecties, zodat van iedere inspectie iemand is 
geïnterviewd. Volgens de theorie bepaalt de inspectieorganisatie en de indeling naar sector waarop toezicht 
wordt gehouden immers in belangrijke mate de professionele achtergrond van inspecteurs.141 Daarom is 
gekozen om alle achtergronden aan bod te laten komen in de interviews. Hierbij dient te worden opgemerkt 
dat grote inspectieorganisaties, zoals de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Gezondheidszorg, zelf 
weer zijn onderverdeeld in verschillende specialismen. Hiermee is geen rekening gehouden in de keuze van 
de respondenten.   
De respondenten zijn na indeling per inspectie geselecteerd op basis van ervaring. Alle respondenten 
hebben aan minimaal twee ITJ-projecten deelgenomen, zodat hun beeld over de kennisdeling niet door één 

                                                   
136 Baarda en de Goede (2001) pagina 182 
137 Baarda en de Goede (2001), pagina 223 
138 Baarda en de Goede (2001) 
139 Baarda en de Goede (2001) 
140 Baarda en de Goede (2001) pagina 182 
141 Mertens (2006) 
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project bepaald is. De laatste selectie heeft plaatsgevonden op basis van beschikbaarheid, vrijwilligheid en 
inzicht van de programmaleider. Het risico van vrijwilligheid is dat een selecte groep mensen wil meedoen 
voor een interview, omdat zij vaker een uitgesproken mening hebben over het onderwerp. Dat twee 
respondenten de pilotfase hebben meegemaakt, en drie respondenten later bij het ITJ zijn betrokken was 
toevallig, maar is van belang gebleken voor de resultaten.  
 
De interviews waren half-gestructureerd; er is gesproken aan de hand van vooraf bepaalde topics en open 
vragen. Deze zijn terug te vinden in de bijlage van dit verslag. De gesprekken met de inspecteurs zijn 
opgenomen en vervolgens uitgeschreven. Eén interview is niet opgenomen, omdat de opnameapparatuur 
niet beschikbaar was. Er zijn toen aantekeningen gemaakt door de interviewer op basis waarvan het 
interview is uitgewerkt. Iedere respondent heeft de gelegenheid gekregen om het uitgewerkte interview te 
lezen en van correcties, aanvullingen of andere opmerkingen te voorzien. De opmerkingen zijn verwerkt 
voorafgaande aan de verwerking van de interviews in het onderzoek.  
 
Conclusie 
De literatuurstudie naar de professionaliteit van inspecteurs en kennisdelingsprocessen is ter illustratie 
aangevuld met een casus waarin verschillende inspectieorganisaties samenwerken: het Integraal Toezicht 
Jeugdzaken (ITJ). Voor een casestudy is gekozen omdat bij kennisdeling veel factoren een rol spelen en 
deze een case kunnen worden meegenomen. Het ITJ is als case gekozen omdat hierin vijf inspecties 
samenwerken, waarmee de kans op variatie in professionaliteit tussen de inspecteurs groot is en daarmee 
ook de uitdaging om tot kennisdeling te komen. Daarnaast is het ITJ al enkele jaren actief, wat betekent dat 
de inspecteurs over lange periode met elkaar in contact staan, en daarmee de kans op kennisdeling en met 
name de ontwikkeling van collectieve kennis daarmee toeneemt.  
Algemene informatie over de case is verkregen door het bestuderen van documentatie. De wijze van 
kennisdeling en de professionaliteit van inspecteurs is beschreven aan de hand van half gestructureerde 
interviews met ITJ-inspecteurs. De interviews zijn verdeeld over de deelnemende inspecties, omdat volgens 
de literatuur de professionaliteit van inspecteurs sterk samenhangt met de inspectie waaraan de inspecteurs 
verbonden zijn. De respondenten zijn verder geselecteerd op basis van ervaring, beschikbaarheid en inzicht 
van de programmaleider.  
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Hoofdstuk 5 

Resultaten en analyse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt de informatie die is verkregen door interviews met ITJ-medewerkers en het 
bestuderen van documentatie weergegeven en geanalyseerd aan de hand van de theorie in hoofdstuk 2 en 3. 
Allereerst schetst algemene informatie over het Integraal Toezicht Jeugdzaken de context van de resultaten. 
Daarna wordt ingegaan op de professionaliteit van de ITJ-inspecteurs, de wijze waarop zij kennisdelen en 
de factoren die de kennisdeling beïnvloeden.  
 
5.1 Het Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) 

In deze paragraag wordt de achtergrond van het ITJ beschreven, de samenstelling van de inspecteurs, de 
positionering ten opzichte van de voorzieningen, inspecties en ministeries en de interne organisatie. De 
werkwijze van het ITJ wordt toegelicht, zodat duidelijk wordt met welke vorm van toezicht het ITJ zich 
bezig houdt, op welke fasen van toezicht de nadruk ligt en welke toezichtsactiviteiten de inspecteurs binnen 
het ITJ uitvoeren.  
 
Jongeren in Nederland kunnen niet altijd rekenen op kwalitatief goede zorg, dat was de conclusie van 
onderzoek naar de oorzaken van enkele schrijnende incidenten enkele jaren geleden. De instellingen 
werkten langs elkaar heen, waardoor teveel jongeren die in risicovolle situaties belandden niet tijdig 
werden geholpen. Maar ook de toezichthouders bleken onvoldoende samen te werken. Het gezinsdrama in 
Roermond, waarbij een vader het huis waar zijn gezin in slaap was in brand stook, vormde de aanleiding 
voor vier inspecties om te zoeken naar een gezamenlijke aanpak van het toezicht op de jeugdvoorzieningen. 
Dit resulteerde in een project ITJ, waarin inspecteurs en onderzoekers samenwerken. Van 2002 tot eind 
2005 hebben zij een gezamenlijk toezichtskader ontwikkeld. Het kader omvat normen voor de 
samenwerking tussen voorzieningen die zich bezighouden met jongeren van 0 tot 23 jaar en de effecten 
hiervan op het kind. Een vijfde inspectie sloot zich in januari 2006 aan. Momenteel nemen de volgende 
inspecties deel aan het ITJ:  
 

- de Inspectie Jeugdzorg (IJZ),  
- de Inspectie voor het Onderwijs (IvhO), 
- de Inspectie Werk en Inkomen (IWI), 
- de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IVOO) en 
- de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).   

 
Het ITJ startte in 2002 als een samenwerkingsproject. Na verschillende projectfasen te zijn doorlopen (zie 
tabel 2) lag er een toezichtskader dat richting geeft aan het toezicht door in eerste instantie het ITJ. Na drie 
jaar is het ITJ aangenomen als instrument van de gezamenlijke toezichthouders. Hiermee was het ITJ 
formeel project af en sindsdien valt het als Programma Jeugdzaken direct onder het Inspecteur-
generaalberaad. Op het moment van het onderzoek is, door de ontwikkelingen in het jeugdbeleid van het 
nieuwe kabinet, de precieze status van het ITJ onderwerp van besluitvorming. In dit onderzoek is uitgegaan 
van de situatie tot juli 2007.  
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Tabel 3: Projectfasen van het ITJ 

 Fase Periode Invulling 

1 Initatiefase September 2002-maart 2003 Projectvoorstel, concept 
samenwerkingsovereenkomst 

2 Definitiefase maart 2003-januari 2004 Probleemdefinitie, 
samenwerkingsovereenkomst, projectplan 

3 Ontwerpfase januari 2004-september 2004 Formeren projectgroep, waarderingskader 

4 Uitvoeringsfase september 2004-juni 2005 Testen waarderingskader in pilotonderzoeken 

5 Implementatiefase juni 2005-november 2006  

 
 
Benadering en positionering: van sectoraal naar integral toezicht 
Het doel van het ITJ is om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen met de 
jeugd. Dit vereist een meer gezamenlijke aanpak, omdat de problemen van jongeren soms zo complex zijn 
dat er meer voorzieningen nodig zijn om deze op te lossen. Het ITJ betekent een kanteling in het toezicht 
van een sectorale invalshoek naar een integrale invalshoek en organisatie.  
In tabel 3 is aan de hand van de missies en taakomschrijvingen van de inspecties te zien hoe verschillend 
het perspectief van de inspecties op de jeugd is. Tabel 4 laat zien hoe de inspecties vanuit verschillende 
sector zich op verschillende groepen jongeren richten.  
 
Tabel 4: Missies/taakomschrijvingen van de vijf inspecties  

Inspectie  Missie/taakomschrijving 

Gezondheidszorg Het toezien op de volksgezondheid, op de zorgsystemen en geleverde 
zorg op collectief en individueel niveau.  

Jeugdzorg Betrouwbare informatie geven over de kwaliteit van de jeugdzorg. 

Openbare Orde en Veiligheid Draagt bij aan de veiligheid van de samenleving. 

Van het Onderwijs Het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs in 
Nederlandse onderwijsinstellingen.  

Werk en Inkomen  Houdt toezicht op de uitvoering van het beleid op het terrein werk en 
inkomen.  

 
Tabel 5: Aandacht voor de jeugd binnen de vijf inspecties  

Inspectie Sector Leeftijd Jongeren  

IGZ Jeugdgezondheidszorg -9 mnden-19 jaar Alle jongeren 

IvhO Onderwijs 4-23 jaar Jongeren die onder de leerplicht vallen tot 
en met het behalen van een 
startkwalificatie 

IJZ Voorzieningen  0-18 (-23) jaar Jongeren en hun ouders in en met 
problemen  

IOOV Politiekorpsen m.n. 10-23 jaar Jongeren die problemen veroorzaken 

IWI CWI 
Gemeenten: kinderopvang 
(tweedelijns toezicht) 

16-23 jaar Jongeren die op zoek zijn naar werk  

 
 
In de situatie voor het ITJ stuurden op het gebied van de jeugd de verschillende departementen de 
inspecties voornamelijk afzonderlijk aan. De inspecties beoordeelden de instellingen in hun sector en 
controleerden hoe het eigen departementale beleid uitwerkte. Bij incidenten of problemen waarbij jongeren 
betrokken waren, werkten de inspecties ieder hun eigen deel van het onderzoek uit. De inspecties bevinden 
zich daarmee in de kolom van de departementen, als het gaat om bekostiging van onderzoek, regelgeving, 
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beleidsontwikkeling en verantwoording. Het risico hiervan is dat delen van de voorzieningen waarop geen 
toezicht is, onvoldoende kwaliteit leverden. Dit kwam tot uiting in incidenten en rapportages.  
 
Een schema van de verschillen in toezicht staan in onderstaande twee figuren. Figuur 1 stelt de 
positionering voor van het toezicht door de afzonderlijke inspecties op de voorzieningen en hun positie ten 
opzichte van de ministeries. Figuur 2 laat de positionering zien bij het principe van integraal, 
probleemgeoriënteerd toezicht.   

 
 
    Figuur 1: Sectoraal toezicht op voorzieningen             Figuur 2: Integraal toezicht op voorzieningen 
 
De doelstelling van het ITJ is om van deze sectorale benadering naar een meer integrale benadering van het 
toezicht te komen. Dat wil zeggen dat de positionering van het toezicht in de beleidskolom wordt 
vervangen door een bundeling van toezichtstaken voor de jeugd. Problemen met de jeugd zijn het 
vertrekpunt voor actie van het ITJ in plaats van sectorele problemen of beleid. Het betekent ook dat 
bekostiging van de toezichtstaken en de verantwoording hierover langs de lijn van het departement 
kwesties van tweede orde zijn.  
 
De kanteling krijgt vorm via drie voornemens:  
− Van beleid naar levensloop en levenswereld; niet het beleidsterrein, maar de levensloop en leefwereld 

van het kind wordt richtinggevend, waarbij het ITJ zich oriënteert op de probleemsituatie van en rond 
het kind. 

− Van output naar outcome; niet de prestaties van de afzonderlijke voorzieningen (output), maar de 
maatschappelijke effecten van de gezamenlijke voorzieningen (outcome) zijn vertrekpunt voor het 
toezicht.  

− Van voorziening naar ketens; het toezicht moet meer gericht zijn op ketens van voorzieningen dan op 
afzonderlijke instellingen, wat voortvloeit uit de verschuiving van de oriëntatie van beleid naar de 
oriëntatie op het kind. Een keten wordt hierbij beschouwd als een samenwerking tussen ten opzichte 
van elkaar zelfstandige, maar tegelijkertijd ook wederzijds afhankelijke partijen. Hun positie is 
gelijkwaardig. Het primaire proces vanuit het perspectief van de jongere of het gezin, dus de 
opeenvolging van contactmomenten die zij ervaren, bepaalt de ordering van de partijen en hun 
activiteiten in de samenwerking. Zij is het uitgangspunt voor de samenwerking.142  

 
Dit betekent dat er op drie niveaus een verandering in benadering plaatsvindt:  
− op macroniveau (van output naar outcome op lokaal niveau) 
− op mesonivrau (van voorziening naar ketens van voorzieningen) 
− op microniveau (van beleid naar levenswereld van het kind) 
Met de kanteling op deze drie niveaus krijgt volgens het ITJ de integrale benadering van toezicht vorm, 
zoals is weergegeven in figuur 2.  
 

                                                   
142  Integraal Toezicht Jeugdzaken (2006) Ketens laten werken: toezichtkader jeugdzaken  
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Aansturing 
Het ITJ wordt aangestuurd door een stuurgroep. De Inspecteurs-generaal van de Inspectie 
Gezondheidszorg, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Werk en Inkomen en de hoofdinspecteurs 
van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid vormen samen de stuurgroep. Het 
voorzitterschap rouleert per jaar. De stuurgroep stelt het budget voor het ITJ vast en het 
onderzoeksprogramma.  
De Programmaraad Jeugd is het voorportaal van deze stuurgroep. De Programmaraad bestaat uit een 
voorzitter en een vaste vertegenwoordiger per inspectie. Dit zijn de clusterhoofden die binnen de inspectie 
te maken hebben met het onderwerp jeugd. Zij stellen de onderzoeksplannen, de onderzoeksverslagen en de 
nota's van bevindingen vast.  
Voor de dagelijkse aansturing zijn de programmaleider en de onderzoeksleiders verantwoordelijk. Zij 
vormen met vijf man het kernteam van het ITJ. In totaal zet iedere inspectie 1 fte in voor het kernteam van 
het ITJ.  
 
Interne organisatie 
Het ITJ-team bestaat uit inspecteurs en onderzoekers van de deelnemende inspecties. Zij werken samen in 
onderzoeksgroepen, die geleid worden door een onderzoeksleider. Het ITJ is gestart met ongeveer tien 
mensen die op en af werkten. Dat wil zeggen dat zij een x aantal weken voor het ITJ werkten, en één week 
bij de eigen inspectie. Sinds de pilotfonderzoeken werken ook reguliere inspecteurs van de inspecties mee 
aan verschillende onderzoeken. Zij worden per onderzoek ingezet. In de onderzoeksgroepen zijn tot nu toe 
bijna in alle onderzoeken alle vijf deelnemende inspecties vertegenwoordigd. De inspectie die het meest 
betrokken is bij het onderwerp levert de onderzoeksleider. 
 
Het ITJ was tot het moment van het onderzoek gehuisvest in Utrecht bij de Inspectie van het Onderwijs. 
Voor de teamleden was dat de standplaats voor hun ITJ-werkzaamheden. Daar bevond zich ook het 
ondersteunende bureau, bestaande uit een projectsecretaris, een projectsecretaresse en een documentalist.  
 
5.2 De werkwijze van het ITJ  

Het doel van het ITJ is om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen met de 
jeugd. Dat doet zij door te kijken welke problemen in welke gemeenten spelen.   Zij verzamelt vervolgens 
informatie over de samenwerking van de voorzieningen die zich met het specifieke problemen bezig 
(dienen te) houden, beoordeelt de samenwerking op basis van het waarderingskader van het ITJ en daagt 
gemeente en voorzieningen uit om een gezamenlijke oplossing te formuleren. Deze oplossingen en de nota 
van bevindingen resulteren in een actieplan van de gemeente en betrokken gemeenten. De implementatie 
monitort het ITJ gedurende twee jaar.  
 
De onderzoeken van het ITJ verlopen in vier fasen:  
 
1. Analyseren en definiëren: de ernst, omvang en lokalisering van een probleem wordt gedefinieerd en de 
wijze waarop het zich op individueel niveau manifesteert. Dit resulteert in een onderzoeksplan.  
Het bureau van ITJ combineert gegevens op probleem en op driecijferig postcode, zodat bekeken kan 
worden in welke gemeente en in welke wijk in Nederland een specifiek probleem het grootst is. Het ITJ 
heeft geen eigen database, maar betrekt deze gegevens uit databases van andere organisaties, zoals 
gemeenten, provincies en kennisinstituten zoals het Verwey Jonkerinstituut. Op basis hiervan bepaalt het 
ITJ welke problemen er met de jeugd spelen.  
Het ITJ maakt gebruik van gegevens van de voorzieningen zelf en van de deelnemende inspecties over het 
functioneren van voorzieningen in de gemeenten, deze vormen de zogenaamde prestatie indicatoren. Van 
de geïnterviewde respondenten geeft alleen de projectleider aan zich bezig te houden met de 
dataverzameling en datacombinatie.  
De inspecteurs en onderzoekers proberen in te schatten hoe de samenwerking is tussen de voorzieningen op 
grond van de verantwoording van de gemeenten (regievoerder), regulier ketentoezicht, ketenpartners en 
gebruikers (systeemindicatoren). Dit risicomodel bepaalt of er sprake is van een groot risico op grond 
waarvan het ITJ eventueel onderzoek kan gaan doen (Ketens laten werken).  
 
2. Onderzoeken en beoordelen: de vraag hoe de keten van voorzieningen bijdraagt aan het oplossen en 
voorkomen van het probleem wordt beantwoord door middel van onderzoek naar de lokale situatie. De 
samenwerking van de keten wordt beoordeeld aan de hand van kwaliteitscriteria die het ITJ in een 
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waarderingskader heeft vastgelegd. Deze fase resulteert in een onderzoeksverslag, dat de status heeft van 
een intern werkdocument, en een technisch rapport dat een verslag bevat van de stappen die in het 
onderzoek zijn gezet.  
 
3. Rapporteren en adresseren: de bevindingen en het oordeel wordt gecommuniceerd naar de gemeente en 
voorzieningen, op een wijze die hen stimuleert om zich in te zetten om het probleem op te lossen. 
Voorafgaand vindt hoor en wederhoor plaats met de betrokken partijen. Het resultaat is een nota van 
bevindingen.  
 
