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SAMENVATTING WAARDENDIVERGENTIE EN HET FRONTLINIE VAK

(SUMMARY IN DUTCH)

Introductie en Achtergrond

Hoewel we weten dat publieke waarden een belangrijke rol spelen in de vormgeving en 

uitvoering van publieke dienstverlening, blijft de bestudering van die waarden nogal eens 

beperkt tot een set van vaste en erg abstracte principes. Het is dan onduidelijk wat de praktische 

rol, betekenis en totstandbrenging van die waarden is in de uitvoeringspraktijk. Vooral in 

frontlinie beroepen, zoals politieagent(e), onderwijzer(es), of verpleegkundige, levert dat een 

blinde vlek op. Hoe verhouden publieke waarden zich nu precies tot vakmanschap in de 

frontlinie? Hebben de frontlinie professionals, hun directe managers, hun directie, en 

beleidsmakers die opereren binnen dezelfde sector eenzelfde beschouwing en begrip van 

waarden van frontlinie vakmanschap of niet? En hoe beïnvloedt dat de kwaliteit van publieke 

dienstverlening en de professionals die daar werkzaam zijn? In dit proefschrift worden deze 

vragen onderzocht in het Nederlandse gevangeniswezen. 

Ondanks haar belangrijke maatschappelijke rol in het terugdringen van recidive en het bijdragen 

aan een veilige samenleving, blijft de werkwijze van penitentiair personeel voor een groot deel 

van de buitenwereld verborgen. Maar gevangenisbewaarders, in Nederland penitentiaire 

inrichtingswerkers (PIW’ers) genoemd, zijn rasechte professionals die in een veeleisende 

omgeving uitvoering geven aan een keur aan, vaak inherent conflicterende, publieke waarden. 

Hoe zij publieke waarden hanteren in de context van hun vakmanschap, en in hoeverre 

waardenconvergentie en -divergentie in de sector daarop van invloed zijn, is daarmee van 

cruciaal belang.

Hieruit volgt dat de centrale onderzoeksvraag van dit proefschrift luidt:

Hoe convergent zijn de waardenoriëntaties van publieke werknemers met betrekking tot 

frontlinie vakmanschap in het Nederlandse gevangeniswezen, en op welke wijze 

beïnvloedt waardenconvergentie of waardendivergentie de publieke uitvoerings-

praktijk?

Het onderzoek werd uitgevoerd in twee penitentiaire inrichtingen die reguliere 

volwassenendetentie voor mannen verzorgen. Naast uitvoerige participerende observatie en 

documentenanalyse werden er 55 diepte-interviews gehouden met 32 PIW’ers, negen 
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middenkaderleden, acht leden van de gevangenisdirectie, en zes beleidsadviseurs van het Dienst 

Justitiële Inrichtingen (DJI) hoofdkantoor (het justitiële beleidsdepartement op het Ministerie 

van Veiligheid en Justitie). 

Waardenconvergentie en Waardenfacilitering volgens PIW’ers

Wat valt op? In hun beschrijving van penitentiair vakmanschap, blijken PIW’ers allereerst een 

zeer compacte set van vier hele specifieke waarden te onderschrijven. Penitentiair vakmanschap 

draait voor hen om humaniteit (het helpen en ondersteunen van de individuele gedetineerde 

centraal), veiligheid (het minimaliseren van agressie, geweld en spanning), re-integratie (het 

resocialiserend veranderen van de mentaliteit en het gedrag van de gedetineerde), en 

taakeffectiviteit (voldoende tijd en rust hebben om effectief uitvoering te kunnen geven aan 

dagelijkse administratieve en organisatorische penitentiaire taken, zoals celinspecties en 

mentorgesprekken). 

