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Dit onderzoek heeft de ambitie het inzicht in het professioneel 
dagelijks handelen van ergotherapeuten te vergroten. Het schetst 
spanningsvelden in de dagelijkse praktijk die ergotherapeuten 
uitdagen de waarde(n)kant van hun handelen sterker te belichten. 
Dit onderzoek levert geen bewijs, maar biedt een prikkelend 
verhaal over professioneel handelen. 

De titel van dit proefschrift is een taalkundige constructie die  
de lezer op een verkeerd been kan zetten. Het nodigt de lezer uit 
om verhalen van ergotherapeuten over professioneel handelen  
te toetsen op meerduidigheid en om empathie te ontwikkelen 
voor de kracht van onzekerheid en de ketens van vrijheid in 
professioneel handelen. Tussen alle regels door, schuilt in de 
verhalen de kracht van ambiguïteit. 

Dit onderzoek start met de vraag of het gedachtegoed van 
normatieve professionalisering kan bijdragen aan een volgende 
stap van professionalisering voor ergotherapeuten. Het onderzoek 
kan gezien worden als een interpretatieve, kwalitatieve zoektocht 
en is te karakteriseren als een Modus III monografische casestudy. 
Het onderzoek volgt een beweging van ‘outside-in’ naar ‘inside-
out’ om de vertelde verhalen te begrijpen en bij te dragen aan 
het discours over professioneel handelen van ergotherapeuten 
en het discours over het gedachtegoed van normatieve 
professionalisering.

U I T N O D I G I N G

Voor het bijwonen
van de openbare verdediging
van het proefschrift

verbale pralines
Ambiguïteit in verhalen 
over professioneel handelen 
van ergotherapeuten in 
een weerbarstige samenleving

Op maandag 27 november 2017
om 10.30 uur precies
in de Senaatszaal van het 
Academiegebouw 
van de Universiteit Utrecht, 
Domplein 29 te Utrecht

en voor de aansluitende receptie 
aldaar

Bea van Bodegom
Callunastraat 65, 6813 EV Arnhem
bvbodegom@upcmail.nl

Paranimfen:
Renée Mulders
Ton Satink

beavanbodegom.promotie@gmail.com





VERBALE PRALINES

AMBIGUÏTEIT IN VERHALEN OVER PROFESSIONEEL 
HANDELEN VAN ERGOTHERAPEUTEN IN 

EEN WEERBARSTIGE SAMENLEVING

Bea van Bodegom

vanBodegom-layout.indd   1 26/10/2017   14:38



Beeld omslag:   Annemarie Rozier
Vormgeving omslag:   Karin Koevoet
Vertaling samenvatting:   Ampersand Text & Translation
Druk:  ProefschriftMaken
ISBN:  9789462957657

Dit proefschrift werd mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het 
Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool van Rotterdam en het Instituut 
Paramedische Studies van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

Copyright © 2017 Bea van Bodegom. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke 
andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

vanBodegom-layout.indd   2 26/10/2017   14:38



VERBALE PRALINES

AMBIGUÏTEIT IN VERHALEN OVER PROFESSIONEEL 
HANDELEN VAN ERGOTHERAPEUTEN IN 

EEN WEERBARSTIGE SAMENLEVING

VERBAL PRALINES

AMBIGUITY IN STORIES ABOUT PROFESSIONAL PERFORMANCE
OF OCCUPATIONAL THERAPISTS IN A STUBBORN SOCIETY

(With a summary in English)

Proefschrift

 ter verkrijging van de graad van doctor
 aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht

 op gezag van de Rector Magnificus, Prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders
ingevolge het besluit van het College voor Promoties

 in het openbaar te verdedigen
op maandag 27 november 2017 om 10.30 uur.

door

Bea van Bodegom
Geboren op 11 april 1953, te Rotterdam, Nederland

vanBodegom-layout.indd   3 26/10/2017   14:38



Promotor
Prof. dr. Hugo Letiche, Universiteit voor Humanistiek

Co-promotor
Dr. Chris Kuiper, Hogeschool Rotterdam

Beoordelingscommissie
Prof. dr. Martin Boekholdt, Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. dr. Harry Kunneman, Universiteit voor Humanistiek