4. Informeren en activeren: gemeente en voorzieningen gaan aan de slag om een actieplan op te stellen, 
waarin wordt vastgelegd welke resultaten moeten worden behaald, wie verantwoordelijk is voor welk 
actiepunt, en wat ouders, jongeren en burgers merken van de resultaten. Het ITJ ondersteunt door de 
partijen te informeren over het probleem en over bewezen strategieën. Het actieplan is het eindproduct van 
het ITJ-onderzoek met de voornemens van de gemeente en voorzieningen en de onderbouwing in de vorm 
van de bevindingen van het ITJ. Het ITJ toetst het actieplan op de formulering van de resultaten, die 
moeten leiden tot het terugdringen en voorkomen van het probleem. Deze fase is niet meegenomen in het 
onderzoek omdat er tot nu toe kort ervaring is opgedaan met deze activiteiten.  
 
Tabel 6: Onderzoeken door het ITJ 

Onderzoeken door het ITJ: onderwerp en gemeente 

Taalachterstanden  Utrecht (pilot) 

Kindermishandeling en huiselijk geweld  Almere (pilot) 

Keten onderwijs-arbeidsmarkt  Venlo (pilot) 

SPIL-centra Eindhoven (pilot) 

Kindermishandeling  Haarlem (pilot) 

Jeugdprositutie  Rotterdam 

Schooluitval  Emmen 

Overgewicht Culemborg 

 
Op het moment van het onderzoek waren de onderzoeken in Utrecht, Venlo, Almere en Eindhoven 
afgerond. De overige onderzoeken bevonden zich in de afrondende fase.  
 
Conclusie 
Het toezicht dat het ITJ uitoefent is uitvoeringstoezicht en interbestuurlijk toezicht. Zij houdt toezicht op de 
uitvoering van publieke dienstverlening aan de jeugd in Nederland en bekijkt en beoordeelt het 
functioneren van de gemeente als regievoerder van de jeugdketen. Maar het ITJ kan ook private 
dienstverlening in het onderzoek betrekken, mits deze instellingen hier toestemming voor geven. Het ITJ 
vat publieke dienstverlening in het kader van uitvoeringstoezicht dus ruim op. Het ITJ als post-
projectorganisatie beperkt zich tot thematisch onderzoek en in mindere mate tot incidenteel onderzoek.  
Het ITJ omvat de drie fasen van toezicht, waarbij de informatieverzameling deels gestuurd wordt door 
risicoanalyses. Beoordeling vindt plaats in het licht van het toezichtkader van het ITJ. De rapportage is 
gericht aan de gemeente en de instellingen. Het ITJ intervenieert niet op traditionele wijze, dat wil zeggen 
niet in termen van sancties. Zij committeert gemeenten en instellingen aan een gezamenlijk actieplan en 
monitort de implementatie hiervan.  
 
 
5.3 Professionaliteit van inspecteurs 

 
Zoals is uitgelegd in hoofdstuk twee, is er nogal wat variëteit mogelijk in de professionele eigenschappen 
van inspecteurs. Bij de bestudering van het ITJ is gekeken naar de volgende aspecten: kennis, 
werkzaamheden, beslisruimte, normen van professioneel handelen en oriëntatie. Hoe de professionaliteit 
van de ITJ-inspecteurs kan worden getypeerd op basis van deze eigenschappen, wordt in deze paragraaf 
weergegeven.  
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1. Kennis en werkervaring 
De onderstaande tabel geeft de leeftijd, opleiding, werkervaring en functie weer opgebouwd binnen en 
buiten de inspectieorganisatie.   
 
Tabel 7 Professionele achtergrond respondenten opgebouwd buiten inspectie  

 leeftijd  Opleiding  Werkervaring buiten inspectie  Functie 

1 29 Universitair 
Voeding & 
gezondheid 

Ministerie VWS 
RIVM 

Beleidsadviseur 
Onderzoeker 

2 26  Universitair 
Bestuurskunde 

-   

3 61 Universitair 
Sociale geografie 
Kweekschool 

Voortgezet onderwijs 
 

Docent 

4 55  Universitair 
Sociologie 

Politie  Hoofd personeelszaken 

5 60 Universitair 
Arbeidspsychologie 

PTT 
Universiteit van Amsterdam 
Academisch Ziekenhuis VU 
Ministerie van Justitie 

P&O-adviseur 

 
Tabel 8 Professionele achtergrond respondenten binnen inspectie  

 Huidige functie Ervaring inspectie  Inspectie Ople iding  Lid 
VIDE 

1 Inspecteur  1,5 jaar IGZ Inspecteursopleiding 
(nog niet afgerond) 

nee 

2 Onderzoeker 4 jaar IWI Cursussen: methoden en 
technieken, projectmanagement 

nee 

3 Onderwijsinspecteur  23 jaar IvhO Cursussen: interviewen, 
gespreksvoering  

nee 

4 Senior-inspecteur 4 jaar IOOV -  nee 

5 Senior-inspecteur 7 jaar  IJZ Verdiepende modules, cursus 
auditing 

ja 

 
De geïnterviewde ITJ-ers zijn afkomstig van vijf verschillende inspectieorganisaties die elk van de 
invalshoek van hun inspectie een oogje houden op jeugdvoorzieningen. Zij hebben binnen hun eigen 
inspectie de functie van (senior) inspecteur of onderzoeker. Twee van de respondenten waren jonger dan 30 
jaar, de overige drie 55 jaar of ouder. Twee respondenten zijn inspecteur, twee senior inspecteur. Eén 
respondent is onderzoeker.  
Alle respondenten hebben een universitaire opleiding als hoogst genoten opleiding. Eén respondent is bezig 
met een inspecteursopleiding. De overige respondenten hebben geen inspecteursopleiding gevolgd. Eén 
respondent heeft modules voor gevorderde respondenten gevolgd, aangeboden door verschillende 
inspecties. Drie respondenten hebben cursussen gevolgd bij de eigen inspectie, met name op het gebied van 
methoden van onderzoek, interviews en projectmanagement. Eén respondent heeft als inspecteur geen 
cursussen gevolgd. 
De ervaring bij de inspectie loopt uiteen van 1 tot 23 jaar. Geen van de respondenten heeft bij verschillende 
inspecties gewerkt. Twee respondenten hebben voorafgaand aan hun intreding bij de inspectie in de sector 
gewerkt waar zij nu toezicht op houden. Eén respondent heeft onbezoldigd in de bewuste sector gewerkt.  
 
Alle respondenten hebben twee of meer projecten bij het ITJ gedaan. Vier zijn ook projectleider geweest. 
Zij hebben één project geleid, met uitzondering van één respondent, die vier projecten heeft geleid. Twee 
respondenten hebben meegewerkt aan pilotonderzoeken. De drie andere respondenten zijn bij het ITJ 
gekomen na de pilotfase.  
Eén respondent is lid van de inspecteursvereniging VIDE.  
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2. Werkzaamheden en bevoegdheden 
Bij de werkzaamheden is gekeken naar de verschillende activiteiten van toezicht die inspecteurs bij hun 
inspectie uitvoeren, hun formele bevoegdheden en handhavingsstrategie.  
 
De ITJ-inspecteurs en onderzoekers voerden in hun huidige functie allemaal drie van de vier verschillende 
vormen van toezicht uit, in verschillende samenstelling. Alle respondenten hadden ervaring met het doen 
van thematisch onderzoek, al dan niet in samenwerking met andere inspecties.  
Geen van de geïnterviewde respondenten had ervaring met eerste fase onderzoek, het doen van 
risicoanalyses op basis van data afkomstig van de onder toezicht gestelde organisaties of van andere 
instellingen. De reden is dat hun inspectie deze werkwijze (nog) niet hanteert, of omdat zij binnen hun 
organisatie daar (nog) niet voor verantwoordelijk zijn.  
 
De bevoegdheden van de ITJ'ers als het gaat om onderzoek doen en interveniëren lopen uiteen langs de 
lijnen van de inspecties en de regelgeving op grond waarvan zij toezicht houden.  
 
Respondent IGZ: 'Sommige inspectieorganisaties hebben meer toezichtinstrumenten dan andere. Dat leidt 
tot een bepaalde manier van denken en vragen. Zo kan de IGZ zaken afdwingen; u mag niet meer op deze 
wijze werken. De IJZ kan hoogstens een aanbeveling doen aan de provincie, niet aan de jeugdinstelling 
zelf, wat je natuurlijk eigenlijk wilt. De rest zit ertussen. De IWI kan bijvoorbeeld geen aanbevelingen doen 
zonder goedkeuring van het Ministerie van SZW. Dit bepaalt heel sterk hoe je aankijkt tegen je eigen rol 
van inspecteur'.  
 
Het verschil in bevoegdheden is niet direct een issue binnen het ITJ, omdat zij de bevoegdheden van de 
inspecteurs niet direct gebruikt. Het ITJ beroept zich bij haar toezichthoudende activiteiten op het Verdrag 
Inzake de Rechten van het Kind dat in bepaalde gevallen plichten voor de overheid bevat. Een algemeen 
kader dus, dat geen specifieke bevoegdheden toebedeelt aan de ITJ-inspecteurs op grond waarvan zij 
onderzoek kunnen doen en kunnen interveniëren. In plaats daarvan zet het ITJ in op vrijwillige 
samenwerking. Het verbeteren van de lokale situatie is voor alle gemeenten op één na tot nu toe voldoende 
aanleiding geweest om met het ITJ-onderzoek in te stemmen. Omdat de capaciteit van het ITJ het niet 
toelaat om alle onderzoeken te doen die zij zou willen, wordt een afwijzing geaccepteerd. De noodzaak van 
het inzetten van harde bevoegdheden is dus binnen de ITJ-onderzoeken niet gebleken. 
 

2. Beslisruimte 
De beslisruimte wordt bepaald door de vaagheid van de regelgeving, specialisatie, sturing en controle van 
het management en de relatie met de inspectee naar het oordeel van de inspecteurs zelf.  
 
De inspecteurs geven aan dat de wet- en regelgeving, het beleid en het door de inspectie ingevulde 
toezichtskader waarmee zij werken verschilt in gedetailleerdheid. Zo geeft de IGZ-inspecteur aan dat zij te 
maken heeft met 'dichtgetimmerde' regelgeving en gedetailleerde normen die de inspecties binnen de 
regelgeving heeft ontwikkeld. De IvhO-inspecteur en de IJZ-inspecteur geven aan dat zij juist gewend zijn 
te werken met open normen. Inspecteurs hebben dus in uiteenlopende mate een eigen rol in het invullen 
van de normen, waarbij in het ene uiterste geval hun werkwijze gestandaardiseerd is, en in het andere 
uiterste een sterk beroep wordt gedaan op hun eigen inzicht en ervaring om de normen te interpreteren en in 
te vullen. 
 
Respondent IvhO: 'Als wij op de school zijn en we moeten een beoordeling geven over hoe goed een school 
is of hoe slecht een school is, dan moeten we dat op onze eigen wijze invullen. Wel langs bepaalde kaders 
die daarvoor zijn vastgelegd, maar wíj zullen die uitspraken moeten doen. Je hebt in zekere zin de 
verantwoordelijkheid om een oordeel uit te spreken over een school, maar je zult dat moeten 
onderbouwen'.  
 
Respondent IGZ: ´De IGZ heeft hele harde sanctiebevoegdheden, bijvoorbeeld het sluiten van een afdeling 
in een ziekenhuis. Dan moet je je strikt aan de wetten en regels houden, anders heb je kans op onrechtmatig 
handelen of détournement de pouvoir. Er is niet veel ruimte en dus moet je de wettelijke kaders heel 
letterlijk nemen. Die zijn ook duidelijk uitgewerkt. Dat wettelijke kader is voor een groot deel ingevuld 
door de protocollen en richtlijnen van de professionals. Op het terrein van de jeugd zijn de kaders ook 
open, maar zijn er minder richtlijnen en protocollen. Op het gebied van samenwerking tussen instellingen 
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zijn er nog minder protocollen en richtlijnen. Dat betekent dat je het zelf moet gaan invullen: wanneer is 
het goed? Dat heeft geleid tot het waarderingskader van het ITJ´.  
 
Zoals het citaat van de IGZ-inspecteur weergeeft, hebben de verschillende bevoegdheden van de 
inspecteurs indirect wel invloed binnen het ITJ, want de sanctiebevoegdheden lijken van invloed te zijn op 
de werkwijze van de inspecteurs. Hoe steviger de bevoegdheden, hoe gedetailleerder de inspecteurs de 
onder toezicht gestelde organisaties bekijken en hoe meer een oordeel via door de organisatie 
voorgeschreven procedures tot stand komt.  
 
ITJ-ers zijn vanuit hun functie elk op een ander terrein gespecialiseerd. Die terreinen zijn ook op een 
verschillende wijze afgebakend, bijvoorbeeld per regio, per groep van de bevolking, per soort organisatie, 
per soort dienstverlening of per regelgeving. De inspecteurs houden toezicht op verschillende instellingen. 
Onderwijsinspecteurs komen doorgaans nooit bij een CWI of GGD, Inspecteurs van de Inspectie Openbare 
Orde en Veiligheid komen niet over de vloer bij Bureau Jeugdzorg. Binnen de inspecties is sprake van 
verdere taakverdeling.  
De specialisatie van de inspecteurs en onderzoekers wisselt in de loop der tijd. Alle inspecteurs wisselen 
binnen vijf jaar van specialisme, maar blijven wel binnen de eigen sector of inspectie. Binnen het ITJ blijkt 
niet alleen de ervaring vanuit de inspectie relevant, maar ook de ervaring die daarvoor is opgebouwd.  
De inspecteurs komen met verschillende bagage het ITJ binnen als het gaat om het gebruik van 
onderzoeksinstrumenten. De instrumenten die binnen de eigen inspectie gehanteerd worden hangen sterk 
samen met de groepen mensen die in inspecties en onderzoeken worden bekeken. Zo zijn 
onderwijsinspecteurs gewend groepsobservaties te doen in de klas en gesprekken te voeren met besturen. 
Onderzoekers van de Inspectie Jeugdzorg daarin tegen doen zelden groepsobservaties. Geen enkele 
inspecteur of onderzoeker had ervaring met de lokale benadering van het ITJ en met de individuele 
casuïstiek.  
 
De controle en ondersteuning vanuit de inspectie wisselt sterk. Sommige inspecties hebben een grote staf, 
waardoor de inspecties zich op de inspecties en onderzoeken kunnen richten. Werkzaamheden als 
afspraken maken of informatie zoeken en analyseren doet een ondersteunend bureau. Andere inspecteurs 
doen dit soort zaken vaker zelf. 
 
Over het contact met de instellingen kunnen hier lastig uitspraken worden gedaan, omdat de meeste 
uitspraken in relatie met het ITJ zijn gedaan. Wel is er verschil tussen inspecteurs die aangeven dat hun 
beoordeling door de instellingen als opbouwend en adviserend worden opgevat, en inspecteurs die meer op 
afstand voelen als controleur. Het is moeilijk om op grond van de interviews om een goed beeld van deze 
relaties te schetsen of te zeggen waar dit mee te maken heeft. 
 
5. Oriëntatie 
Ook informatie over de oriëntatie op de rol van inspecteur is alleen in relatie met het ITJ verkregen. In 
termen van perspectief zijn de afzonderlijke instellingen bij de meeste ITJ-ers hun belangrijkste oriëntatie, 
in een enkel geval is dit een specifieke groep jongeren die op landelijk niveau worden bekeken. Opvallend 
is dat alle respondenten aangeven dat hun visie op hun rol als inspecteur veranderd is door hun 
werkzaamheden bij het ITJ. De visie is deels aangevuld. Zo vinden zij dat niet alleen gekeken moet worden 
naar de prestaties van de onderlinge instellingen, maar ook naar de samenwerking tussen de voorzieningen. 
Zij vinden ook dat samenwerking tussen inspectieorganisaties noodzakelijk is om een bijdrage te leveren 
aan de problemen met de Nederlandse jeugd. Dit geldt overigens ook voor problemen die zij binnen hun 
sector tegenkomen en die weinig met jeugd te maken hebben. Hun visie op hun rol is ook verschoven van 
doen wat je moet doen volgens de regelgeving of organisatie, naar doen wat effectief is voor de mensen die 
in de problemen zijn. In een enkel geval is de visie verschoven naar globaler toezicht in plaats van 
gedetailleerd voorgeschreven toezicht. Tenslotte geven de respondenten aan dat zij zich meer betrokken 
voelen bij de jongeren en de voorzieningen dan dat zij voorheen bij onder toezicht gestelde partijen waren. 
 
 
Samenvatting 

In het ITJ zijn inspecteurs en onderzoekers werkzaam. Zij houden zich bij hun inspectie met algemeen 
toezicht,  thematisch toezicht en incidententoezicht bezig. Zij houden op verschillende organisaties toezicht 
en hebben uiteenlopende bevoegdheden. Hiermee samen hangt variatie in de wijze waarop zij tot een 
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oordeel komen: doet de een dit op een meer gedetailleerde, bureaucratische wijze, de andere inspecteur 
heeft de vrijheid om binnen de open normen op basis van zijn eigen vermogen een oordeel te formuleren. 
Deze beslisruimte lijkt af te hangen van de mate waarin de wet- en regelgeving open of juist gedetailleerde 
normen bevat en de mate waarin de inspectie de normen heeft ingevuld via protocollen en richtlijnen. 
Harde sanctiebevoegdheden lijken een gedetailleerde werkwijze positief te beïnvloeden.  
De instrumenten die de inspecteurs gebruiken hangen samen met groep en instellingen waarnaar gekeken 
wordt en de mate waarin het primaire proces wordt bekeken en de aard van het proces. Dit varieert per 
inspectie en per inspectieonderdeel verschillen. 
 
5.3 Kennisdeling 

In de voorgaande paragraaf is weergegeven hoe de professionaliteit van verschillende ITJ-inspecteurs en 
onderzoekers kan worden getypeerd. In deze paragraaf wordt beschreven in hoeverre die diversiteit aan 
kennis samenkomt en leidt tot samenhangende acties.  
 
De resultaten op de volgende vragen zijn in kaart gebracht:  

1. Welke kennis delen de inspecteurs? 
2. Welke processen van sociale interactie vinden plaats bij het kennisdelen? 
3. Wat is het effect van de interactie? 
4. In hoeverre is er sprake van samenhangende acties? 

 
Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven concentreert de kennis van inspecteurs zich op vier onderwerpen: wet- 
en regelgeving, het toezichtsproces, de sector en de relatie met de gemeente. De resultaten zijn dan ook op 
deze wijze gestructureerd, met opmerking dat kennis van wet- en regelgeving is gevoegd bij kennis van het 
toezichtproces.  
De reden hiervoor is als volgt: In de vorige paragraaf is te lezen dat het ITJ zelf geen bevoegdheden heeft, 
en de inspecteurs de bevoegdheden die zij bij als zij namens de eigen inspectie werken niet gebruiken als 
zij voor het ITJ actief zijn. Kennisdeling hierover vindt volgens de respondenten dan ook nauwelijks plaats. 
Daarnaast gebruikt het ITJ geen specifieke regelgeving als uitgangspunt voor haar toezicht, maar het 
Verdrag inzake de Rechten van het Kind, op basis waarvan zij zelf een toezichtkader heeft geformuleerd. 
Kennisdeling op het gebied van het toezichtkader, heeft dermate overlap met kennisdeling van het 
toezichtproces, dat het wordt besproken in deze paragraaf.  
 