Dit geeft een gemengd beeld van convergentie. Het toont aan dat PIW’ers onderling dezelfde

typen waarden van belang achten in hun vak en die grofweg gezien op eenzelfde manier 

prioriteren. Ze leggen daarmee een hoge mate van convergentie in waardenidentificatie en in 

waardenprioritering aan de dag. En hoewel ze een gemeenschappelijk begrip hebben van de 

meest voorkomende en meest belangrijke wijzen om deze waarden te vertalen naar de concrete 

vaardigheden, kennis en praktijken in hun vakmanschap, lijkt er in verhouding toch iets meer 

sprake van divergentie in waardeninterpretatie. PIW’ers benoemen binnen de vier waarden veel 

verschillende vaardigheden, kennis en praktijken. Ondanks de overeenkomsten op 

geaggregeerd niveau, kan dat in de praktijk toch tot heel verschillende gedragingen en vormen 

van vakmanschap leiden, omdat PIW’ers hun eigen accenten liggen in hoe ze vaardigheden 

combineren binnen en tussen verschillende waardencategorieën. Zo kan de een strikter en 

afstandelijker zijn in de omgang met gedetineerden (meer nadruk op veiligheid en 

disciplinerend gedrag) en de ander losser en meer betrokken (meer nadruk op humaniteit en de 

nauwe omgang met gedetineerden). 

Daarnaast laten de PIW’ers een zeer hoge mate van convergentie zien in hun perceptie van de 

institutionele facilitering van vakmanschap in de praktijk. Hierin schetsen zij een uitermate 

uniform beeld van een sterke institutionele focus op efficiëntiemaatregelen en een nauwe 

sturing op taakeffectiviteit in de interpretatie van cijferobsessie die een afvinkmentaliteit met 

zich meebrengt. Dit is een eerste indicatie van waardendivergentie tussen verschillende niveaus, 

waarbij het idee bestaat dat managers op alle niveaus van de sector instrumentele waarden van 
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doelbereiking en prestatiesturing laten prevaleren boven het faciliteren van de intrinsieke en 

morele waarden van de professionals in de uitvoeringspraktijk.

Waardenconvergentie en Wederzijdse Percepties tussen Verschillende Lagen

In de vergelijking van de waardenoriëntaties van verschillende lagen blijkt dat de divergentie 

vooral gelegen is in de wederzijdse, en stereotype, percepties die frontlinie PIW’ers, managers, 

en beleidsadviseurs hebben van elkaar. Interessant genoeg bestaan er in de feitelijke visies 

relatief weinig verschillen tussen deze groepen in de waarden die er idealiter toe doen in 

penitentiair vakmanschap en hoe die in brede zin gerelateerd zijn aan vaardigheden, kennis en 

praktijken op de werkvloer. Door sterke processen van formele en informele penitentiaire 

socialisatie scharen de verschillende niveaus zich unaniem achter de vier contextuele en 

professiegebonden waarden van humaniteit, veiligheid, re-integratie, en taakeffectiviteit en 

laten daarmee een sterke convergentie in waardenidentificatie en waardeninterpretatie zien.

Dat is echter niet het beeld dat bij penitentiaire actoren zelf bestaat. Zij zien vooral verschillen 

tussen de niveaus, met name in waardenprioritering in de praktijk, waarbij de vier kernwaarden 

vooral worden toegeschreven aan PIW’ers, en de breed gedeelde opvatting is dat managers en 

beleidsadviseurs een waardenfocus uitdragen die zich richt op efficiëntie (in de vorm van zware, 

ingrijpende, en direct ondermijnende, bezuinigingen) en effectiviteit in de vorm van rigide 

prestatiesturing en oppervlakkige outputmeting. Ongeacht het organisatieniveau waarop ze 

werkzaam zijn, vergroten penitentiaire medewerkers de rolverschillen op stereotypische wijze 

uit tot toxische onderlinge relatiepatronen en hebben ze heel consistent het vooroordeel dat de 

managementlagen boven hen platte targets de boventoon laat voeren ten koste van de inhoud 

van goede publieke dienstverlening. 

In essentie betreft dit een waardenspectrum met twee sterk uiteenlopende kanten: aan de ene 

kant de instrumentele waarden die ondersteunend zijn aan de organisatie (negatieve invullingen 

van efficiëntie en effectiviteit) en aan de andere kant de intrinsieke waarden die dienstbaar zijn 

aan de cliënten van publieke dienstverlening, in dit geval gedetineerden (humaniteit, veiligheid, 

re-integratie en taakeffectiviteit). Hoe hoger het niveau, hoe sterker er een beeld van hen is dat 

zij niet geven om, en niet sturen op, intrinsieke waarden, maar enkel op instrumentele waarden. 