Prof. dr. Maarten de Laat, University of Wollongong Australia

Prof. dr. Alexander Maas, Rotterdam School of Management Erasmus University

Dr. Esther Steultjens, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

vanBodegom-layout.indd   4 26/10/2017   14:38



Voor jou!

vanBodegom-layout.indd   5 26/10/2017   14:38



vanBodegom-layout.indd   6 26/10/2017   14:38



7

Proloog

PROLOOG

Midden in de grote concertzaal van Musis Sacrum in Arnhem sta ik doodstil. Dit gaat 
over mij, schiet door mijn hoofd. Ik ben steeds diegene die doorgaat om de ander te 
redden. Ik weet dat de acteur een tekst1 voordraagt uit een toneelstuk van de Arnhemse 
Theatergroep Oostpool. Met deze tekst draagt hij op zijn manier bij aan de landelijke 
demonstratie ter behoud van de aandacht voor kunst en cultuur in Nederland. Het 
is 20 november 2010, de dag van de grote kunstmanifestatie ‘Nederland schreeuwt 
om Cultuur’. Het kabinetsbeleid vraagt om efficiency en ondernemerschap en wil 
kostenbesparing. De botte bijl gaat in de begroting van kunst en cultuur in Nederland.

Ik ben geraakt door wat gezegd wordt op het hoofdpodium. De acteur vertelt het 
verhaal over een kevertje dat hij zag liggen in de duinen, spartelend op zijn rug. Hij 
besloot het kevertje te redden. Met behulp van een stokje kwam het kevertje weer op 
zijn pootjes terecht. Dat is het begin van het einde. Overal liggen kevertjes te spartelen. 
Een tweeslachtigheid neemt bezit van hem. “Wanneer stop ik met redden? Als ik doorga, 
verlies ik mij in de actie en ik moet toch naar huis.” Ik voel diep vanbinnen dat het hier 
om mij gaat. Dit gaat om wat mij drijft om te doen wat ik doe. Hier ligt voor mij een 
relatie met een betekenisvolle onderstroom in mijn handelen. Ik wil die dingen doen, 
die voor mij van waarde zijn. De tekst houdt mij bezig; hij opent mijn ogen naar mijn 
eigen verhaal. Ik realiseer me dat ik al een tijd op zoek ben naar de essentie van wat mij 
drijft. De woorden die op het toneel worden uitgesproken gaan ook echt over mij. Ik 
ben stil en voel mij alleen te midden van een grote menigte mensen. Ik ben diegene die 
doorgaat en liever niet kiest voor onverschilligheid. Kloppen mijn aannames wel? Voor 
wie en wat heb ik aandacht? Ik vraag mij af of ik wel kritisch kan zijn in mijn keuzes. Dit 
is voor mij een inzichtgevend en waarde(n)vol moment. Een moment van reflectie op 
het waarde(n)volle in mijn eigen handelen. Stoppen met gewoontes hoeft toch geen 
onverschilligheid op te leveren? Naar welke stem luister ik?

1.  De voorgedragen tekst staat beschreven in Bijlage A. Ik heb deze tekst ontvangen van iemand van het 
theatergezelschap Oostpool. De oorsprong van deze tekst is mij onbekend. 
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Introductie

INTRODUCTIE

Inleiding
Dit proefschrift is een schriftelijke weergave van mijn onderzoek naar wat verhalen van 
ergotherapeuten mij vertellen over professioneel handelen in de praktijk van alledag. 
Professioneel handelen van ergotherapeuten wordt gekenmerkt door een continu 
keuzeproces tussen wat ergotherapeuten doen om van betekenis te zijn voor cliënten 
en wat organisaties van hen vragen. Het proces van continu keuzes maken roept een 
gevoel van beknelling op, met als risico dat het eigene van het beroep ergotherapie 
naar de achtergrond verdwijnt. Ergotherapeuten kunnen met hun kennis en kunde 
dan niet optimaal bijdragen aan een gezonde, humane samenleving. In dit proefschrift 
gebruik ik verhalen van collega’s uit mijn eigen beroepsgroep ergotherapie als een 
venster op het onderwerp ‘waarde(n)vol professioneel handelen’, maar mijn begrijpen 
van deze verhalen van ergotherapeuten over waarde(n)vol professioneel handelen reikt 
verder dan alléén de beroepsgroep ergotherapeuten (Mattingly, 1998).