 
5.3.1 Toezichtproces 
Het toezichtproces is onderverdeeld in verschillende stappen die de ITJ-onderzoeken doorlopen, namelijk 
het bepalen van het onderzoeksprogramma, het onderzoeksontwerp, de methoden, de dataverzameling, het 
oordeel en de rapportage.   
 
Bepalen onderzoeksprogramma 
Jaarlijks maakt het ITJ een onderzoeksprogramma, dat de stuurgroep en de programmaraad formeel 
vaststelt. De ITJ-ers staan voor de uitdaging om te onderzoeken welke problemen met de Nederlandse 
jeugd zinvol zijn om ITJ-onderzoek op te richten.  
Het ITJ-bureau, ondersteund door administratieve medewerkers van de Onderwijsinspectie, voert daarvoor 
een data-analyse uit. Zij verzamelen data bij andere inspecties en onderzoeksinstituten, die in combinatie 
een indicatie kunnen geven in hoeverre een probleem speelt en de plaats waar een probleem speelt. Een 
voorbeeld: bij een van de inspecties is bekend dat kinderen die thuis mishandeld worden, vaker ’s avonds 
naar de Eerste Hulp worden gebracht dan overdag. Ziekenhuizen waarbij veel kinderen ’s avonds worden 
binnengebracht kunnen dus te maken hebben met een gemeente of wijk waarin relatief veel 
kindermishandeling is. Als het ITJ-bureau wil weten waar in Nederland kindermishandeling groot is, 
verzamelt zij cijfers van ziekenhuizen over de Eerste Hulpbezoekers.  
 
Het ITJ-bureau verwerkt de gegevens met behulp van een risicomodel dat is opgesteld en getest tijdens de 
piloftase en waarin verschillende criteria staan opgenomen, bijvoorbeeld urgentie. Het model stelt het 
bureau in staat om aan te geven welke problemen waar het grootst zijn. Met de ontwikkeling van het 
model, waarvoor met name de projectleider en het bureau betrokken zijn geweest, kan dit steeds 
nauwkeuriger. De ITJ-inspecteurs en onderzoekers houden zich niet bezig met het verzamelen van de data 
en de data-analyse.  
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Respondent IvhO: ‘Om aan te geven welk probleem er speelt, waar en op welk niveau moet je data gaan 
verzamelen, en dat was er in het begin helemaal niet. Inmiddels zijn we onze eigen gegevens gaan 
genereren. Op basis daarvan kunnen we nu ook zelf zeggen: ‘Kijk, er is een probleem met dikke kinderen in 
Culemborg’’.  
 
Het ITJ gebruikt de data-analyses om problemen te kunnen identificeren en om de problemen in 
verschillende gemeenten met elkaar te kunnen vergelijken. Maar dat wil niet zeggen dat de data alleen 
leidend zijn voor het bepalen van het onderzoeksprogramma. De ITJ-inspecteurs en onderzoekers vullen 
deze data aan met ‘actualiteiten’ en gebruiken deze informatie bij het interpreteren van de data. De 
actualiteiten leveren inzicht in wat de verschillende gemeente en voorzieningen doen, wat er speelt in 
politiek-bestuurlijk Den Haag en welke thema's in de media zijn.  
 
Respondent IGZ: 'De actualiteit is van belang daar waar de gegevens slecht zijn. Dat wil zeggen niet 
voldoende goed om een onderzoek op te baseren. Bijvoorbeeld bij kindermishandeling. Dat is een landelijk 
project, maar wij werken altijd op gemeenteniveau. De gegevens per gemeente komen van het Advies- en 
Meldpunt Kindermishandeling. Maar dit is natuurlijk het topje van de ijsberg. We kijken dan dus niet 
alleen naar de cijfers maar ook naar wat er speelt in de actualiteit'. 
 
De actualiteiten vinden de inspecteurs zij in onderzoeken van andere inspecties of onderzoeksinstellingen, 
berichten uit de landelijke of regionale media, publicaties van ministeries of voorzieningen of 
wetenschappelijke publicaties. Zij zoeken en filteren zelf informatie. De onderwerpen van de informatie die 
de ITJ-ers zelf verzamelen liggen voornamelijk binnen hun reguliere werkterrein. Wat relevant is leiden zij 
dan ook vooral af van de criteria die binnen hun inspectie worden gehanteerd.  
 
Het delen van de actualiteiten bestaat voornamelijk uit elkaar informeren over de actualiteiten binnen de 
verschillende terreinen zijn en uit de informatie filteren bediscussiëren wat belangrijk is voor de lopende en 
toekomstige onderzoeken van het ITJ. 
 
De kennis over relevante actualiteiten delen de inspecteurs tijdens overleggen van de stuurgroep, de 
onderzoeksgroepen en de actualiteitsmonitor, waarop dit een vast agendapunt is. In de actualiteitsmonitor 
zijn de taken verdeeld. De ene inspecteur heeft bijvoorbeeld welzijn onder zijn hoede, en een ander 
veiligheid of gezin. Hierover zijn afspraken gemaakt en één keer in de zes weken komt de groep bij elkaar 
om deze informatie uit te wisselen. De inspecteurs lichten dan toe wat zij belangrijke informatie vinden, 
waarom zij dat vinden en wat volgens hen zou kunnen of moeten betekenen voor de komende en lopende 
ITJ-onderzoeken. Door middel van discussie en elkaar bevragen wisselen de inspecteurs uit welke criteria 
zij toepassen bij het filteren van de informatie. Zij bedenken samen in hoeverre zij het ITJ-perspectief 
kunnen toepassen en krijgen hierbij hulp van ervaren ITJ-ers. Het bespreken van actualiteiten in 
groepsoverleggen is ook gebruikelijk binnen de afzonderlijke inspecties en is daardoor als werkwijze voor 
de ITJ-ers bekend.  
 
Door middel van discussie komt de kerngroep op een gezamenlijk standpunt over het belang van de 
actualiteiten voor de interpretatie van de data-analyse en daarmee de onderzoeksagenda en. Bij het kiezen 
van onderzoeksonderwerpen spelen naast de ITJ-criteria, ook de belangen van de afzonderlijke inspecties 
mee. Zij stellen immers geld en capaciteit beschikbaar voor het ITJ en moeten dus betrokken blijven. De 
inspecteurs kunnen hierop anticiperen door rekening te houden met de prioriteiten van de inspecties en te 
zorgen dat er voldoende interessante thema’s in het programma zitten voor iedere inspectie. De regel is dat 
de onderzoeksleiders afkomstig zijn van de inspectie die het meeste affiniteit heeft met het onderwerp. Dus 
zijn in het jaarprogramma van het ITJ onderzoeken te vinden waar iedere inspectie qua specialisme een 
keer de boventoon voert en dus de onderzoeksleider levert.  
 
De inspecties hebben zelf direct invloed op de onderzoeksonderwerpen van het ITJ want de IG’s en 
hoofdinspecteurs stellen het jaarprogramma van het ITJ formeel vast. Dit gebeurt in het IG-beraad en de 
programmaraad.  
 
Respondent IJZ: 'In de programmaraad en de stuurgroep wordt besproken welke onderzoeken we gaan 
doen, daarbij speelt ook mee wat de gezamenlijke inspecties belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld 
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alcoholgebruik onder jongeren krijgt prioriteit boven iets anders. Daar moet je keuzes in maken. Die 
keuzes leiden tot een jaarprogramma'. 
 
Onderzoeksontwerp 
In de definitiefase formuleert de onderzoeksgroep het onderwerp van het onderzoek, de onderzoeksvraag 
en de methoden van onderzoek. Het onderzoeksplan komt voort uit informatie uit bestaande onderzoeken, 
rapporten, cijfers en al bekende risico’s. De leden van het onderzoeksteam verwerken deze informatie voor 
een deel gezamenlijk en voor een deel zelfstandig. Zij vergaren zelf informatie op het terrein van hun eigen 
specialisme. Vervolgens wisselen de zij in de onderzoeksgroep hun bevindingen uit.  
Hun gespecialiseerde kennis gebruiken zij als argumentatie voor een bepaalde afbakening van het 
onderzoek. De respondenten geven aan dat dit overleg in de voorbereidingsfase cruciaal is, omdat hierin de 
ITJ-ers de problemen nog bekijken vanuit de invalshoek van hun inspectie. Dit zijn de ingrediënten voor 
integraal onderzoek.  
 
Respondent IGZ: 'Je merkt dat mensen anders aankijken tegen het probleem. Even heel bout gesteld: als 
het gaat om bijvoorbeeld voortijdig schoolverlaten, dan ziet de Inspectie van het Onderwijs een kind dat 
geen diploma haalt, de IWI ziet een kind dat geen goede baan krijgt, de IGZ ziet een kind met psychische 
problemen, want die liggen er heel vaak achter, de IJZ ziet ook een kind met psychische problemen en de 
IVOO ziet een potentiële crimineel. Dit is overdreven gesteld, maar iedereen neemt natuurlijk zijn eigen 
achtergrond mee'.  
 
De invalshoeken komen concreet naar voren in de werkwijzen en protocollen die de inspecties en de 
sectoren hanteren ten aanzien van een bepaald probleem:  
 
Respondent IJZ: ‘Als je gaat onderzoeken in de kolom, dan ontdek je dat kindermishandeling in de 
jeugdzorg anders wordt bekeken dan bij scholen of bij de politie. Zij hebben ook allemaal een eigen 
protocol. Dan discussiëren we over wat we vinden. En komen we tot een lijstje met onderwerpen die we 
aflopen’.  
 
Deze kennis delen de inspecteurs in discussies in de onderzoeksgroepen. Tijdens de pilotfase zijn ook 
regelmatig experts uitgenodigd om onderzoeksonderwerpen te verduidelijken. Voor ieder onderzoeksplan 
moet uiteindelijk overeenstemming zijn bereikt over het onderzoeksonderwerp, de vraagstelling en de te 
hanteren methoden. Dit kan langzaam en moeizaam gaan.  
 
Respondent IOOV: ‘Ik denk wel vaak tijdens de discussies: Hak nu toch eens die knoop door! Maar daar 
vind je elkaar wel weer in. De een is daar effectiever in dan de ander. Maar ondanks dat ik vaak denk: dit 
eindigt nooit, denk ik ook vaak: wacht eens even, er zitten wel hele goede dingen in’.  
 
Respondent IWI2: ‘Praten. Praten. Daar heb je het over tijdens het overleg. Zeker die opzet, die doe je met 
zijn allen. En daar moet je met zijn allen uitkomen en dat gaat de ene keer sneller dan de andere. Maar 
daar kom je wel uit. Dat wil niet zeggen dat het grote problemen zijn. Het komt wel een enkele keer voor’. 
 
Maar overeenstemming betekent niet per definitie eenduidigheid. De respondenten geven aan dat zij zich 
hier in enkele gevallen vergist hebben. Met hetzelfde onderzoeksplan gingen ITJ-ers toch op een 
verschillende manier de interviews in. Zij stellen dan de verkeerde vragen.  
 
Respondent IOOV: 'Wij hadden het bijvoorbeeld in de pilotonderzoeken in Utrecht en Almere. Daar 
hebben we er uiteindelijk best lang over gedaan om de loop van het project een goede onderzoeksvraag te 
formuleren omdat we het voorwerk niet goed hadden gedaan. (...) Toch te snel denken dat je het goed hebt. 
'Waar gaat het hier over? Jeugdcriminaliteit? Nou, dan gaat het daar over'. Maar uiteindelijk bleek binnen 
het probleem de nazorg belangrijker te zijn dan de instroom. Dan zit je natuurlijk wel een tijdje op het 
verkeerde spoor'.  
 
Interpretatieverschillen komen volgens de respondenten voor als inspecteurs de voorbereidende discussies 
niet hebben meegemaakt en pas bij de dataverzameling bij het onderzoek worden betrokken. Dit was in de 
pilotfase niet het geval, want toen bereidde een relatief grote groep van vijftien tot twintig personen de 
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onderzoeken voor. Omdat dit tijdrovend was, maken tegenwoordig de onderzoeksleider met een kleinere 
groep de opzet. De groep wordt bij de dataverzameling vergroot.   
 
Respondent IJZ: ‘Je moet je iedere keer weer bedenken: hoeveel moeten de andere inspecteurs weten 
voordat zij aan de gang gaan? Het idee bij ITJ was eerst: je moet het helemaal uitwerken, dan huur je 
inspecteurs in voor de uitvoering. Maar dat werkte toch niet’.   
 
Respondent IOOV: 'Je moet het met de vijf inspecties eens zijn over wat je precies gaat onderzoeken. Als je 
dat dan achter de rug hebt, dan komen er inspecteurs bij. Die moeten we bijpraten, want die geven altijd 
aan: 'We hebben een achterstand in informatie'. En daar ga je niet zomaar aan voorbij, dat is heel 
essentieel'.  
 
De projectleiders onder de respondenten geven aan dat zij de nieuwe inspecteurs bijpraten over het proces 
dat is doorgemaakt, de achtergronden voor de gemaakte keuzes en de implicaties hiervan voor de rest van 
het onderzoek. Maar eigenlijk is dit onvoldoende:  
 
Respondent IOOV: 'Ik heb het ook wel gedaan, echt een dag uitgetrokken om die mensen bij te praten. 
Maar dan nog moet je dieper gaan. Eigenlijk moet je het proces nog een keer over doen door weer vanaf 
het begin te starten. Als het gaat om jeugdprostitutie: Wat is dat dan? Wanneer is het gedwongen? 
Wanneer niet? Over welke leeftijd hebben we het? 23 jaar: horen die er nu wel of niet bij? Wat doe je met 
basisschoolkinderen die in de verleiding zijn? Dat soort dingen, waar gaat het nu precies over'. 
 
De onderzoeksleiders concluderen dat het voor inspecteurs en onderzoekers moeilijk is het kader van het 
ITJ eigen maken zonder dat zij de achterliggende discussies hebben meegevoerd of onderzoeken hebben 
meegedaan. Zij kijken dan onbedoeld toch vanuit het perspectief van de eigen inspectie naar de 
werkelijkheid.  
 
Respondent IJZ: 'Met het instrument in de hand alleen kun je niet meegaan in de gedachte van het 
onderzoek. Je mist de doelstellingen van de samenwerking. Als inspecteur van de Inspectie Jeugdzorg kijk 
je anders dan alleen naar de samenwerking. Dan kijk je hoe een organisatie functioneert. Bij het ITJ kijken 
we naar waar een kind mee te maken krijgt in de levensloop, dan ben je er niet met twee instanties. De 
opzet van het onderzoek, de voorbereiding, de keuzes in waar je onderzoek gaat doen is anders’ 
 
Respondent IOOV: 'Ze gaan in gesprek met een medewerker van de voorziening, maar ze hebben niet in de 
gaten waar het onderzoek om gaat. Dus ze doen interviews die wel nuttig zijn, maar niet altijd de kern 
raken. Want, dat hebben wij ook wel moeten leren, het gaat niet om hoe bepaalde voorzieningen werken, 
dus hoe de politie werkt. Maar het gaat erom hoe het in de samenwerking werkt, dus hoe de politie 
samenwerkt. Dat is een andere manier van toezicht houden dan dat je normaal doet. Dus dat zal je 
allemaal wel een beetje af moeten leren'.  
 
Voor het bijspijkeren van de inspecteurs die er dan bij komen is de onderzoeksleider verantwoordelijk. 
Hiervoor is binnen het ITJ geen standaardmethode. Zij laten zich leiden door hun eigen inzicht en de 
motivatie en werkwijze van ervaren ITJ-ers.  
 
Respondent IGZ: 'Ik houd zelf eerst individuele gesprekken om nieuwe mensen in te praten, omdat het echt 
belangrijk is dat ze weten welke andere invalshoek we kiezen. Maar een andere onderzoeksleider houdt een 
duidelijke startbijeenkomst waarbij het hele team bij elkaar zit, en maakt het op die manier duidelijk'.  
 
Methoden  
Niet alleen over de onderzoeksvraag moet overeenstemming worden bereikt, ook over de te gebruiken 
onderzoeksmethoden. In discussies binnen de onderzoeksgroepen brengen de inspecteurs en onderzoekers 
hun expertise op dit gebied in. Die expertise verschilt sterk, zo geven de respondenten aan:  
 
Respondent IWI: 'In het begin dacht ik: die vijf Rijksinspecties, dat is hartstikke leuk, die doen hetzelfde, 
maar op een ander terrein. Maar dat is absoluut niet het geval. Verder dan dat kon ik er niet naast zitten. 
(...) . Het verschilt in de kennis en ervaring die je meeneemt. Hoe zet je een onderzoek op? Wat ga je 
ermee? Hoe gestructureerd doe je het?'.  
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De discussie over methoden vindt plaats omdat het ITJ geen routineonderzoeken doet, maar steeds andere 
problemen in een andere gemeente bekijkt. Dit vereist een wisselende mix van instrumenten en werkwijze 
en dus nieuwe mogelijkheden om kennis en visies in te brengen over de hanteren instrumenten.   
 
Respondent IJZ: 'Het gaat over topics voor een interview. Daaruit blijkt wat je belangrijk vindt. We hebben 
een kader, daarop moet je doorvragen. Je kunt niet praten in de termen van het kader. Je kunt een 
gezinscoach niet vragen: ´Hebben jullie een gezamenlijke probleemanalyse?´ Je moet het in hanteerbare 
termen zien te krijgen. Dat botst wel eens'. 
 
Respondent IGZ: 'Mijn eerste onderzoek bij het ITJ ging over jeugdprostitutie. Dat is een kleine groep 
jongeren met enorme problemen. Het eerste onderzoek dat ik zelf leidde ging over overgewicht. Dat zijn 
juist veel jongeren, maar met veel minder impact van het probleem op hun leven. Hierdoor moet je anders 
denken en het onderzoek anders aanpakken dan voorgaande onderzoeken. Die ruimte is er bij het ITJ, en 
dan maak je hierover afspraken in de onderzoeksgroep. Dat betekent wel dat er veel tijd gaat zitten in het 
vooronderzoek en de opzet'.  
 
Respondent IJZ: ‘Neem iets als een dossieronderzoek. Dan moet je acht, negen organisaties af om een 
dossier te bekijken. Daar heeft iedere inspecteur andere ervaring mee. Wat haal je eruit? Hoe maak je een 
levensloopbeschrijving?' 
 
Het verschil in expertise verklaren de inspecteurs doordat de ene inspectie een gedetailleerd kader hanteert 
dan de andere inspectie.  
 