Dat betekent dat van beleidsadviseurs het meest negatieve beeld bestaat, gevolgd door 

gevangenisdirectie, en tot slot het middenkader.
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Effecten van Waardendivergentie

Nadere analyse van de aard, vorm en de mate van divergentie laat zien dat de verschillende 

visies op frontlinie vakmanschap echter niet alleen een kwestie van perceptie is: in de praktijk 

worden veel managers, of dat nu op middenmanagement-, directie, of beleidsniveau is, 

meegezogen in de instrumentele logica van neoliberale sturing, bemoeizucht en controle. Zij 

brengen dan andere waarden in de praktijk dan de ideale waarden die zij voorstaan of belangrijk 

achten. Nagenoeg alle respondenten (54 van de 55) zijn het erover eens dat de 

waardendivergentie het meest zichtbaar en merkbaar is in waardenprioritering en 

waardenrealisering in de praktijk. Iets minder dan de helft denkt daarnaast dat de verschillende 

lagen ook wezenlijk anders denken over welke waarden belangrijk zijn op 

implementatieniveau, en geloven daarmee dat de divergentie nog verder en dieper reikt dan 

enkel een ander prioriteringsperspectief. 

Los van het precieze manifestatieniveau, vindt maar liefst 90% van de respondenten, verspreid 

over de verschillende niveaus, de waardendivergentie die zij waarnemen groot, ernstig en 

problematisch. De waardendivergentie versterkt en verergert –in feitelijke zin, en zelfs nog 

sterker in gepercipieerde zin– praktische implementatieproblemen in de frontlinie, zoals 

werkplekroulatie, tijdsgebrek, gebrek aan ruimte om de benodigde band met gedetineerden te 

smeden, een opgelegde en afgedwongen afvinkmentaliteit, en beleidssystemen en –

instrumenten die onvoldoende recht doen aan intrinsieke frontlinie waarden. Daarbij moeten 

PIW’ers hun werkroutines ombuigen ten gunste van waarden van organisatiemanagement en 

ten koste van kernwaarden van penitentiair vakmanschap en dienstverlening. Op het gebied van 

frontlinie gedrag en attitudes leidt dit, zeker in de perceptie van respondenten, ook tot (de 

versterking van) werkstress, werkvervreemding, frustratie in en ten aanzien van de organisatie, 

en algehele beleidsvervreemding. 

De resultaten demonstreren hoe waardendivergentie kan leiden tot ineffectief bestuur, tot 

organisationele verlamming door toxische verhoudingen en stereotyperingen, en tot het 

ondermijnen van het realiseren van publieke waarden in publieke dienstverlening in de 

frontlinie. Tegen de verwachting in leidt dit er niet noodzakelijkerwijs toe dat frontlinie 

professionals morele dilemma’s ervaren. Slechts een-derde van de PIW’ers geeft aan dat de 

waardendivergentie hen wezenlijk beperkt in het goed uitvoering kunnen geven aan hun 

vak(waarden). De overige PIW’ers blijken gerichte coping strategieën toe te passen om de 

negatieve weerslag van waardendivergentie te omzeilen en te verzachten: sommigen door hun 
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bureaucratische flexibiliteit aan te wenden in een combinatie van loyaliteit en de optimale 

benutting van discretionaire ruimte, anderen door het bestaan van de waardendivergentie met 

hun managers te negeren middels mechanismen van cognitieve distantiëring en 

onverschilligheid.

Implicaties voor Wetenschap en Praktijk

Op basis van dit onderzoek naar waardenconvergentie ten aanzien van frontlinie vakmanschap 

binnen het gevangeniswezen wordt het volgende geconcludeerd: de vastgestelde 

waardendivergentie tussen instrumentele managementwaarden enerzijds, en intrinsieke 

dienstverleningswaarden van professionals anderzijds, komt (1) met name tot uiting in 

waardenprioritering en waardenrealisering in de praktijk, en minder in waardenidentificatie en 

waardeninterpretatie, (2) komt nog sterker tot uiting in de wederzijdse stereotypische percepties 

die lagen van elkaar hebben dan in de feitelijke waardenvisies die zij nastreven of zouden willen 

nastreven, en (3) leidt tot een keur aan problemen in de uitvoeringspraktijk en in frontlinie 

gedragingen en attitudes, maar niet noodzakelijkwijs tot het ervaren van morele dilemma’s.