In mijn loopbaan binnen het domein van het beroep ergotherapie heb ik mij altijd 
verbonden met het ontwikkelen van het beroep en de beroepsbeoefenaar vanuit 
verschillende perspectieven. Signalen van collega beroepsbeoefenaren waren een 
reden tot het plaatsen van vraagtekens bij die signalen en om over te gaan tot nadere 
verkenning. Dit proefschrift is het resultaat van die verkenning en kan gezien worden 
als een uiting van deze gedrevenheid.

Verbale Pralines, Ambiguïteit in verhalen over professioneel handelen van ergotherapeuten 
in een weerbarstige samenleving is de titel van dit proefschrift. De titel kan uitgelegd 
worden als een dubbelzinnigheid: een taalkundige constructie die de lezer op een 
verkeerd been kan zetten. De titel nodigt uit om verhalen van ergotherapeuten te 
proeven op zijn meerduidigheid en om empathie te ontwikkelen voor de kracht 
van onzekerheid en voor de ketens van vrijheid in professioneel handelen. Door 
middel van dit onderzoek draag ik bij aan de discussie over professioneel handelen 
van ergotherapeuten, en dat professioneel handelen in deze onzekere, soms zelfs 
tegenstrijdige samenleving verder reikt dan het instrumenteel volgen van richtlijnen en 
protocollen. Professioneel handelen in deze samenleving vraagt om betekenis geven 
aan de situaties die zich voordoen, en om het aangaan van een dialoog met de ander 
over wat waarde(n)vol is en als waarde(n)vol wordt ervaren. Binnen dit onderzoek 
nemen begrippen als normatieve professionalisering, waarde(n)vol professioneel 
handelen en reflexiviteit een centrale plek in. Deze begrippen worden toegelicht in de 
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hoofdstukken van dit proefschrift. In deze introductie wordt een toelichting gegeven 
op de grote lijn van het onderzoek, de positie van de onderzoeker en de ergotherapeut. 
De introductie sluit af met een beschrijving van de indeling van de hoofdstukken.

Inside-out
Om bij te dragen aan de discussie over professioneel handelen van ergotherapeuten richt 
ik mij in dit onderzoek op verhalen van ergotherapeuten over professioneel handelen 
in de praktijk van alledag en op het gedachtegoed van normatieve professionalisering 
(Van Ewijk & Kunneman, 2013). De hoofdstukken in dit proefschrift leggen verbindingen 
tussen vertelde verhalen, mijn begrijpen als onderzoeker van die verhalen, theoretische 
concepten en de methodologie om tot begrijpen te komen. Vanuit mijn frame van 
kijken, luisteren, doen en ervaren binnen het onderzoek word ik geïnspireerd door een 
citaat van choreografe Conny Jansen. Haar introductie op haar ballet INSIDE OUT (2015) 
verwoordt zij als volgt:

In een onoverzichtelijke wereld waarin we proberen alles vast te leggen in 
structuren is het moeilijk om ergens echt binnen de komen. Om iets aan te kunnen 
raken, de nuances te zien. Pas als je inzoomt worden dingen begrijpelijk, kun je ze 
ontrafelen en zichtbaar maken. In INSIDE OUT ben ik op zoek gegaan naar wat er 
achter het massieve beeld, het woud van gepantserde figuren schuilgaat. Als het 
beeld openbreekt en de massa zich opsplitst ontstaat er ruimte om de individuele 
figuren te ontdekken en ze in hun menselijkheid te zien. Om zo, als je weer 
uitzoomt, dat totale beeld beter te begrijpen en er empathie voor te hebben. Het 
beeld is veranderd, omdat je de binnenkant kent.