Respondent IJZ: ‘de IGZ is gewend heel erg in termen van kwaliteitsbeleid te denken. Bijvoorbeeld: ‘Wij 
vinden dat er een medicijnhandleiding moet zijn’. Dan hebben ze kolommetjes: ‘De handleiding staat op 
papier, hij is bekend bij iedereen, hij wordt geëvalueerd’. Zo ja, dan komt er een kruisje. Dat zijn wij dus 
niet gewend vanuit de Inspectie Jeugdzorg. Je komt op elkaars instrumenten: wat ben jij gewend te 
gebruiken?’ 
 
Maar het ITJ bestaat inmiddels uit een mix van ervaren ITJ’ers en relatief nieuwe TJ’ers. Zij discussiëren 
over wat de beste methode is op basis van expertise uit hun eigen inspectie, maar ook op basis van de 
binnen het ITJ opgebouwde kennis.  
 
Respondent IvhO: 'Bijvoorbeeld een GDR, een Group Decision Room, een versnellingskamer. Wanneer 
gebruik je die? Altijd? Moet je die aan het begin van het onderzoek doen? Of aan het einde? Of kan die ook 
wel verschillende betekenissen hebben? In het begin vonden we aan het begin, en nu zetten we hem in voor 
verschillende doeleinden gedurende het hele traject. Je kunt zeggen dat het instrument wat flexibeler wordt 
toegepast dan waar het in eerste instantie voor was bedoeld'.  
 
Een ander voorbeeld van een methode waarover een groep ITJ-ers kennis heeft ontwikkeld door de ITJ-
onderzoeken, noemen de respondenten de jeugdparticipatie.  
 
Respondent IvhO: 'We zijn ook veel verder gegaan met het betrekken van jeugd bij de oplossing van de 
problematiek. Een aantal mensen hebben zich daarin vastgebeten en heeft ervoor gezorgd dat de 
jeugdparticipatie groter werd. Dus niet alleen maar aan de jeugd vragen: wat vinden jullie er nu van? 
Maar dat jij, als jongere, je dus opstelt als inspecteur. Je komt binnen in ons team en vraagt aan jouw 
leeftijdsgenoten hoe zij de situatie. Dat één vanuit hun eigen peer group met hen praat, die ook ervaring 
heeft, die ook een voortijdig schoolverlater is geweest, die ook  in het criminele circuit heeft gezeten, 
ervaren zij heel anders dan wanneer zij met een oudere praten. Dit werkte prima en hier hebben we hele 
leuke resultaten uit gekregen'.  
 
Inspecteurs doen ervaring op door mee te doen in de data-verzamling. Zij doen zelf of in samenwerking 
dossieronderzoek, maken levensloopbeschrijvingen, interviewen hulpverleners, jongeren en hun ouders, 
doen observaties van overleggen en groepsgesprekken van voorzieningen.  
Op individueel niveau ervaren de respondenten de methoden als een aanvulling op hun bestaande 
repertoire, maar zij ervaren soms ook een confrontatie.  
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Respondent IGZ: 'Ik heb bij het ITJ geleerd dat individuele casuïstiek, op het niveau van de patiënt, het 
kind, veel informatie kan opleveren. Bij de openbare gezondheidszorg gaat het over groepen, bijvoorbeeld 
alle kinderen die gevaccineerd worden. Ik vind het een verrijking om te zien dat door individuele casuïstiek 
ziet dat het gaat knellen als je alleen in groepen denkt'.  
 
Respondent Ivho: 'Wat ik een hele leuke werkvorm vond, was de Group Decision Room. Daar heb ik een 
hoop van geleerd, om de organisatie van zo'n GDR goed rond te krijgen. Wat wil ik nou op tafel hebben? 
Wanneer zo'n zitting plaatsvond, om mensen nog eens duidelijk te maken wat de bedoeling was. Voor jezelf 
heb je daarin een ontwikkeling van: Hoe leidt ik nu die soort organisaties? Wat wil ik eruit hebben en krijg 
ik eruit wat ik eruit wil hebben? Daar heb ik veel van geleerd'.   
 
Oordeel  
Uitwisselen van indrukken 
De informatie en indrukken die de inspecteurs tijdens de dataverzameling opdoen zetten zij langzaam aan 
een oordeel over de bijdrage van de keten van voorzieningen aan het voorkomen en oplossen van het 
probleem. Zij proberen hierbij vast te houden aan het waarderingskader van het ITJ. Dat omvat acht 
criteria, zoals doelconvergentie, gedeelde probleemanalyse, ketenregie en systematische evaluatie. Het zijn 
open normen, die door het onderzoeksteam afhankelijk van het probleem en de lokale situatie wordt 
ingekleurd. Ieder onderzoekslid verzamelt een deel van de informatie zelf met een inspecteur van een 
andere inspectie en bekijkt het totaal aan schriftelijk neergelegde informatie om zich een beeld te vormen 
van de situatie en een oordeel hierover te vormen.  
 
Respondent IvhO: ‘Je kijkt op welke wijze de mensen samenwerken en dat leg je langs de kwaliteitscriteria. 
Je komt dan tot een verzameling. ‘Hier is wel informatieuitwisseling, er is iemand die de regie heeft’, dat 
soort dingen. Op basis daarvan kan je uitspraken doen. Je komt bij verschillende organisaties en 
overleggen en dat werkt niet allemaal even goed samen. Al lezend en doorwerkend van alle verslagen die 
daarvan zijn kom je tot een beeld van wat er waar wel goed gaat en wat niet’.   
 
De onderzoeksleden beïnvloeden elkaars oordeel. Zij wisselen tijdens bijeenkomsten met het 
onderzoeksteam hun indrukken uit. Door de indrukken, vragen en argumenten van anderen, stellen de 
inspecteurs en onderzoekers hun oordeel bij, omdat hun teamgenoten andere overleggen en interviews 
hebben meegemaakt of omdat hen andere zaken zijn opgevallen. De inspecteurs geven aan dat bij de 
interpretatie kennis van de bevoegdheden en werkwijze van instellingen belangrijk is. De ITJ-ers delen in 
deze discussies hun kennis op dit gebied en stellen hun oordeel aan de hand hiervan regelmatig bij;  
  
Respondent IvhO: 'Op het moment dat we het hebben over het CWI, dan brengt iemand van IWI het een en 
ander in. Wij zeggen bijvoorbeeld: ´Dat heeft het CWI niet gedaan, terwijl dat wel had gemoeten´. En dan 
zegt zij: ´Ja, maar dat hadden ze ook niet kunnen doen, want dat is hun kader waarin ze werken´. ´O´. 
Maar dat had je wel uit die interviews meegekregen, want de mensen met wie je gesproken hebt kennen dat 
kader ook niet. Zulke dingen kun je dan in zo'n overleg allemaal afstemmen. We moeten dan onze mening 
daarop bijstellen. Die uitspraken over het CWI doen er dus eigenlijk niet toe'.  
 
Het ITJ-kader vormt houvast voor inspecteurs voor de interpretatie, maar de visie die zij vanuit de 
inspecties hanteren laten de inspecteurs nooit helemaal los, omdat zij misstanden bij voorzieningen alsnog 
vanuit de eigen inspectie nader kunnen onderzoeken.  
 
Respondent IWI: 'Ik zit daar natuurlijk wel vanuit IWI. Dus die IWI-bril blijft gewoon op. Het is ook zo dat 
we deels een signalerende functie hebben. Op het moment dat er dingen vreselijk misgaan op een bepaald 
gebied, kunnen we die signalen ook doorgeven aan de rijksinspectie. Dat gebeurt bijna nooit, maar het is 
wel een van de dingen die we kunnen doen’.    
 
Het ITJ-kader is een aanvulling op het bestaande kader, dat de risico’s onvoldoende in beeld brengt:  
 
Respondent IOOV: ‘Wat we in alle ITJ-onderzoeken hebben gezien, is dat iedereen ontzettend goed zijn 
best doet. Bureau Jeugdzorg doet zijn best, de politie doet zijn best. Maar toch hebben we onvoldoende 
resultaten gehad’.  
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Het toezichtskader hebben de inspecteurs tijdens de pilotfase ontwikkeld, opgesteld, getest in onderzoeken, 
bijgesteld en op deze wijze verder ontwikkeld. Aan het einde van de pilotfase heeft de programmaraad het 
kader formeel vastgesteld. Ontwikkeling van de normen vindt nu binnen het vastgelegde kader plaats, 
bijvoorbeeld een focus op preventie bij de acties van de keten om problemen op te lossen.  
 
Respondent IOOV: ‘Wij zijn van mening dat hoe eerder je erbij bent, hoe beter het is. Als je in de gaten 
hebt dat het met een kind van negen jaar niet goed gaat, dan kun je er beter dan iets aan doen, dan dat dat 
kind later in de problemen raakt. Dat wil niet zeggen dat het kind in de prostitutie terecht komt, dak- of 
thuisloos wordt of in de criminaliteit terechtkomt, maar je kan van sommige kinderen wel voorspellen dat 
er iets mee gaat gebeuren als je niets doet. Dus wij zitten erg op die vroege preventie’.  
 
De verschillende thema’s en groepen die in de onderzoeken bekeken worden leiden tot nieuwe ervaringen 
en vragen, die de motor vormen voor ontwikkeling van het kader. Dat is nu met name terug te zien in de 
methoden.   
 
Respondent IvhO: ´Het kader is weliswaar aangepast, maar het is vrij goed overeind gebleven. Omdat het 
zo globaal is, kun je er veel mee doen'. 'De aanpassingen zitten in de instrumenten. Hoe kunnen we de 
vragen stellen? Je krijgt dus verschillende vragenlijsten. Die worden wel weer eens bijgesteld, kijkend naar 
de mensen aan wie je de vragen stelt'.  
 
Individueel moeten ITJ-ers zich ontwikkelen in het perspectief van het ITJ. Inspecteurs die aan de pilotfase 
hebben deelgenomen hebben zich gelijk met het collectieve perspectief ontwikkeld:  
 
Respondent IvhO: ‘De belangrijkste discussie in het begin was: gaat het nu over het kind of de instellingen 
die iets met dat kind moeten? Nou, het gaat dus om het kind. Dat is iets dat ook zo langzamerhand gaat 
spelen, waarbij je je ook als individueel inspecteur ontwikkeld’.  
 
Deze inspecteurs ontwikkelen zich verder door nieuwe projecten en methoden uit te proberen of opnieuw 
toe te passen, zoals de jeugdparticipatie. Nieuwe ITJ-ers maken zich het kader eigen door informatie tot 
zich te nemen, door een introductieprogramma en scholing, workshops te volgen en aan congressen deel te 
nemen, maar vooral door de onderzoeken te ervaren en de kunst af te kijken bij andere ITJ-ers.  
Onder de informatie die zij gebruiken vallen het formeel vastgestelde kader, de naslagwerken, het 
handboek en de verslagen en rapporten van voorgaande onderzoeken. Het handboek en de naslagwerken 
noemen zij echter in mindere mate.  
In een introductieprogramma van een dag hebben zij deze informatie nogmaals doorgenomen met een 
ervaren ITJ-er. Daarnaast noemen zij een workshop denkmethoden en een congres over toezicht in de 
Verenigde Staten. Maar de belangrijkste manier om het kader eigen te maken is mee te kijken en mee te 
doen.  
 
Respondent IWI: ‘Je moet het eigenlijk meemaken. Aan het begin had ik zoiets: ik rol er gewoon in. Ik doe 
gewoon mijn onderzoekjes zoals ik het gewend ben en dat is het. Maar er wordt vanuit de gedachte ‘het 
kind centraal’ gewerkt. Dat is ook een van de uitgangspunten. Dat is ook echt zo. Bij alles wat je doet, de 
onderzoeken die je opzet, de interviews die je doet draait het om: in hoeverre komt het nu ten goede aan het 
kind? Wordt het er beter van?’ 
 
Werken met het kader van het ITJ betekent dat inspecteurs zich moeten ontwikkelen in het werken met 
open normen. Niet alle inspecteurs en onderzoekers hebben gelijke kennis en vaardigheden om met open 
normen te werken. Zij leren bij tijdens de voorbereiding, dataverzameling en de oordeelsfase. Het 
eigenmaken van deze vaardigheid, het omgaan met ambiguïteit, lukt niet iedereen. Voor sommige 
inspecteurs is dit een reden om het ITJ te verlaten. Een respondent geeft aan dat het werken met open 
normen zijn visie op het eigen inspectiewerk heeft veranderd:  
 
Respondent IvhO: ‘Wij als inspectie kijken wel heel gedetailleerd. Allerlei indicatoren over 
kwaliteitscriteria waarvan ik denk: schiet je je doel niet voorbij? Het gaat tenslotte over de leerling’.  
 
Trends in oordeel  



52 

Het ITJ onderzoekt en doet uitspraken over de samenwerking in de keten van voorzieningen rondom een 
lokale problematiek en bijdrage die zij leveren aan het oplossen en voorkomen van het probleem. Ondanks 
dat het ITJ naar uiteenlopende thema's en in verschillende gemeenten onderzoek doet, zien de ervaren 
ITJ'ers onder de respondenten inmiddels patronen in de bevindingen van het ITJ. Zij praten hierover met 
collega’s, en nemen zich voor om de patronen vast te leggen.   
 
Respondent IOOV: 'We hebben zoveel onderzoeken gedaan, daar zou je best trends uit kunnen halen voor 
Nederland. (...) Want als we naar een gemeente gaan, dan weten wij al haast van te voren dat we toch 
tegen dezelfde dingen aanlopen. Er is wel samenwerking, maar die samenwerking is nog onvoldoende om 
de problemen op te lossen. Er moet regie zijn, bijvoorbeeld, wat één van de kwaliteitsaspecten is. Je kunt 
bijna altijd zeggen dat dat niet geregeld is. Er is geen probleemanalyse gemaakt in de gemeente van wat er 
precies aan de hand is. Ze hebben geen gezamenlijk doel. Er wordt niet geëvalueerd. Dat weet je eigenlijk 
bijna allemaal van te voren'.  
 
Respondent IGZ: ‘Bij het ITJ staat het kind centraal. Het kan zijn dat er bij de instellingen geen oplossing 
is voor een kind, maar dan wordt het toch hun verantwoordelijkheid gevonden’.  
 
Rapporteren  
Binnen de onderzoekgroepen wordt kennis uitgewisseld over de wijze van rapporteren. De inspecteurs en 
onderzoekers van het ITJ zijn gewend te rapporteren op basis van hun onderzoek. Maar de wijze waarop zij 
normaliter rapporteren verschilt:  
 
Respondent IJZ: ‘Het verschil is bijvoorbeeld de manier waarop een nota moet worden geschreven. Bij de 
Inspectie Jeugdzorg beschrijven we de organisaties niet meer in de nota. Die zijn bekend. Bij ITJ moet dat 
weer wel, want de organisaties kennen elkaar niet. Maar je moet daar de argumenten voor kennen’.  
 
De respondenten geven aan dat er tijd overheen ging voordat zij in de gaten hadden dat discussies in deze 
fase niet zozeer over de inhoud van het rapport gingen, maar eigenlijk over de manier van rapporteren. Het 
taalgebruik van de inspecties wekte verwarring. Inspecteurs gebruiken verschillende woorden voor 
dezelfde methoden of zij gebruiken dezelfde woorden met een andere bedoeling. Dat maakt overleggen 
soms lang en moeizaam, maar het komt de inspecteurs niet onbekend voor.   
 
Respondent IWI: ‘Het is niet zo dat we in de clinch liggen omdat we andere dingen bedoelen. Ook binnen 
IWI maak je wel mee dat mensen termen en bepaalde begrippen anders gebruiken’.  
 
 
5.3.2 Kennis van de sector 
Inspecteurs geven aan dat kennis van de sector met name belangrijk is in de dataverzamelingsfase. Dan 
gaan de ITJ-ers zo’n zes weken het veld in. Zij doen dossieronderzoek, maken levensloopbeschrijvingen, 
doen interviews, groepsobservaties en groepsgesprekken.  
 
Om voldoende informatie te verkrijgen en om te kunnen omgaan met mogelijke weerstand is het belangrijk 
dat de inspecteurs kennis van de sector hebben. Hiermee bedoelen ze allereerst taal, de termen en 
uitdrukkingen die gebruikt worden, maar ook sociale omgangsvormen. Weten welke taken en 
verantwoordelijkheden de instellingen hebben, met welke ontwikkelingen zij te maken hebben en hoe hun 
primaire proces eruit ziet zijn andere onderwerpen waarom kennis handig is.  
 
Respondent IJZ: ‘In de uitvoering moeten inspecteurs weten dat mogelijke weerstand speelt, bijvoorbeeld 
als je gaat interviewen bij een gemeente. Je moet kunnen omgaan met bestuurslagen, anticiperen op 
mogelijk verzet op grond van bevoegdheden of andere machtsmiddelen. Het komt voor dat er gezegd 
wordt: ‘Ga maar naar de provincie, of ga maar naar de minister’. 
 
Het delen van kennis gebeurt op verschillende manieren. De inspecteurs die op een bepaalde sector expert 
zijn vertellen de inspecteurs die minder bekend met de sector de wetenswaardigheden en leren hen de 
kneepjes.  
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Respondent IvhO: ‘Als het gaat om voortijdig schoolverlaten, dan heb je te maken met scholen en 
leerplicht. Dan vertellen wij aan onze collega’s wat je mag verwachten. Hoe zit het in elkaar? Hoe werkt 
het in een school, een MBO, een ROC? Het is dan handig als een Inspectie Jeugdzorg ook weet hoe dat zit’.  
  
In de pilotfase hebben ITJ-ers elkaar presentaties gegeven over de verschillende inspecties en sectoren en 
hebben zij naslagwerken gemaakt zodat de inspecteurs tijdens de dataverzameling goed beslagen op het ijs 
komen.  
 
Respondent IvhO: ‘We hebben voor elkaar helder gemaakt hoe het onderwijs in elkaar zit, de Inspectie 
Werk en Inkomen, Jeugdzorg etc. en het veld waarnaar zij kijken. Daar hebben we boekwerken voor 
gemaakt, naslagwerken, zodat je weet, als we het hebben over de Raad voor de Kinderbescherming, dan 
kunnen daar prachtige ideeën bij leven: maar wat kan zo’n instelling nou? Waar houden zij zich mee 
bezig? Dan heb je die kennis en dan kun je daar in een interview dus niet meer mee verrast worden’.  
 
De respondenten die betrokken zijn geweest bij het maken van de naslagwerken geven aan de documenten 
zelf niet te gebruiken, maar het documenteren van de kennis wel als leerzaam te hebben ervaren. De 
respondenten die niet betrokken zijn geweest bij het schrijven van het naslagwerk noemen de documentatie 
in mindere mate. Zij hebben het gebruikt tijdens het scholingsprogramma van het ITJ.  
 
Kennis van de sector houdt ook in: weten wie wat weet. Elkaar doorverwijzen is een manier om aan kennis 
te komen.  
 