Met deze bevindingen levert dit proefschrift een bijdrage aan het wetenschapsveld van publieke 

waarden door inzicht te verlenen in de complexiteit van publieke waardendivergentie. Het toont 

aan dat waardendivergentie zich op verschillende dimensies én verschillende organisatie-

niveaus kan manifesteren die niet per definitie overeenkomen, en dat ideële overeenstemming 

(zoals die vaak gemeten wordt in onderzoek naar publieke waarden) iets heel anders kan zijn 

dan gezamenlijkheid in de uitvoering in de praktijk. Het verkrijgen van kennis over de publieke 

waarden die publieke werknemers belangrijk achten vertelt dus maar een deel van het verhaal. 

Naast het in acht nemen van de tenuitvoerlegging van waarden (in aanvulling op de identificatie 

en interpretatie van waarden) is hierin ook het in acht nemen van onderlinge wederzijdse 

percepties cruciaal gebleken. Gewenst of ongewenst: deze percepties kleuren de werkelijkheid 

van frontlinie vakmanschap en de manier waarop waarden zich daartoe verhouden.

Daarnaast geeft dit proefschrift inzicht in hoe waardendivergentie een kritieke bron kan zijn 

van organisatieconflict, organisationeel disfunctioneren, gebrekkige publieke dienstverlening, 

en frontlinie frustratie en, in mindere mate, morele stress. Hier ligt een interessante agenda voor 

verder onderzoek hiernaar in aanverwante en niet-aanverwante sectoren om zo het type effecten 

en de causale verbanden met betrekking tot die effecten nader te specificeren.

Tot slot levert dit proefschrift een beter begrip op van hoe abstracte publieke waarden van 

toepassing zijn op concrete werksituaties in publieke dienstverlening in de frontlinie, en hoe 
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verschillende typen actoren in de beleidshiërarchie de rol, prominentie en betekenis van 

waarden beschouwen in het licht van publiek vakmanschap in de frontlinie. Voor de frontlinie 

professionals in het gevangeniswezen kan dit inzicht genereren in de eensgezindheid van visies 

op vakmanschap onder hun directe frontlinie collega’s, en op de uitdagingen waaronder zij 

gebukt gaan in de penitentiaire uitvoeringspraktijk, maar ook het besef kweken dat er een 

gemeenschappelijke basis bestaat tussen hen en hun leidinggevenden. 

Voor beleidsmakers kan het bewustwording vergroten over de enorme waardendivergentie die 

zij verondersteld worden te creëren tussen het beleidsdepartement enerzijds en de managers en 

professionals in de uitvoeringspraktijk anderzijds. Ook directie- en middenkaderleden in 

publieke organisaties kan het er bewust maken dat zij andere waarden verspreiden en vereisen 

dan de waarden die zij idealiter gewaarborgd zouden zien in frontlinie vakmanschap. En dat, 

zelfs als zij weldegelijk intrinsieke waarden voorop hebben staan, dat vaak niet als zodanig 

herkend of erkend wordt door de hiërarchische lagen onder hen, of dat nu managers (in lagere 

functie) zijn of frontlinie professionals. 

Deze ervaren waardenkloof vormt de ideale voedingsbodem voor negatieve waarden-

stereotyperingen en de negatieve effecten daarvan in en op de frontlinie. In het belang van het 

waarborgen van frontlinie vakmanschap, frontlinie baantevredenheid en betrokkenheid, en de 

kwaliteit van de publieke dienstverlening, is het van belang die kloof te dichten. Beleidsmakers 

en managers dienen te erkennen dat er in de frontlinie veel welwillendheid en toewijding aan 

penitentiaire waarden bestaat, en dienen actief te faciliteren dat frontlinie professionals 

begrijpen hoe waarden verankerd zijn in beleidsmaatregelen, - instrumenten, en –systemen en 

hoe daar zo goed mogelijk recht aan te doen. Maar evenzo belangrijk is het dat er een 

organisatieklimaat gecreëerd wordt dat frontlinie waarden en perspectieven niet afstoot maar 

assimileert, en dat frontlinie professionals in staat stelt de zorgen en problemen aan de kaak te 

stellen die veroorzaakt worden door waardendivergentie – of dat nu een kwestie van perceptie 

is of niet.
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