De choreografe neemt mij mee in haar kunstvorm en in haar oproep open te staan en mij 
te laten raken om humaniteit en het waarde(n)volle in situaties te ervaren. Zij maakt de 
beweging van ‘outside-in’ naar ‘inside-out’ om tot begrijpen en tot empathie te komen. 
Dit onderzoek volgt deze beweging van ‘outside-in’ naar ‘inside-out’ om tot begrijpen van 
verhalen te komen en om bij te dragen aan de ontwikkeling van professioneel handelen 
van ergotherapeuten en aan het gedachtegoed van normatieve professionalisering. Op 
deze wijze wordt kennis verkregen uit de verhalen van ergotherapeuten om daarmee 
met andere ogen te kijken naar het gedachtegoed van normatieve professionalisering. 
Het gaat binnen dit onderzoek om kennis, wat opgevat kan worden als (morele) 
verstandigheid en kennis als praktische wijsheid. De basis van mijn proefschrift is niet 
enkel instrumenteel weten. Dit onderzoek gaat ook over met aandacht het beeld openen 
wat uit de verhalen naar voren komt. Het gaat in dit onderzoek om het ontdekken waar 
verhalen aan raken om het totale beeld van (normatief ) professioneel handelen meer te 
begrijpen. Deze vorm van onderzoek - Modus III-onderzoek - vraagt om een betrokken 
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positie van de onderzoeker (Maso & Smaling, 1998) en om een betrokken inspanning 
van de onderzoeker om te leren (Letiche, 2010). In Modus III-onderzoek bestaat geen 
neutrale positie van de onderzoeker, die handelt vanuit de logica van meten en weten. 
In Hoofdstuk III van dit proefschrift wordt dieper ingegaan op de betekenis van Modus 
III-onderzoek en wat dit vraagt van de (normatieve) onderzoeker.

Verhalen geven een opening om de beweging naar binnen en naar buiten te maken. 
In dit onderzoek worden verschillende analysemethoden gebruikt om dieper door te 
dringen in de vertelde verhalen. Begrijpen van verhalen over professioneel handelen is 
geen lineair proces, evenmin als dagelijks, professioneel handelen van ergotherapeuten 
begrepen kan worden als een lineair proces. Mol (2006) laat in haar boek De logica van het 
zorgen heel mooi zien dat een aandoening ingepast dient te worden in iemands leven. 
Dit is een zoektocht naar hoe iemand weer mens kan zijn in deze samenleving. Verhalen 
geven een opening in dit onderzoek en verhalen worden binnen dit onderzoek opgevat 
als start van een zoektocht naar wat normaal gesproken aan de aandacht ontsnapt. 
Dit onderzoek richt zich op een zoeken naar wat raakt, om vervolgens met rakende 
momenten te kunnen onthullen wat waarde(n)vol en van betekenis kan zijn. Mattingly 
(1998) heeft ergotherapeuten de ogen geopend en bewust gemaakt van het belang 
van verhalen om het unieke, betekenisvolle van dagelijks handelen op de voorgrond 
te plaatsen.

Outside-in
De weerbarstigheid van de samenleving en de verschillende logica’s die van invloed 
zijn op professioneel handelen geven professionals een gevoel van beknelling. 
Hierdoor dreigt het betekenisvolle en het waarde(n)volle van professoneel handelen 
naar de achtergrond te geraken. Professionals worden gevraagd verantwoordelijkheid 
af te leggen over productienormen, kwaliteitsindicatoren en door het beroep 
ontwikkelde richtlijnen. Dit wordt opgevat als een vanzelfsprekendheid in de sturing 
van, en argumentatie over professioneel handelen (Vreeke, 2006). Morele vragen zijn 
verdrongen naar de achtergrond, allerlei (organisatie en besturings) mechanismen 
beïnvloeden het doen en laten van professionals in het professioneel handelen zelf. Het 
denken van de persoon mag niet losgekoppeld worden van de vele (morele) keuzes 
die gemaakt moeten worden in professioneel handelen. Hiermee dreigt een risico 
dat de persoon ondergeschikt wordt aan de invloed van diverse logica’s en niet meer 
verschijnt als persoon die (professioneel) handelt. Dit denken roept een beeld op uit 
het verhaal van Hannah Arendt (1963) over Eichmann in Jerusalem, A Report on the 
Banality of Evil. Hierbij gaat het niet om een vergelijking van professioneel handelen 
van ergotherapeuten met de monstrueuze oorlogsdaden van deze man. Het gaat om 
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het feit dat deze man zo optimaal mogelijk zijn werk ten uitvoer bracht volgens de 
geldende richtlijnen en (blijkbaar) niet nadacht over de gevolgen van zijn dagelijks, 
professioneel handelen. Arendt laat met haar verhaal het essentiële belang van ‘denken’ 
zien en wat wij als mens daadwerkelijk doen in deze wereld. Arendt toont het belang aan 
om datgene wat gebeurd juist te betrekken op ons zelf, om daarover na te denken en 
ons niet te verschuilen achter richtlijnen, normen en financiële kaders. In dit proefschrift 
gebruik ik het gedachtegoed van Erich Fromm om dat belang naar voren te brengen. 
Fromm spreekt dan van het inzetten van de persoonlijke, innerlijke stem van moreel 
geweten. Die stem helpt de mens te leven in een wereld met alle, daarbij behorende 
onzekerheden en om het goede te gaan doen.