Respondent IGZ: ‘Als mensen vragen hebben over de gezondheidszorg, dan komen ze bij mij en ik weet 
binnen de IGZ wie er aanspreekpunt voor is. Als ik zelf een vraag heb over een ander terrein dan vraag ik 
dat eerst aan de mensen in het kernteam, die verwijzen je dan weer door en zo weten we het altijd op te 
lossen’.  
 
In het veld delen de inspecteurs kennis, doordat zij in duo’s op pad gaan. Zo worden interviews altijd door 
twee ITJ-ers afgenomen, waarvan er één afkomstig is van de inspectie die toezichthouder is van de 
organisatie. Deze persoon is deskundig als het gaat om de bevoegdheden van de instellingen, de 
verantwoordelijkheden, organisatieprocessen en de taal. Door elkaar aan het werk te zien, ontwikkelen 
inspecteurs en onderzoekers zich in deze vaardigheden. Zij vonden het in de interviews lastig te benoemen 
wat die vaardigheden precies inhielden.  
 
Respondent IWI: ‘Het is kennis die je volgens mij niet uit boeken kunt halen. Je kan door informatie uit 
boeken te halen wel zicht krijgen over hoe bepaalde structuren lopen. Maar hoe het echt werkt, daar heb je 
ervaring voor nodig. En ook wanneer je een ervaring in een boek opschrijft, is het anders dan wanneer je 
iemand tegenover je hebt zitten, waar je kan zien hoe en wat’.  
 
Gedurende de periode dat zij bij het ITJ werken komen inspecteurs steeds beter te weten wie wat weet. Het 
gaat dan niet alleen om de ITJ'ers zelf, maar ook om inspecteurs of experts van de inspecties of andere 
relevante organisaties, zoals gemeenten en voorzieningen. Het is vooral deze kennis die wordt gebruikt 
binnen de eigen inspectiewerkzaamheden.  
 
Respondent IvhO: 'Ik heb het een en ander opgestoken over hoe ik snel een collega van een andere 
inspectie kan benaderen, wanneer ik het voor een individueel geval van een leerling nodig heb. Dat levert 
het ook op. Contacten die je hebt. Het betekent dat je wat zicht op dat hele veld hebt gekregen. Je weet 
waar je moet zijn, of je verwijst een ander naar die en die omdat die je verder kan helpen. Het is het 
netwerkje dat zich zo langzamerhand gaat ontwikkelen waar je baat bij hebt'.  
 
De respondenten zien hiervan duidelijk het voordeel ten opzichte van andere samenwerking:  
 
Respondent IJZ: 'Bij andere projecten dan het ITJ moet iedere inspecteur telkens bedenken wie waar wat 
van weet. De kennis moet opnieuw worden opgebouwd'.  
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5.3.3 De relatie met gemeenten  
 
De relatie tussen het ITJ en de gemeente en voorzieningen is voor de meerderheid van de inspecteurs een 
bijzondere. Omdat het ITJ als zodanig geen bevoegdheden heeft om onderzoek te doen en te interveniëren, 
ervaren de inspecteurs de relatie als meer gelijkwaardig en samenwerkend dan de relatie die zij bij de 
inspecties met voorzieningen hebben. Daarnaast zijn weinig inspecteurs ervaren met lokale besturen als 
adressant.  
Op dit thema vindt kennisdeling plaats rondom twee momenten: in de voorbereiding van een onderzoek, 
wanneer het ITJ de gemeente benadert om zich te committeren aan het onderzoek, en wanneer zij het 
bestuur bericht over de bevindingen van het onderzoek.  
 
Voorbereiding 
De formele strategie van het ITJ is dat zij niet alleen toestemming van een gemeente wil om een onderzoek 
binnen haar grenzen uit te voeren. Zij wil vooral dat de gemeente met de voorzieningen een actieplan 
maakt en uitvoert naar aanleiding van de onderzoeksresultaten. De start van het onderzoek is belangrijk om 
commitment te bereiken bij de gemeenten zodat zij zich ook hierop vastlegt.  
 
Respondent IWI: 'Het commitment kweek je aan de beginfase van je onderzoek (..). Wanneer de gemeente 
zegt: 'Wij hebben helemaal geen zin in dat jullie dat onderzoek komen doen, dan is er ook geen mogelijk 
voor ons om te zeggen: dan doen we het toch'.  
 
De werkwijze ten opzichte van de gemeenten is voor een deel afgesproken in vastgelegde procedures of in 
routines. Om een onderzoek te kunnen doen bij een gemeente zoeken de projectleider en de 
programmaleider contact met de verantwoordelijke wethouder. Het probleem dat het ITJ heeft gevonden op 
basis van haar risicoanalyse, leggen zij voor aan de wethouder, met de vraag of de gemeente het probleem 
erkent en of zij denkt dat een onderzoek zin heeft. Voordat dit gebeurt, heeft een projectleider, is 
samenwerking met één of meerdere kernteamleden al een opzet gemaakt.  
 
Respondent IOOV: 'Wat wij nu vaak doen is als eerste een soort rondetafelconferentie organiseren. Dat je 
met alle partijen aan tafel gaat. ITJ geeft dan aan: 'Volgens ons is dit aan de hand. Klopt dat? Zien wij dat 
goed?' En je gaat vast kijken hoe je het zou kunnen aanpakken met de partijen. Want het zijn ook de 
partijen die later het actieplan moeten maken' 
 
Om een slimme strategie te voeren moet je volgens de respondenten weten wanneer je contact moet zoeken 
met de gemeente en hoe je dit moet doen. Het gaat dan om het bepalen op welk niveau je toenadering 
zoekt, wat je onderhandelingsruimte is, hoe je autoriteit verwerft en hoe je gesprekken met ambtenaren en 
bestuurders voert. Hierover discussiëren zij in het kernteam, omdat de projectleiders uit het team hierin de 
leiding nemen in het ondezoek.  
 
Respondent IJZ: 'Het gaat om de vragen: Wat doe je van te voren? Ambtelijk bespreken? Wanneer moet je 
naar het bestuursniveau? Wat moet je daar bespreken? Hoe open ben je? Als er wordt gezegd, we zouden 
liever zien dat jullie een andere wijk onderzoeken, laat je dat toe?'  
 
De respondenten geven aan dat hierbij een verschil in inzicht is tussen onderzoekers, die vinden de je 
afstand moet houden om je onafhankelijkheid en objectiviteit te behouden, en inspecteurs die vinden dat je 
snel in contact moet zoeken met de gemeente omdat zij menen dat je zo de noodzakelijke kennis en 
commitment verwerft voor een effectief onderzoek. Dit zorgt voor discussie.  
 
Respondent IJZ: ´Er is een verschil in benadering tussen de uit de uitvoering afkomstige inspecteurs en de 
inspecteurs uit de onderzoeksbureaus van de inspecteurs. Je krijgt dan methodologische discussies; moeten 
we eerst alles weten voordat we op pad gaan? Of hebben we de gemeenten en voorzieningen nodig bij de 
voorbereiding? Ik had soms het gevoel weer op de universiteit te zitten´.  
 
Het presenteren van het onderzoeksvoorstel bij de gemeente vereist kennis en vaardigheden van de 
inspecteurs en onderzoekers. De bedoeling is dat de wethouder betrokken raakt bij het probleem, instemt 
met het onderzoek en daarmee belooft een actieplan op te stellen en uit te voeren. Een respondent beschrijft 
hoe zij dit aanpakt:  
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Respondent IJZ: 'De voorbereiding doet de projectleider meestal met één andere inspecteur. Naar de 
wethouder gaat de programmaleider mee om gewicht in de schaal te leggen. Bij de presentatie van het 
projectplan gaat iemand uit de stuurgroep mee om commitment vanuit de inspecties te laten zien. Dat 
vereist van een inspecteur dat je een inschatting kan maken van de situatie waarin de Inspecteur-Generaal 
terecht komt. Dat kan je sturen'.  
'Bij een projectplan bijvoorbeeld schrijf je een voorbereidende notitie, je vraagt aan een ambtenaar van de 
gemeente wat voor soort wethouder het is, ik zoek ook vaak op internet. Als er een gelegenheid is om de 
wethouder in persoon te zien, dan probeer ik daarheen te gaan. Je bereid de bijeenkomst voor, tijdens het 
gesprek geef je het woord op tijd aan de IG. Het is een kwestie van gespreksvoering. Je bereid voor wie de 
lead heeft, en je zorgt dat je de wethouder er de hele vergadering bij houdt. Dus niet, zoals de minister, dat 
hij even de opening doet en dan weer is verdwenen'.   
 
De respondenten geven aan dat zij deze vaardigheden van elkaar leren omdat meerdere ITJ-ers betrokken 
zijn bij het contact met de gemeente. Zij zien elkaar aan het werk en bespreken voor- en achteraf de 
werkwijze. Omdat de expertise die de ITJ-ers meenemen niet naadloos aansluit met de eisen die de lokale 
situatie aan hen stelt, gaat kennisoverdracht voornamelijk van ervaren ITJ-ers naar onervaren ITJ-ers en 
ITJ-ers met politiek-bestuurlijke ervaring naar ITJ-ers die hier minder ervaring mee hebben. De kennis is 
op dit gebied ook minder vastgelegd dan op andere onderwerpen.  
 
Rapporteren 
De respondenten geven aan dat zij in de beginperiode moeilijk konden inschatten hoe gemeenten het ITJ 
zouden zien.  
 
Sommige inspecteurs zijn niet ervaren in het direct aanspreken van een verantwoordelijk bestuur of 
wethouder omdat zij landelijke uitspraken doen. Het effect van het onderzoek hangt dan af van de 
publiciteit die het onderzoek eventueel krijgt. Deze inspecteurs geven aan niet ervaren te zijn in het direct 
beïnvloeden en anticiperen op reacties van de gemeente en voorzieningen.  
Een andere inspecteur zei zijn wel gewend te zijn organisaties direct aan te spreken, maar dat zij de 
rapporten doorgaans als constructief opvatten. Zij beschouwen de inspectie als deel van de sector. De 
inspecteurs was minder berekend op scherpe reacties van organisaties.   
 
Door de onzekerheid over de houding en reactie van gemeenten vinden inspecteurs het lastig om de 
effecten van een nota in te schatten. Ervaring op dit gebied hebben de inspecteurs opgedaan in de pilotfase. 
De reacties van gemeenten op de bevindingen werden toen uitgewisseld en besproken binnen de 
onderzoeksteams. Die reactie was in minimaal één geval negatief; het ITJ zou de positieve punten in haar 
rapportage te weinig benadrukken. Die ervaringen was stof voor discussie over de vraag wanneer de 
bevindingen met de gemeente en voorzieningen moeten worden gecommuniceerd en welke invloed zij 
mogen hebben op de uiteindelijke bevindingen en de conclusies. Hierbij speelt de steun van de 
afzonderlijke inspecties mee. Het ITJ moet in haar conclusies gesteund worden en dat is niet 
vanzelfsprekend.  
 
Respondent IJZ: 'Waar veel discussie over is geweest is welk concept je bespreekt met de onderzochte 
instellingen. Bij de Inspectie Jeugdzorg bespreken we het hele rapport, inclusief conclusies en 
aanbevelingen. De feedback erop verwerk je, want ik heb er niks aan als iemand in zijn reactie door het lint 
gaat. Het is ook het vooraf checken van interpretaties. Als ik schrijf dat iets onsamenhangend is, en het 
wordt opgevat als gebrabbel, dan gebruik ik wel een ander woord. Dat soort dingen. (...)  
Bij het ITJ is het nadrukkelijk de bedoeling het rapport tot en met de bevindingen te bespreken, en niet de 
conclusies en aanbevelingen. De conclusies moeten medegedragen worden door de vijf inspecties. De 
voorzieningen worden alleen over de feitelijke beschrijving geïnformeerd. Het concept wordt door het 
hoofd van het ITJ bekeken en gaat dan daar de instellingen. Dan hebben we redelijke zekerheid dat het niet 
onderuit gehaald zal worden door de inspecties'. 
 
De reacties van de voorzieningen op de bevindingen worden besproken in het onderzoeksteam en in het 
kernteam, op grond waarvan de nota wel of niet wordt aangepast. Soms gaat het om nuancering, 
gevoeligheden waarmee rekening wordt gehouden of om nader onderzoek.  
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Respondent IvhO: 'Je kunt wat nuances krijgen. Je doet een aantal interviews en het kan best zo zijn dat ze 
zeggen: 'Maar je hebt dat nog niet meegemaakt', of, 'naar onze inschatting zit het daar beter dan jullie 
hebben geschetst'. Dan zou dan best zo kunnen zijn dat we nader onderzoek moeten gaan doen'.  
 
Soms leidt een reactie van een voorziening tot discussie waarbij de groep moet kiezen tussen twee 
uitersten: het tegemoetkomen aan de opmerkingen van de voorzieningen of het vasthouden aan het eigen 
oordeel. De afweging tussen het belang van een goede samenwerking enerzijds en van een onafhankelijk 
oordeel anderzijds speelt hier tussendoor.  
 
Respondent IvhO: 'Eigenlijk is het zo: als honderd mensen iets zeggen, dan kunnen er wel twee zijn die iets 
anders zeggen, maar blijft er een onderstroom van 'er deugt iets niet'. Dan gaan we daar van uit. Dus dat 
moet je dan ook maar accepteren. (...) Maar we zeggen ook niet: 'Hier zijn onze bevindingen en zoek het 
maar uit'. Nee, je moet zorgen dat je een basis krijgt voor het actieplan dat gemeenten op moeten gaan 
stellen, om tot verbetering van te komen. Dus je moet altijd zorgen dat er een zekere harmonie tussen de 
organisaties blijft, om te komen tot een zekere progressie'.  
 
Een rapport dat een negatieve reacties ontving van de desbetreffende gemeente, leidde bijvoorbeeld op die 
manier tot het introduceren van het principe van hoor en wederhoor in de procedure. Het principe is bij veel 
inspecties op een bepaald moment in de procedure gewoon is, en dus als principe bij de ITJ'ers bekend is. 
Op waardeniveau heeft het geleid tot een meer opbouwende benadering van het ITJ in haar rapportage, om 
uiteindelijk te gemeente tot voldoende actie te bewegen.  
 
Respondent IWI: 'Je doet je onderzoek niet om te vertellen: de gemeente doet het niet goed. Je doet je 
onderzoek om een soort foto te maken: dit is de huidige stand van zaken en daar liggen je verbeterpunten. 
En ga er alsjeblieft mee aan de slag, want het heeft deze en deze gevolgen. (...) Het is daar op gefocust: om 
de lokale situatie beter te maken voor de kinderen'.  
 
Respondent IOOV: 'In het begin hadden we te weinig oog voor de goede dingen. Dat is nu wel anders 
geworden, daar hebben we wel van geleerd. Je moet het op een bepaalde manier presenteren. Want dat is 
het wel: wij willen een actieplan van de gemeente.(…) We hebben zelf de omslag gemaakt dat het niet gaat 
om negatief zijn, maar om de kritiek aan te bieden: het kan beter en houd rekening met het volgende'.  
 
Op individueel niveau leren inspecteurs meerdere partijen te benaderen in een lokale situatie. Als zij het ITJ 
binnenkomen zijn niet alle inspecties uitspraken doen over een lokale situatie. Zij beoordelen veelal een 
specifieke organisatie zoals een school, een zorginstelling of over een politiekorps, of zij doen uitspraken 
over een deel van de bevolking die landelijk of regionaal gelden. In de rol van ITJ-er spreken zij meerdere 
voorzieningen tegelijkertijd aan, waaronder instellingen waar zij minder mee bekend zijn. 
 
Respondent IOOV: ‘Met het jeugdonderzoek bij de inspectie deed je wel uitspraken over samenwerking, 
maar kon je er verder niks mee. Als er in het onderzoek staat: de samenwerking met Bureau Jeugdzorg is 
niet optimaal om die en die reden, dan blijft dat bij de politie en gaat het niet naar Bureau Jeugdzorg. Nu 
benader je alle partijen’.  
 
Analyse en conclusie 
 
1. Onderwerp en vorm van kennis 
Uit de interviews met de respondenten komen veel onderwerpen van kennis naar voren die inspecteurs 
gebruiken bij hun werkzaamheden voor het ITJ. Zij hebben zowel betrekking op inzichten en begrip als op 
vaardigheden en sluiten aan bij de constatering in hoofdstuk 2 dat kennis van inspecteurs met name 
betrekking heeft op vaardigheden in het zoeken van informatie, het beoordelen van informatie en eventueel 
interveniëren (toezichtproces), kennis van de sector en kennis van de relatie met de gemeente. Kennis van 
wet- en regelgeving is minder van belang. Wel is kennis van het kader dat het ITJ zelf heeft opgesteld van 
belang, evenals vaardigheden in het samenwerken, zoals communicatievaardigheden en leervaardigheden, 
zoals reflecteren.   
  

� Kennis om relevante informatie uit de sector, de media en andere inspecties te selecteren die 
indicaties geven over problemen bij de jeugd. 
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� Kennis van de ITJ-werkwijze en het kader voor het selecteren van problemen voor ITJ-onderzoek,  
� Kennis van de omgang door de sector met bepaalde problemen met de jeugd. 
� Kennis van verschillende onderzoeksmethoden, genoemd zijn: dossieronderzoek, 

levensloopbeschrijvingen, interviews met medewerkers en besturen van instellingen, ouders en 
jongeren, groepsinterviews, jeugdparticipatie, (groeps)observaties, de Group Decision Room.  

� Kennis van het toezichtkader van het ITJ om waarnemingen te toetsen.  
� Kennis van de werkwijze, bevoegdheden, verantwoordelijkheden van de instellingen in de sector, 

ontwikkelingen in de sector, machtsverhoudingen, gebruikte taal en sociale omgangsvormen. 
� Kennis van toezichtnormen in de eigen inspectie. 
� Vaardigheid om te gaan met open normen: interpreteren van de normen, aangaan van discussie. 
� Kennis van gemeentelijke organisaties en belangen van gemeentelijke besturen 
� Kennis van rapporteren 
� Overtuigen en onderhandelen 
� Anticiperen op reactie van gemeenten en instellingen op komst inspectie en op bevindingen  
� Communicatievaardigheden: actief luisteren, vragen, argumenteren, beïnvloeden  
� Reflectievaardigheden 
 

 
2. Kennisconversies  
 
Externalisatie vindt veelvuldig plaats bij het identificeren van problemen met de jeugd, het bepalen van de 
onderzoeksopzet, het kiezen van de methoden, het komen tot een oordeel en het besluiten tot een strategie 
naar de gemeente toe. Inspecteurs externaliseren doordat zij zelf informatie zoeken in de eigen sector en 
inspectie (actualiteiten) en deze vertellen, toelichten en beargumenteren in ITJ-overleggen. ITJ-ers 
bevragen elkaar ook op hun deze argumentatie, waardoor informatie en denkkaders expliciet worden 
gemaakt. Hetzelfde gebeurt bij de keuze voor methoden en het komen tot een oordeel. ITJ-ers 
externaliseren hun kader dat zij toepassen bij het oordeel doordat zij verslagen schrijven van de 
dataverzameling en op deze wijze reflecteren, en doordat zij in overleggen hun interpretaties van de data 
toelichten en beargumenteren. Doordat ieder onderzoek een ander onderwerp heeft, een andere invalshoek 
een een andere gemeente behandelt, moet externalisering van inspectiespecifieke kennis steeds weer 
opnieuw plaatsvinden.  
Externalisatie van kennis opgebouwd binnen het ITJ vindt met name plaats op het gebied van de relatie met 
de gemeente, omdat inspecteurs hierover weinig kennis meenemen vanuit hun inspectie. Door te 
praktiseren en experimenteren in de contacten met de gemeente ontstaan ervaringen die vervolgens 
geëxternaliseerd worden en vervolgens gecombineerd.   
Combinatie vindt plaats in de discussies binnen de onderzoeksgroepen, de stuurgroep en de 
actualiteitenmonitor. Inspecteurs combineren dan de inspectiespecifieke kennis die zij inbrengen. De 
combinatie bij het ITJ wordt gekenmerkt door het zoeken naar een beste oplossing, die de toegevoegde 
waarde van de ingebrachte expertise voor het ITJ-onderzoek maximaliseert. Het gaat dan ook met name om 
het combineren en afwegen van argumentaties. Hierbij vindt dus combinatie plaats van de individuele 
kennis plaats en en interpretatie van het ITJ-kader. Na deze combinatie wordt de overeengekomen 
oplossing meestal vastgelegd in een geschreven stuk, zoals een onderzoeksopzet, een nota of verslag.  
Socialisatie vinden we met name terug tijdens de dataverzameling en in de contacten met de gemeenten. 
Tijdens de dataverzameling kijken inspecteurs bij elkaar de kunst af als zij gezamenlijk gesprekken voeren 
in het veld, observaties doen, dossieronderzoek of met jongeren interviews uitvoeren. De kunst afkijken 
doen zij ook in contacten met de gemeenten, zij het dat ook de aanwezige kennis binnen het ITJ op dit 
gebied minder groot en verspreid is. De kunst afkijken wordt dus gecombineerd met al dan niet 
gezamenlijk experimenteren.  
Internalisatie is lastig aan te wijzen omdat impliciete kennis nu eenmaal in interviews lastig aan bod komt.  
De inspecteurs geven echter wel aan dat internalisatie van het ITJ-kader plaatsvindt door meerdere 
onderzoeken volledig mee te doen. Het bijwonen van discussies is hierbij van belang, evenals het uitvoeren 
van onderzoek. Het proces van internalisatie van het kader wordt bemoeilijkt als de ITJ-ers niet betrokken 
worden bij de onderzoeksopzet omdat dan bij het objectiveren die slag expliciet wordt gemaakt.  
Schriftelijke informatie in de vorm van handboeken en naslagwerken is een effectieve leermethode voor de 
makers. Voor de lezers is deze informatie alleen onvoldoende om in productieve actie om te zetten. 
Onderdelen van nieuw opgebouwde vaardigheden, zoals op het gebied van methoden, de relatie met de 
gemeente en de interpretatie van het ITJ-kader zijn nog vrij vers en zitten nog redelijk vooraan in het 
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geheugen van de inspecteurs. Internalisatie lijkt vooral te hebben plaatsgevonden als het gaat om de 
onderlinge normen en afspraken over de wijze waarop men in discussie gaat met elkaar, aangezien hier 
moeizaam informatie over uitkwam. Het kan echter ook zijn dat respondenten bepaalde informatie hierover 
niet wilde delen.  
 
3. Effect 
Op collectief niveau leidt kennisdeling tot een onderzoeksprogramma, onderzoeksopzetten, gezamenlijke 
bevindingen, kennis en vaardigheden in methodieken en strategieën ten opzichte van de gemeenten. De 
programmavoorstellen en onderzoeksopzetten zijn gecreëerde kennis, omdat het actuele, nieuwe inzichten 
zijn die binnen het ITJ-kader vallen. Het ITJ-kader als zodanig wordt hiermee geconsolideerd en slechts op 
accentniveau aangevuld, bijvoorbeeld de een nadruk op preventie.  
Onderzoeksmethoden zijn een ander onderwerp van creatie van kennis. Deels borduren zij voort op 
bestaande methoden. Bij de ontwikkeling van jeugdparticipatie is de veronderstelling dat interviews mét 
jongeren moeten plaatsvinden vervangen door het idee dat jongeren als onderzoeker kunnen interviewen. 
Hier is dus sprake van double-loop-leren.  
Collectieve kennis komt tot actie via de procedures van het ITJ, die globaal voorschrijven hoe een 
onderzoek moet verlopen en hoe gemeenten benaderd moeten worden. Kennis over de methoden komt tot 
actie via de werkwijze van de ITJ-ers. Gedragsnormen en kennis over de relatie met de gemeente wordt 
meer impliciet opgeslagen in organisatieroutines. Omdat ieder onderzoek een ander thema behandelt, komt 
collectieve kennis voor een belangrijk deel tot actie door het principe van self contained teams: de groep 
inspecteurs past de bestaande kennis over het kader en de methoden opnieuw toe.  
 
Op individueel niveau creëren de ITJ’ers een nieuw mentaal model om naar problemen met de jeugd te 
kijken, onderzoek te doen en te oordelen. Dit is een uitdaging van double-loop-leren. Het nieuwe kader 
betekent een verschuiving van het kijken naar de afzonderlijke instellingen, naar hun onderlinge 
samenwerking en de effecten op het kind.  
Binnen het ITJ consolideren inspecteurs ook hun kennis die zij hebben opgebouwd bij de eigen inspectie, 
bijvoorbeeld doordat zij onafhankelijk van elkaar voorbereidend onderzoek doen binnen de eigen sector en 
doordat de waarnemingen die zij als ITJ’er doen, altijd aanleiding kunnen zijn om vanuit de eigen inspectie 
een onderzoek te starten. ITJ’ers hebben dus altijd twee brillen op: een ITJ-bril en een bril van de eigen 
inspectie. In theorie kan dit botsen. De inspecteurs geven aan dat dit in concrete gevallen, bijvoorbeeld bij 
de beoordeling wel voorkomt, maar expliciet wordt gemaakt in discussie met collega ITJ-ers. In zo’n geval 
preveleert het ITJ-kader.  
Wel kan de ITJ-werkwijze en de werkwijze van de eigen inspectie met elkaar in conflict: inspecteurs gaan 
zich afvragen of de gedetailleerde werkwijze van de eigen inspectie nu wel zo zinvol is.  
Op het gebied van methoden creëren ITJ’ers nieuwe kennis op die in sommige gevallen conflicteert met de 
bestaande kennis over onderzoeksmethoden. Ook dan maken zij dit in interactie expliciet, waarna zij op het 
ITJ-spoor terechtkomen.  
 
4. Samenhang 
Het vastleggen van collectieve kennis en het overgaan tot de volgende fase in het onderzoek dwingt de 
inspecteurs tot het komen van overeenstemming in de te gebruiken kennis. Dit gaat niet altijd even 
gemakkelijk, waardoor overeenstemming soms langer duurt en het onderzoek daardoor uitloopt. Als er 
overeenstemming is bereikt, dan wil dat niet zeggen dat de inspecteurs allemaal in samenhang handelen.  
Zo interpreteren inspecteurs bij het komen tot een oordeel waarnemingen verschillend. Externalisatie van 
de waarneming, combinatie en het uitkomen op een gezamenlijk standpunt brengt de interpretatie weer bij 
elkaar.  
Wanneer inspecteurs niet bij de voorbereiding van het onderzoek worden betrokken gebruiken zij vooral 
hun inspectiespecifieke kennis in de data-verzamelingsfase. Zij stellen de verkeerde vragen in interviews 
omdat zij de focus van het onderzoek niet voldoende eigen hebben gemaakt. Om samenhang te bereiken is 
deelname aan het combinatieproces voor inspecteurs dus belangrijk.  
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5.4 Factoren  
 
Welke factoren beïnvloeden de drie processen van kennisdeling? In de interviews zijn veel verschillende 
factoren ter sprake gekomen. Overeenkomstig de factoren die in hoofdstuk 3 zijn behandeld, zijn ze 
geclusterd in twee groepen: sociale factoren, organisatorische factoren en omgevingsfactoren.  
 
5.4.1 Sociale factoren 
Individuele interesses en ambities 
Twee respondenten geven aan dat het opdoen van nieuwe kennis en het inbrengen van eigen expertise 
wordt bevorderd als deze aansluit bij de bestaande kennis en interesse en van pas komt in het eigen werk:  
 
Respondent IvhO: ‘Ik heb heel veel opgestoken van de Inspectie Jeugdzorg. En dan vooral van het veld 
waarmee zij te maken hebben en vanwege mijn interesse die er van huis uit al ligt voor de wat zwakkere 
leerling. Ik weet nu hoe een Raad voor de Kinderbescherming werkt. Niet alle details, maar wel zo dat ik 
weet wat ik van de Raad voor de Kinderbescherming kan verwachten en wat niet. Dat zijn dingen die mij 
wel baat hebben opgeleverd. En ook wel natuurlijk bij de politie, de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. 
Maar wij hadden meer raakvlakken met de Inspectie Jeugdzorg dan met de Inspectie Openbare Orde en 
Veiligheid. Dus daar kan je de meeste kennis halen’.  
 
Dit komt overeen met de theorie van Nahapiet en Goshal, die concludeerden dat mensen meer kennis delen 
als zij verwachten die kennis productief te kunnen maken in hun eigen werk.143 
 
Gezamenlijke verantwoordelijkheid  
De respondenten voelen zij zich verantwoordelijk voor het gezamenlijke resultaat van het ITJ. Dat komt, zo 
zeggen zijn, doordat ze relatief veel tijd met elkaar doorbrengen, samen tijd en energie geïnvesteerd hebben 
in een gezamenlijk product, pittige discussies hebben gevoerd, en elkaar inclusief elkaars kwetsbaarheden 
goed hebben leren.  
 
Respondent IvhO: De pilotfase was eigenlijk een breed kader van elkaar leren kennen, je een beetje bloot 
geven, wat je sterke en zwakkere punten zijn, maar wel steeds met het doel: straks moeten wij wel 
gezamenlijk komen tot dat kader. Dan moeten we de verkokering die we nu inbrengen in deze organisatie, 
doorbreken en zorgen dat we als eenheid gaan kijken naar het probleem en hoe we dat het beste kunnen 
oppakken. Daar is heel veel tijd en aandacht in gaan zitten'.  
 
Respondent IGZ: 'We hebben een gezamenlijk denkkader, het toezichtskader, waarin veel is geïnvesteerd. 
Hierdoor deel je iets, je voelt je verantwoordelijk voor elkaar'.  
 
Ook deze conclusie sluit aan bij de theorie van Nahapiet & Goshal, maar ook die van Davenport, dat 
mensen in sterke sociale relaties, waarin mensen elkaar goed kennen, ervaringen delen en elkaar 
vertrouwen, gemakkelijker kennis uitwisselen dan in zwakke relaties.144  
 
Van expertsfeer naar betrokkenheid bij gemeenschappelijk doel  
Zoals in de vorige paragraaf al is aangegeven, gaat het de inspecteurs bij de discussies binnen de 
onderzoeksgroepen om een inhoudelijk goede werkwijze, waarbij de toegevoegde waarde van de 
gespecialiseerde ITJ-kennis zo groot mogelijk is. In de interactie komt dat tot uiting doordat dat 
argumentatie de basis is voor combinatie en niet bijvoorbeeld het spreken in metaforen, die doorgaans 
worden gebruikt om gemeenschappelijk begrip te benadrukken.  
De respondenten geven aan dat de sfeer bij het ITJ uitnodigt om de discussie aan te gaan, om argumenten in 
te brengen en andermans argumenten te becommentariëren. De verwachting is dat de inspecteurs en 
onderzoekers hun argumenten onder woorden brengen en ter discussie durven te stellen.  
 
Respondent IJZ: 'Niet iedere inspecteur hoeft alles te weten, maar je moet wel groeien. Je moet openstaan 
voor andere ideeën. Je moet als inspecteur bereid zijn om een mening te commentariëren, je mening ter 
discussie te stellen en met andere samen te werken. Als je samen met een IGZ-er naar een GGD gaat, waar 

                                                   
143 Nahapiet & Goshal (1998) 
144  Nahapiet & Goshal (1998) Davenport (1999) 
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je nog nooit bent geweest, dan moet je je willen verdiepen in een andere organisatie en je realiseren dat je 
het anders zien en zaken minder gemakkelijk begrijpt´.  
 
Respondent IWI: 'Je werkt op punten anders dan anderen. Dus dat betekent wanneer je een bepaalde weg 
in wilt slaan, je mensen moet meekrijgen. (...) Je moet met goede argumenten komen en mensen proberen te 
overtuigen. Dus het is niet zo: we gaan links en iedereen volgt blindelings. Je moet wel kunnen aantonen 
dat je die kennis bezit. Dat vind ik een hele prettige manier van werken, omdat je in ieder geval moet laten 
blijken wat je waard bent’.  
 
Om de discussie te beïnvloeden moeten inspecteurs dus hun expertise inzetten en zich daarmee bewijzen 
tegenover de anderen. Expertise is deze situatie dus een bron van macht en bepaalt de positie van de 
inspecteur in de groep. In een dergelijke ‘expertsetting’ wordt kennisdeling gebruikt wordt om de positie 
van een inspecteur te benadrukken. Het verstrekken van kennis toont immers expertise.  
Een dergelijke setting is te interpreteren als het autoriteitsmodel van Boer, gebaseerd op een van de sociale 
modellen van Fiske, waarbij hiërarchie op basis van expertise het fundament is voor kennisdeling.145 
Mensen delen in dit model kennis om te stijgen op de ladder van aanzien. Dit sluit aan bij het verlangen van 
mensen om een identiteit en gunstige positie te construeren ten opzichte van anderen. In dit model worden 
die identiteit en positie bepaald door expertise. Beslissingen komen tot stand door gehoorzaamheid aan de 
grootste expert. Een deel van de sociale normen binnen het ITJ lijken overeen te komen met dit model. De 
motivatie van kennisdeling is hier dus aanzien op basis van expertise.  
 
Kenmerken van het tweede model van Boer, het gemeenschapsmodel, komen echter ook naar voren in de 
ITJ-setting. In dit model is het fundament een herkenbare groep die hun gemeenschappelijke 
overeenkomsten benadrukt in plaats van onderlinge verschillen, en op basis van consensus tot besluiten 
komt. Kennis is hier een gemeenschappelijk goed dat in dienst staat van een gedeelde doelstelling.  
Dit model komt ten eerste tot uiting in de betrokkenheid die de ITJ-ers gedurende hun tijd bij het ITJ 
hebben ontwikkeld en die inspecteurs aanvoeren als verklaring waarom kennisdeling volgens hen goed 
gaat. Zij geven aan dat zij vinden dat zij erg betrokken zijn bij het werk van het ITJ en zich gestimuleerd 
worden door het gezamenlijke doel, namelijk het verbeteren van de lokale situatie voor jongeren. Die 
motivatie komt voort uit de situaties die zij tegenkomen waarin de jeugd zich bevindt en het directe contact 
dat de ITJ-ers hebben met de jongeren en hun ouders tijdens de onderzoeken. Maar ook werkt het zichtbare 
effect van de onderzoeken stimulerend en de bijdrage die het ITJ levert ten opzichte van andere 
inspectieonderzoeken.  
 
Respondent IWI: 'Ik denk dat het wel een deel bereidheid is. Iedereen zit er wel met dezelfde bril op. We 
hebben ook hetzelfde doel voor ogen. Ik denk dat dat de charme is van de ITJ-opzet en aanpak. Dat je een 
bijdrage levert aan het verbeteren van een lokale situatie. Het kind centraal, het wordt beter voor kinderen, 
etc. Dat hele verhaal werkt wel. En ik denk dat dat de reden is, dat het in de teams goed gaat'.  
 
Respondent IOOV: 'Wat ik me voorheen ook nooit realiseerde, is dat het met sommige gezinnen écht heel 
slecht gaat in Nederland anno 2007. Dat heeft me heel erg verbaasd, want voorheen had ik daar nooit zo 
mee te maken. (…) Daardoor ben je gemotiveerd om dit werk te doen. Om een schakeltje te zijn om het 
beter te maken voor de jeugd. Om kinderen toch een toekomst te geven en zich goed te laten ontwikkelen. Je 
kijkt er op een andere manier naar. Ik vind dat je door dit werk erg betrokken raakt. Dat is positief. Ik ga er 
echt voor, en dat hebben de meeste mensen bij ITJ'.  
 
Het gezamenlijke doel en de betrokkenheid bij dit doel maakt dat bij de respondenten het gevoel overheerst 
dat kennisdeling eigenlijk vanzelfsprekend is. Zo staat vragen stellen vrij en is doorverwijzen naar andere 
experts geen probleem:  
 
Respondent IGZ: ‘Als mensen vragen hebben over de gezondheidszorg, dan komen ze bij mij en ik weet 
binnen de IGZ wie er aanspreekpunt voor is. Als ik zelf een vraag heb over een ander terrein dan vraag ik 
dat eerst aan de mensen in het kernteam, die verwijzen je dan weer door en zo weten we het altijd op te 
lossen’.  
 

                                                   
145  Boer (2006) 
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De sociale norm werkt ook als de inspecteurs in discussies tot overeenstemming moeten komen. De nadruk 
op gemeenschappelijkheid dwingt de inspecteurs ruimte te geven aan ideeën die niet in de eigen werkwijze 
passen.  
 
Respondent IWI: 'Als er een iemand met zijn oogkleppen op het gebied van sociale zekerheid, laat ik het 
maar op mezelf betrekken, zit te kijken. Zo van: zo doe ik het altijd. Dan wordt er wel gezegd van 'ja, hallo!' 
Ik bedoel, je houdt je mond niet dicht. Het feit dat ik veel te rechtlijnig vanuit IWI wil werken en geen 
concessie wil doen en dwars ga liggen, dan wordt dat gewoon besproken'.  
 
De sociale factoren zijn dus te interpreteren als een mix tussen twee modellen, waarin de motivatie voor 
kennisdeling enerzijds aanzien is op basis van expertise, en anderzijds een gemeenschap met een gedeelde 
doelstelling. Gezien het feit dat de inspecteurs melden dat hun betrokkenheid steeds groter is geworden 
door hun bijdrage aan onderzoeken, deelname aan conferenties en samenzijn, kan geconcludeerd worden 
dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in de balans tussen een meer expertachtige setting naar een 
gemeenschapssetting.  
 
 
5.4.2 Organisatorische factoren 
Organisatorische randvoorwaarden zijn die factoren waarop een manager direct kan sturen: tijd, ruimte, 
capaciteit en ondersteuning.  
 
Tijd en ruimte voor overleg 
De respondenten geven aan dat intensief contact, veel tijd met elkaar doorbrengen en regelmatige 
overlegmomenten bijdragen aan de mogelijkheid om binnen de teams te discussiëren. Met mensen waar 
men minder intensief mee om gaat, bijvoorbeeld omdat zij in een andere onderzoeksgroep werken, wordt 
minder gemakkelijk kennis gedeeld.  
 
Respondent IGZ: We brengen veel tijd met elkaar door, dat maakt veel uit. Bij de IGZ werk ik vaker samen 
met andere inspectiediensten, bijvoorbeeld rondom een calamiteit. Maar dan zie je elkaar minder. Het is 
dan meestal in een overlegje, een uurtje en dan doet iedereen weer zes weken zijn eigen ding'.  
 
In het ITJ wordt voornamelijk overlegd als de teams en medewerkers fysiek bij elkaar zijn. Aanvankelijk 
waren alle ITJ-ers bij elkaar gevestigd in Utrecht, op de locatie van de Inspectie van het Onderwijs. Sinds 
enkele maanden is dat niet meer het geval. De respondenten aan een vaste plaats om elkaar te ontmoeten 
ertoe leidt dat zij elkaar meer informeren, vragen stellen, met elkaar in discussie gaan en zaken afstemmen. 
De noodzaak voor een vaste, centraal gelegen plek komt doordat de deelnemende inspecteurs en 
onderzoekers uit verschillende delen van het land afkomstig. De constatering dat tijd en een fysieke 
ontmoetingsplaats kennisdeling positief beïnvloeden sluit aan bij de conclusies van Nahapiet en Goshal die 
menen dat deze factoren sociale relaties versterken en daarmee de kennisdeling.146  
 
Druk vanuit de eigen organisatie  
Kennisdeling wordt bemoeilijkt doordat inspecteurs en onderzoekers ook tijd moeten steken in 
werkzaamheden voor de eigen inspectie en bepaalde opdrachten voor de inspectie moeten uitvoeren. Twee 
respondenten geven aan dat zij hierdoor kunnen zij niet altijd de tijd in het ITJ kunnen steken die zij 
noodzakelijk vinden om voldoende bij te dragen aan een ITJ-onderzoe omdat de leidinggevenden bij de 
afweging tussen tijd voor ITJ en tijd voor de eigen inspectie prioriteit geven aan de eigen inspectie.   
Er wordt binnen de eigen inspectie geprobeerd afspraken te maken over de inzet in uren, perioden en 
bepaalde dagen. Maar doordat de planningen van de verschillende inspecties niet synchroon lopen en ITJ-
projecten wel eens uitlopen, komen deze afspraken weer onder druk te staan.  
 
Respondent IOOV: Het is altijd het schipperen tussen wat de eigen inspectie vraagt en de mogelijkheden 
om dingen in te vullen voor ITJ. De laatste tijd is het ITJ-werk wat onder druk komen te staan omdat er 
nogal wat gevraagd werd door de eigen inspectie. (…) Nu moet ik dat zelf een beetje regelen, dus er sluipt 
wel eens iets in een agenda, waartegen ik geen nee kan zeggen. Dat leidt er wel eens toe dat je toch 
schoolbezoeken moet doen, omdat je productie ook gehaald moet worden, terwijl je eigenlijk iets voor 
Emmen of Culemborg had moeten doen'.  
                                                   
146  Nahapiet & Goshal (1998) 
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Respondent IJZ: 'De planningssystemen van de verschillende inspecties lopen door elkaar heen. (...) Als 
een ITJ-project niet helemaal loopt zoals van te voren gepland is, dan heb je een probleem. In de praktijk 
blijkt dat de thuisbasis voor gaat. Dat is bij vrijwel alle inspecties zo'.  
 
In het slechtste geval leidt dat tot het wegvallen van mensen uit een ITJ-onderzoekteam en daarmee het 
missen van kennis op een specifiek toezichtsterrein. De meest voorkomende oplossing, het inruilen van de 
ene inspecteur voor een andere werkt meestal vertragend, omdat deze opnieuw het toezichtskader en de 
bedoeling van het onderzoek moet worden ingeprent.  
 
Respondent IJZ: ´Nieuwe mensen moeten ingewerkt worden, dat betekent dat er vertraging oploopt, dat het 
schrijven van het rapport moeilijker gaat, en als je niet uitkijkt, dat je het contact met gemeenten kunt 
verliezen als er telkens iemand anders zit’.  
 
Ondersteuning 
Een drietal respondenten noemt het ITJ-bureau, in het bijzonder de documentalist, die meehelpt met de 
selectie van actualiteiten en documentatie over voorgaande onderzoeken beschikbaar houdt. Zij is daarmee 
belangrijk voor het consolideren van collectieve kennis.  
 
Respondent IJZ: Samenwerking is niet meer uitzonderlijk. Dat is ook een van de overwegingen bij het ITJ. 
Gaan we over tot samenwerking daar waar het onderzoek zich voor leent? Maar het bureau van ITJ zorgt 
wel voor onderbouwing en houdt de ervaringen vast.  
 
Dit sluit aan bij de constatering dat Huysman en de Wit dat interventies vanuit alleen het flowperspectief de 
opslag en toegang van stockkennis belemmert.147   
 
Strategie 
De strategie van het ITJ is om steeds nieuwe onderzoeksvragen te behandelen, en onderzoeken te spreiden 
over steeds wisselende gemeenten. Dit betekent dat er steeds opnieuw moet worden nagedacht over een 
opzet, te hanteren methode en beoordeling. De keuze van het ITJ om geen routineonderzoek te doen, maar 
om steeds nieuwe onderwerpen te nemen en geografisch te variëren, werkt stimuleert via deze weg 
kennisdeling. Maar de nieuwe vragen die dit steeds oproept maakt dat het internaliseren van ITJ-kennis 
voor nieuwe inspecteurs weer lastiger is.  
 
ICT 
Email en telefoon wordt alleen voor praktische zaken gebruikt, bijvoorbeeld om af te spreken wie wanneer 
waarheen gaat, en niet voor interactie waarbij kennis wordt gedeeld. De documentalist gebruikt 
elektronisch verkeer voor het versturen van informatieberichten. Het ITJ heeft geen gebruik gemaakt van 
virtuele overlegmogelijkheden zoals videoconferences.  
 
 
5.4.3 Omgevingsfactoren 
De omgeving is op één duidelijke manier naar voren gekomen, namelijk in de aanwezigheid van de 
stuurgroep en programmaraad. Zij heeft invloed op het productief maken van de kennis binnen het ITJ. 
Alle kennis die neergelegd is in stukken en tot handelen leidt in de vorm van de uitvoering van een 
onderzoeksprogramma, een onderzoek of het uitspreken van de bevindingen naar de gemeente en 
voorzieningen, moeten de afzonderlijke inspecties immers in de stuurgroep en de programmaraad 
goedkeuren. Als bepaalde kennis, bijvoorbeeld een accent in het onderzoek, niet op de steun kan rekenen 
van de inspecties, wordt deze kennis irrelevant en niet omgezet in handelen.  
 
 
Conclusie 
Drie groepen van factoren beïnvloeden volgens de inspecteurs de mate waarin zij kennis delen en de 
manier waarop dat gaat: sociale factoren, organisatorische factoren en omgevingsfactoren.  
Een sterke sociale relatie, waarin sprake is van vertrouwen, gedeelde ervaringen en verantwoordelijkheid 
voor elkaar, bevordert de bereidheid bij inspecteurs tot kennisdeling. Daarnaast zorgen twee onderliggende 
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soorten sociale waarden ervoor dat inspecteurs kennis delen. Dat is ten eerste de norm dat expertise het 
aanzien van een inspecteur ten opzichte van anderen verhoogt. Dit zet inspecteurs aan op kennis te delen. 
De tweede norm is dat uiteindelijk de inspanningen van de inspecteurs een gezamenlijk doel moet dienen, 
namelijk het verbeteren van de situatie van het kind. Hierdoor voelen de inspecteurs zich aangezet om 
kennis met elkaar te delen. Het lijkt erop dat de eerste norm meer vanzelfsprekend is voor de inspecteurs op 
basis van hun eerdere ervaringen dan de tweede norm, die na een aanloopperiode is voortgekomen uit 
ervaringen met jongeren in de onderzoeken, opleiding en beïnvloeding door ITJ-ers.  
Organisatorische factoren zijn ook van invloed: tijd om bij elkaar te komen en ruimte om elkaar fysiek te 
ontmoeten zorgt ervoor dat men überhaupt met elkaar in contact komt. Voorzieningen om vastgelegde 
kennis te ordenen vergroten de mogelijkheid dat inspecteurs teruggrijpen op eerder ervaringen. ICT wordt 
gebruikt voor praktische informatieuitwisseling, maar niet voor kennisdeling. De strategie van de 
projectorganisatie om gevarieerde thema’s te onderzoeken in steeds andere gemeenten leidt er tenslotte toe 
dat inspecteurs bij ieder onderzoek weer specifieke kennis van de sector en de inspectie moeten inbrengen 
en er weer een nieuw proces van externalisatie en combinatie begint.  
Omgevingsfactoren spelen mee in die zin dat de stuurgroep van de programmaraad van het ITJ invloed 
hebben op het omzetten van collectief gemaakte kennis in het handelen, waarbij zij rekening houden met de 
betrokkenheid van de inspecties. Daarbij gebeurt het over voorstellen voor onderzoeksprogramma’s, 
onderzoeken en nota’s van bevindingen net even anders besloten wordt dan de ITJ-inspecteurs op basis van 
hun inzicht zouden doen.  



64 

Hoofdstuk 6 

Conclusies, aanbevelingen en reflectie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvraag beantwoord op basis van de bevindingen. Aan de conclusies 
worden concrete aanbevelingen verbonden en mogelijke onderwerpen of invalshoeken voor verder 
onderzoek.  
 
6.1 Conclusies 
De onderzoeksvraag die centraal stond luidde:  
 
Hoe vindt kennisdeling plaats tussen inspecteurs en welke factoren zijn hierop van invloed? 
 
Eerst wordt antwoord gegeven op de deelvragen:  
 
1. Hoe kan de kennis van inspecteurs worden getypeerd? 
De kennis van de inspecteurs kan getypeerd worden in vier clusters: kennis van de sector, kennis van het 
toezichtproces, kennis van de relatie met de gemeente en kennis van het ITJ toezichtkader, dat ontwikkeld 
is door de gezamenlijke inspecteurs. Kennis van wet- en regelgeving is van minder groot belang dan deze 
drie onderwerpen omdat de wet- en regelgeving op het gebied van jeugdzorg minder is uitgewerkt, het ITJ 
zelf geen bevoegdheden heeft en het ITJ-kader de belangrijkste vorm van kennis is op grond waarvan de 
inspecteurs oordelen.  
De kennis van de ITJ-ers wordt sterk bepaald door de inspectie waar zij werkzaam zijn. Zij zijn afkomstig 
van vijf verschillende inspectieorganisaties die elk vanuit hun eigen invalshoek iets met jeugd doen. Zij 
hebben binnen hun eigen inspectie de functie van (senior) inspecteur of onderzoeker. Zij hebben ervaring 
met minimaal drie verschillende vormen van toezicht. Alle respondenten hadden ervaring met het doen van 
thematisch onderzoek, al dan niet in samenwerking met andere inspecties.  
 
In het carrièrepad van de ITJ-ers is de verbondenheid van de inspectie met de sector terug te zien. Meerdere 
respondenten hebben voordat zij in dienst kwamen van de inspectie, gewerkt in de sector waar zij nu 
toezicht op houden. Geen van de inspecteurs heeft een functie bij verschillende inspectieorganisaties 
bekleed. De professionaliteit van de inspecteurs is dus voornamelijk bepaald door de sector en eigen 
inspectieorganisatie.  
ITJ-ers zijn vanuit hun functie elk op een ander terrein gespecialiseerd. Alle inspecteurs wisselen binnen 
vijf jaar van specialisme, maar blijven wel binnen de expertise van de eigen sector of inspectie. Binnen het 
ITJ blijkt niet alleen de ervaring vanuit de inspectie relevant, maar ook de ervaring die daarvoor in andere 
organisaties is opgebouwd.  
 
De verschillende bevoegdheden van de inspecteurs hebben indirect wel invloed, want de gedetailleerdheid 
van de regelgeving en de sanctiebevoegdheden blijken van invloed te zijn op de beslisruimte en werkwijze 
van de inspecteurs. Hoe steviger de sanctiebevoegdheden van een inspecteur en hoe minder vaag de 
regelgeving, hoe gedetailleerder de inspecteur de onder toezicht gestelden bekijkt en hoe meer een oordeel 
via door de organisatie voorgeschreven procedures tot stand komt. Inspecteurs die op deze wijze gewend 
zijn te werken, lijken meer moeite te hebben met de open normen waar het ITJ mee werkt. Deze normen 
impliceren een bepaalde mate van onzekerheid en continue afstemming met collega’s waar zij minder goed 
mee om kunnen gaan.  
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Geen van de geïnterviewde respondenten had ervaring met eerste fase onderzoek, omdat hun inspectie deze 
werkwijze (nog) niet hanteert, of omdat zij binnen hun organisatie daar niet voor verantwoordelijk zijn. 
Ook binnen het ITJ houden zij zich, met uitzondering van de programmaleider, niet bezig met eerste fase 
onderzoek.  
 

2. In hoeverre vinden de vier kennisconversies plaats?  
Zowel externalisatie, internalisatie, socialisatie als combinatie vindt plaats. Via Externalisatie brengen 
inspecteurs hun individuele kennis, die dus meestal sterk verbonden is met de sector en met de inspectie, in 
in de ITJ-overleggen. Inspecteurs externaliseren doordat zij zelf informatie zoeken in de eigen sector en 
inspectie (actualiteiten) en deze vertellen, toelichten en beargumenteren.  
Externalisatie op basis van in het ITJ opgedane ervaring vindt vooral plaats als het gaat om de strategie ten 
opzichte van de gemeente, omdat de inspecteurs buiten het ITJ hier weinig ervaring mee hebben opgedaan. 
Externalisatie vindt steeds opnieuw plaats omdat de thema’s van de onderzoeken en de gemeenten waar de 
onderzoeken plaatsvinden anders zijn.   
Combinatie vindt plaats in overleggen van het ITJ. Inspecteurs combineren dan de inspectiespecifieke 
kennis van elkaar. De combinatie bij het ITJ wordt gekenmerkt door het zoeken naar een beste oplossing, 
die de toegevoegde waarde van de ingebrachte expertise voor het ITJ-onderzoek maximaliseert. Het gaat 
dan ook met name om het combineren en afwegen van argumentaties.   
Socialisatie vinden we met name terug tijdens de dataverzameling en in de contacten met de gemeenten 
wanneer inspecteurs bij elkaar de kunst afkijken.  
Internalisatie tenslotte vindt plaats wanneer inspecteurs meewerken aan onderzoeken, waarbij met name het 
meebeleven van de combinatiefase de internalisatie bevordert.  
 

3. Wat is het effect van de kennisconversies ten opzichte van de oorspronkelijke kennis?  
Op collectief niveau heeft het ITJ nieuwe kennis ontwikkeld als het gaat om de methoden van onderzoek, 
strategieën in relatie tot de gemeenten, kennis over de problematiek van een specifiek 
onderzoeksonderwerp en gedragsnormen voor het uitwisselen van kennis. Kenniscreatie vindt met name 
binnen het toezichtskader. Het kader zelf evolueert door het aangeven accenten zoals de nadruk in de 
samenwerking tussen instellingen op preventie. In een enkel geval is er buiten de kaders kennis ontwikkeld, 
zoals bij de introductie van jongerenparticipatie.  
Collectieve kennis komt tot actie via de procedures van het ITJ, die globaal voorschrijven hoe een 
onderzoek moet verlopen en hoe gemeenten benaderd moeten worden. Kennis over de methoden komt tot 
actie via de werkwijze van de ITJ-ers. Gedragsnormen en kennis over de relatie met de gemeente wordt 
meer impliciet opgeslagen in organisatieroutines. Omdat ieder onderzoek een ander thema behandelt, komt 
collectieve kennis voor een belangrijk deel tot actie door het principe van self contained teams: de groep 
inspecteurs past de bestaande kennis over het kader en de methoden opnieuw toe.  
 
Op individueel niveau creëren de ITJ’ers een nieuw mentaal model om naar problemen met de jeugd te 
kijken, onderzoek te doen en te oordelen. Dit is een uitdaging van double-loop-leren. Het nieuwe kader 
betekent een verschuiving van het kijken naar de afzonderlijke instellingen, naar hun onderlinge 
samenwerking en de effecten op het kind.  
Binnen het ITJ consolideren inspecteurs ook hun kennis die zij hebben opgebouwd bij de eigen inspectie, 
doordat zij zowel in de voorbereiding van een onderzoek, als tijdens de dataverzamling een beroep moeten 
blijven doen op hun bestaande kennis. Deze verschillende benaderingen vormen immers de ingrediënten 
voor een integrale benadering. Bovendien kunnen de waarnemingen die de inspecteurs als ITJ’er doen, 
aanleiding geven om vanuit de eigen inspectie een onderzoek te starten. ITJ’ers hebben dus altijd twee 
brillen op: een ITJ-bril en een bril van de eigen inspectie.  
Dit kan botsen. In concrete situaties levert dit discussie op, maar is het duidelijk dat het ITJ-kader 
preveleert. Wel vragen sommige inspecteurs zich inmiddels af of de gedetailleerde werkwijze van de eigen 
inspectie nu wel zo zinvol is. Het eigen kader wordt dan dus ter discussie gesteld.  
 

4. In hoeverre is er samenhang in de effecten? 
Het vastleggen van collectieve kennis en het overgaan tot de volgende fase in het onderzoek dwingt de 
inspecteurs tot het komen van overeenstemming in de te gebruiken kennis. Dit gaat niet altijd even 
gemakkelijk, waardoor overeenstemming soms langer duurt en het onderzoek daardoor uitloopt. Als er 
overeenstemming is bereikt, dan wil dat niet zeggen dat de inspecteurs allemaal in samenhang handelen.  
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Zo interpreteren inspecteurs bij het komen tot een oordeel waarnemingen verschillend. Externalisatie van 
de waarneming, combinatie en het uitkomen op een gezamenlijk standpunt brengt de interpretatie weer bij 
elkaar.  
Wanneer inspecteurs niet bij de voorbereiding van het onderzoek worden betrokken gebruiken zij vooral 
hun inspectiespecifieke kennis in de data-verzamelingsfase. Zij stellen de verkeerde vragen in interviews 
omdat zij de focus van het onderzoek niet voldoende eigen hebben gemaakt. Om samenhang te bereiken is 
deelname aan het combinatieproces voor inspecteurs dus belangrijk.  
 

5. Welke factoren zijn van invloed op de kennisdeling tussen inspecteurs binnen het ITJ? 
Drie groepen van factoren beïnvloeden volgens de inspecteurs de mate waarin zij kennis delen en de 
manier waarop dat gaat: sociale factoren, organisatorische factoren en omgevingsfactoren.  
Een sterke sociale relatie, waarin sprake is van vertrouwen, gedeelde ervaringen en verantwoordelijkheid 
voor elkaar, bevordert de bereidheid bij inspecteurs tot kennisdeling. Daarnaast zorgen twee onderliggende 
soorten sociale waarden ervoor dat inspecteurs kennis delen. Dat is ten eerste de norm dat expertise het 
aanzien van een inspecteur ten opzichte van anderen verhoogt. Dit zet inspecteurs aan op kennis te delen. 
De tweede norm is dat uiteindelijk de inspanningen van de inspecteurs een gezamenlijk doel moet dienen, 
namelijk het verbeteren van de situatie van het kind. Hierdoor voelen de inspecteurs zich aangezet om 
kennis met elkaar te delen. Het lijkt erop dat de eerste norm meer vanzelfsprekend is voor de inspecteurs op 
basis van hun eerdere ervaringen dan de tweede norm, die na een aanloopperiode is voortgekomen uit 
ervaringen met jongeren in de onderzoeken, opleiding en beïnvloeding door ITJ-ers.  
Organisatorische factoren zijn ook van invloed: tijd om bij elkaar te komen en ruimte om elkaar fysiek te 
ontmoeten zorgt ervoor dat men überhaupt met elkaar in contact komt. Voorzieningen om vastgelegde 
kennis te ordenen vergroten de mogelijkheid dat inspecteurs teruggrijpen op eerder ervaringen. ICT wordt 
gebruikt voor praktische informatieuitwisseling, maar niet voor kennisdeling. De strategie van de 
projectorganisatie om gevarieerde thema’s te onderzoeken in steeds andere gemeenten tenslotte leidt ertoe 
dat inspecteurs bij ieder onderzoek weer specifieke kennis van de sector en de inspectie moeten inbrengen 
en er weer een nieuw proces van externalisatie en combinatie plaatsvindt.  
De stuurgroep en de programmaraad tenslotte kunnen op basis van hun besluitvormingsbevoegdheden het 
in praktijk brengen van collectieve kennis beïnvloeden.  
 
Hoofdvraag:  
 
Hoe vindt kennisdeling plaats tussen inspecteurs en welke factoren zijn hierbij van invloed?  
 
Kennisdeling tussen ITJ-inspecteurs vindt plaats doordat zij hun specialistische kennis, die sterk is gelieerd 
aan de sector en aan de inspectie, expliciet maken, ter discussie stellen en op basis van argumentatie tot een 
collectief gedeeld begrip komen. Het gedeelde begrip heeft betrekking op de identificatie van problemen 
met de jeugd, het kiezen van een onderzoeksopzet en onderzoeksmethoden, het verzamelen van informatie 
op basis van die methoden en het interpreteren van deze informatie in het licht van de ITJ-normen voor 
goede samenwerking. Ook als het gaat om de strategie ten opzichte van de gemeenten vindt kennisdeling 
plaats.  
Kennisdeling vindt veelvuldig plaats tijdens werkzaamheden van het ITJ, in groepen, duo’s, formeel en 
informeel, gestructureerd en ongestructureerd en tijdens scholingsdagen.  
 
Voor de individuele inspecteurs betekent het collectieve begrip de creatie van een nieuw mentaal model om 
naar problemen met de jeugd te kijken: niet naar de prestaties van de afzonderlijke instellingen, maar naar 
de samenwerking  tussen hen die effect moet hebben op de situatie van het kind. Zij hanteren dit model 
tegelijkertijd met hun bestaande denkkaders, want tijdens het ITJ-werk moeten zij ook problemen vanuit 
het perspectief van de eigen inspectie kunnen identificeren. Sommige inspecteurs kunnen dit combineren, 
andere inspecteurs constateren een verandering in de voorkeurswerkwijze en op hun rolbeleving als 
inspecteur: zij prefereren een globalere blik naar de instellingen in plaats van een gedetailleerde werkwijze 
en verschuiven van een oriëntatie op de instellingen naar een oriëntatie op de jongeren.  
 
Of samenhang ook daadwerkelijk plaatsvindt in het handelen van inspecteurs hangt ook af van de 
gelegenheden om het gedeelde begrip eigen te maken. Is die gelegenheid er onvoldoende, dan ontstaat er 
een gebrek aan samenhang tussen de handelingen van de inspecteurs. Zij maken de kennis eigen mee te 
doen met het expliciteren en combineren van inzichten en af te kijken bij andere, ervaren inspecteurs.  
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Door kennis te delen creëren de inspecteurs nieuwe collectief gedeelde kennis: het mentale model waardoor 
zij de instellingen beoordelen, maar ook nieuwe methoden van onderzoek, normen voor goede 
samenwerking en effectieve strategieën ten opzichte van gemeenten. Deze gecreëerde kennis maken zij 
actief in de regels, procedures en instrumenten van het ITJ, maar voornamelijk via impliciete routines en 
door het handelen van ervaren steutelfiguren.  
Drie groepen van factoren beïnvloeden de processen van kennisdeling. Sociale factoren, zoals vertrouwen 
en de sociale norm van gemeenschappelijkheid bevorderen het komen tot collectief gedeelde kennis. 
Vertrouwen en de norm van expertise als bron van aanzien bevorderen het expliciteren van bestaande 
kennis en daarmee het delen van specialistische kennis. Ook een strategie van wisselende werkzaamheden 
bevordert dit. Tijd en gelegenheid om elkaar te ontmoeten bevordert kennisdeling, evenals die uitnodigt tot 
het inbrengen van gespecialiseerde kennis. ICT heeft weinig invloed op kennisdeling. De rol van 
bestuurlijke beslisorganen tenslotte beïnvloedt of collectief gecreëerde kennis ook omgezet kan worden in 
handelen.  
 
 
6.2 Aanbevelingen  
Op basis van de conclusies die zojuist de revue zijn gepasseerd, kunnen aanbevelingen worden gedaan voor 
het ITJ en voor inspecteurs en managers die kennisdelingsprocessen willen stimuleren.  
 
ITJ:  
Het ITJ creërt veel kennis, doordat haar onderzoeken allesbehalve routinematig zijn. Het is belangrijk om 
deze kennis zoveel mogelijk productief in te zetten. Een onderwerp waarop dit nog niet had plaatsgevonden 
ten tijde van het onderzoek, zijn de patronen die de ITJ-ers hebben waargenomen in hun onderzoeken. Om 
te zorgen dat over deze patronen objectivering plaatsvindt binnen het ITJ en kennis ter beschikking wordt 
gesteld aan de sector en andere inspecties, is een eerste aanbeveling om op dit gebied de opgedane kennis 
niet alleen verder te ‘stapelen’, maar de kennis te expliciteren in bijvoorbeeld publicaties.  
 
De kennis van het ITJ kan minder kwetsbaar worden als het niet alleen sleutelfiguren zijn die collectieve 
kennis actief maken, maar als kennis meer gespreid wordt over de inspecteurs en onderzoekers. Dit 
betekent een investering in methoden die het internaliseren van kennis bevorderen: inspecteurs en 
onderzoekers laten meedraaien in gehele onderzoeksproces en interactie tussen ervaren en minder ervaren 
ITJ-ers organiseren.   
Het ITJ zou collectieve kennis ook kunnen bergen door haar expliciet op te slaan in procedures en regels, of 
impliciet in routines. Dit kan echter alleen effectief zijn als het werk van het ITJ meer routinematig wordt. 
Kenniscreatie kan in zo’n situatie behouden worden door gezamenlijk te experimenteren bij nieuwe 
onderzoeksonderwerpen ofmethoden, of door externe kennis binnen te halen van inspecties, wetenschap, 
erbuiten etc. 
 
Een onderwerp waarop nieuwe inspecteurs een grote inhaalslag moeten maken is het omgaan met de meer 
gelijkwaardige relatie tussen het ITJ enerzijds en gemeente en voorzieningen anderzijds. Daarom is het 
belangrijk dat juist bij dit onderwerp voldoende leermomenten aanwezig zijn: besteed er in de introductie 
aandacht aan door ervaringen te delen, kennis schriftelijk beschikbaar te stellen als werkdocument en bouw 
tijd in om onervaren ITJ-ers kennis te laten nemen van ervaren ITJ-ers over dit onderwerp. Handhaaf het 
werken in duo’s bij de dataverzamelingsfase en in de communicatie met de gemeente en instellingen, zodat 
er gelegenheid is voor kennisdelen via ‘afkijken’.  
 
Inspecties 
De intentie van de inspecties is om de binnen het ITJ ontwikkelde methodiek ook ter hand te nemen in 
andere complexe vragen, waar een focus op samenwerking is. Dit kan gezien de conclusies van dit 
onderzoek alleen succesvol zijn als:  

- Onderzoekers en inspecteurs de gelegenheid hebben om onder begeleiding van ervaren ITJ-ers één 
of twee onderzoeken te doen, zodat zij zich het toezichtskader en methodieken eigen kunnen 
maken. 

- Er tijd en ruimte is om elkaar in samenwerkende teams te ontmoeten, zogenaamde aanlooptijd om 
elkaars expertise af te tasten, spelregels voor samenwerking te creëren en om een eigen taal te 
kunnen creëren om verdere kennisuitwisseling te faciliteren, en reflectietijd om collectief 
opgebouwde kennis te internaliseren.  
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- Deelnemende inspecteurs of onderzoekers voldoende communicatieve vaardigheden hebben of de 
potentie hebben deze ontwikkelen, om kennis te delen. Zij moeten ook bereid zijn de eigen 
werkwijze ter discussie te stellen, mee te denken en los te laten. Inspecteurs met een uitgebreid 
netwerk tenslotte stimuleren de input van nieuwe kennis in de groep.  

 
Managers 
Sturen op samenhang betekent voornamelijk denken in leersituaties en sturen op het faciliteren van 
kennisdeling. Uiteraard is het dilemma hierbij dat kennisdelen een niet te beheersen proces is, dat gepaard 
gaat met misverstanden en inefficiënties, terwijl inspecties hebben wel te maken met druk op de capaciteit. 
Manieren waarop een inspectie hiermee om kan gaan:  
 

- Slimme ontmoetingen: denk aan conference calls om de fysieke afstand die eigen is aan 
verschillende inspecteurs te overbruggen.  

- Leren over kennisdeling door projectleiders of managers, bewustwording van wat een optimale 
omgeving is waarin kennis kan worden gedeeld, zodat zij kunnen sturen op deze factoren.  

- De effectiviteit van individueel leren bevorderen door individuele leerstrategieën inzichtelijk te 
maken en leersituaties in te richten die hierbij aansluiten.  

- Een gemeenschappelijk doel formuleren dat aansluit bij de individuele betrokkenheid van 
inspecteurs.  

 
 
6.3 Reflectie 
In deze paragraaf wordt teruggekeken naar de doelstellingen van het onderzoek: in hoeverre zijn deze 
bereikt? Hoe zijn de conclusies van het onderzoek te zien in relatie met bestaande literatuur en praktische 
vragen en welk aanvullend onderzoek is mogelijk van nut?  
 
Inzicht in kennisdelingprocessen  
Het doel van het onderzoek was allereerst om een praktische bijdrage te leveren aan het inzicht in hoe 
inspecteurs met verschillende expertise en achtergrond afstemming bereiken als zij samenwerken en 
daarmee aanknopingspunten te bieden over hoe de organisatie van samenwerking kan worden verbeterd. 
Kabinet, inspecties, parlement en instellingen zijn het er immers over eens dat meer samenwerking 
noodzakelijk is om het toezicht effectiever en efficiënter te maken en de toezichtslasten voor organisaties te 
verminderen. Op deze drie punten wordt hieronder ingegaan:  
 
1. Inzicht in kennisdeling tussen inspecteurs  
Het onderzoek heeft een beschrijving gegeven van hoe inspecteurs en onderzoekers binnen het ITJ hun 
kennis delen en omzetten in samenhangend, thematisch onderzoek. Het heeft aangegeven welke eisen dit 
stelt aan de inspecteurs zelf, en op welke wijze het management kennisdeling tussen inspecteurs kan 
bevorderen.  
Het ITJ is één voorbeeld van een samenwerking tussen inspecties. Het is natuurlijk de vraag of andere 
samenwerkingsverbanden dezelfde beschrijving geven. Aan de ene kant is dat te verwachten, omdat 
inspecteurs alle professionals zijn, voor wie kennisdeling een proces van gezamenlijke interpretatie en 
betekenisgeving is. Daarentegen heeft dit onderzoek zich primair gericht op het thematische onderzoek 
binnen het ITJ. Het is te verwachten dat andere vormen van toezicht, zoals incidentenonderzoek, een 
andere praktijk laat zien omdat hierbij tijdsdruk, maatschappelijke onrust en politieke druk een grote rol 
spelen.  
Daarnaast is het ITJ gestart als project met bijbehorende prioritering en aansturing. Het is de vraag of 
samenwerking met een andere organisatorische inrichting een andere praktijk van kennisdeling laat zien.  
 
2. Aanknopingspunten voor het organiseren van samenwerking  
Dit onderzoek heeft verschillende factoren naar voren gebracht die een voorwaarde voor kennisdeling zijn, 
of die op andere wijze van invloed zijn op kennisdelingsprocessen. Deze factoren sluiten deels aan bij 
bestaande theorieën over kennisdeling. De gewenning met open normen versus gedetailleerde regelgeving 
is echter specifiek voor het beroep van inspecteur. Ook komt in de verwarring in taalgebruik de diversiteit 
binnen het beroep tot uiting: inspecteurs gebruiken dezelfde termen op verschillende wijzen, afhankelijk 
van de inspectie of onderdeel van een inspectie, waardoor verwarring ontstaat. De gezamenlijke 
betrokkenheid bij het lot van kinderen en jongeren tenslotte, die een belangrijke motor is voor kennisdeling 
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tussen de inspecteurs, wordt positief beïnvloed door het zichtbaar maken van het resultaat van het 
onderzoek. Een gedeelde doelstelling kan dus op deze wijze georganiseerd worden.  
Deze conclusies zijn echter lastig te generaliseren voor overige inspecties, omdat dit onderzoek een case 
study betrof waarin een veelheid aan factoren is geïnventariseerd.  
 
3. Samenwerking als middel om toezicht effectiever en efficiënter te maken  
Wat betreft de discussie over samenwerking als middel om toezicht effectiever en efficiënter te maken, laat 
dit onderzoek zien dat kennisdeling investeringen kost in termen van tijd en mankracht. Een project als het 
ITJ onttrekt mensen op korte termijn aan het primaire proces, terwijl de toegevoegde waarde van de 
gezamenlijke inspanning op langere termijn zichtbaar wordt. Het is dan ook te betwijfelen of toezicht op 
korte termijn efficiënter wordt als inspecties meer gaan samenwerken. Het ITJ laat wel zien dat toezicht 
effectiever kan worden, als inzichten worden gebundeld en aansluiting bij voorzieningen wordt gezocht.  
 
Inzicht in de professionaliteit van inspecteurs  
Een tweede doelstelling was om inzicht te krijgen in de professionaliteit van inspecteurs in een 
samenwerkende rol.  
Het onderzoek heeft een beschrijving gegeven van de werkzaamheden die een ITJ-inspecteur doet en de 
bijzondere eisen die samenwerking bij thematisch onderzoek aan hem of haar stelt. Het heeft aangegeven 
op welke punten inspecteurs in expertise en werkwijze verschillen, in hoeverre deze verschillen onder druk 
komen te staan bij samenwerking en hoe inspecteurs ze overbruggen. Het onderzoek heeft tenslotte het 
belang benadrukt van een gedeelde oriëntatie bij de professionals, het bewustzijn van de beperkingen van 
eigen kennis en de ontwikkeling van sociale normen in een samenwerkingsverband.  
 
Het onderzoek heeft laten zien dat ITJ-ers zich ontwikkelen tot inspecteurs die meervoudig naar problemen 
kunnen kijken, vanuit zowel het perspectief van de eigen organisatie, als vanuit een integraal perspectief. 
Dat wil niet zeggen dat die twee perspectieven altijd te combineren zijn. Hier zijn in elk geval 
conflicterende gevoelens gevonden bij inspecteurs als het gaat om de gedetailleerde manier van kijken 
versus het kijken met open normen.  
 
Een ITJ’er ontwikkelt zich daarnaast in een meer samenwerkende relatie met de gemeenten en instellingen 
waarbij overredingskracht en een positieve benadering belangrijk zijn, dan een relatie waarbij hij of haar 
als inspecteur harde bevoegdheden bepaald gedrag probeert af te dwingen.  

 
Een derde doelstelling was om literatuur over kennismanagement, waarin publieke organisaties relatief 
ondervertegenwoordigd zijn en inspecties al helemaal geen plek hebben, aan te vullen. Dit onderzoek toont 
aan dat kennisdeling inderdaad een proces is dat moeilijk direct te beheersen is, maar in plaats daarvan 
gebaat is bij een faciliterend en ‘verleidend’ management. Hierin verschilt een inspectie dus niet van een 
bedrijf of andere overheidsorganisatie. Wat het lastig maakt is dat de productiviteit van kennis voor een 
inspectie zichtbaar is te maken. Wanneer is er voldoende samenhang? En wat is het resultaat van de ITJ-
onderzoeken? In hoeverre dragen zij bij aan een betere situatie voor Nederlandse kinderen? 
 
Vragen die dus in nader onderzoek kunnen worden behandeld zouden kunnen zijn:  

- Hoe vindt kennisdeling plaats bij andere vormen van toezicht: algemeen toezicht, incidenteel 
toezicht en interventietoezicht. Wat doet bijvoorbeeld tijdsdruk, politieke druk en druk van de 
organisatie met kennisdelingprocessen? 

- Hoe vindt kennisdeling plaats in andere samenwerkingsvormen dan een projectorganisatie? Is er 
een relatie tussen de structuur van een samenwerkingsvorm en de manier van kennisdelen? 

- Wat zijn individuele leerstrategieën leerstrategieën bij inspecties?  
Ieder individu heeft immers een eigen leerstijl of leervoorkeur. Hoe zit dat bij inspecteurs?  

- Wat is het effect van ITJ-onderzoek op de situatie van Nederlandse kinderen? In hoeverre is ITJ-  
   onderzoek ‘productiever’ dan onderzoek door de afzonderlijke inspecties?  
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