Ergotherapeut en onderzoeker
Verhalen over ‘waarde(n)vol professioneel handelen’ als onderwerp van onderzoek 
lenen zich voor een interpretatief, kwalitatief onderzoek. Het gaat in dit onderzoek om 
het met andere ogen kijken naar de dagelijkse praktijk. Dit onderzoek gaat over het 
waarde(n)volle van het doormodderen in een spanningsveld, over het proeven van 
onzekerheid en over het omarmen van ambiguïteit. Als onderzoeker maak ik deel uit 
van de beroepsgroep. Dat betekent dat ik mijn eigen positie en mijn manier van kijken 
moet verduidelijken. Ik ben mij bewust dat ik met dit proefschrift licht laat schijnen 
op professioneel handelen van ergotherapeuten. Ik neem verantwoordelijkheid voor 
mijn denken over verhalen die mij verteld zijn. Als onderzoeker heb ik de normatieve 
verplichting het betekenisvolle en het waarde(n)volle in dagelijks handelen van 
ergotherapeuten niet naar de achtergrond te laten verdwijnen. Door het laten klinken 
van mijn eigen stem geef ik inzicht in mijn relationele betrokkenheid bij de individuele 
gesprekspartners binnen dit onderzoek, de lezer van dit proefschrift en de beroepsgroep 
zelf.

Ik ben opgeleid tot ergotherapeut, ben werkzaam binnen het domein van het 
beroep en kijk nu vanuit de positie van onderzoeker naar professioneel handelen van 
beroepsgenoten. Dit vraagt om een voortdurende reflectie op mijn eigen handelen 
als onderzoeker. In de epiloog van dit proefschrift kom ik daarop terug. Het vraagt 
binnen de methodologische kaders van dit onderzoek ook om inzage in mijn frame 
van betekenisgeving aan de vertelde verhalen. Opgroeien in een ondernemersgezin 
leert mij omgaan met verschillende, vaak onverwachte situaties. Ik kom in aanraking 
met mensen uit alle lagen van de samenleving en het leert mij om mij te verhouden 
tot iedereen. Dit maakt dat ik open sta voor verschillende ideeën en gedachten. 
Geboren als tweede dochter uit een gezin van vijf kinderen leert mij wat delen is en 
tegelijkertijd ook om op te komen voor eigen ruimte, eigen gedachten ontwikkeling 
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en eigen meningen. Dit is bij mij vooral gestuurd door mijn oudste zus met syndroom 
van Down. Het gevoel voor rechtvaardigheid en dat ieder mens een plek verdient in 
deze samenleving is diep geworteld in mijn denken en doen. Dat maakt mij strijdbaar 
en brengt mij soms in spanningsvolle situaties. Dit inspireert mij wel om soms net even 
langs het randje te lopen om anders te doen, niet om spanning op te roepen, maar om 
bij te dragen aan betekenisvolle spanning om te denken over het doen van het goede.

Ergotherapeut en context
Ergotherapeuten werken binnen het domein van gezondheid, welzijn en zorg en 
zetten zich in voor het mogelijk maken van dagelijks handelen van burgers die daarin 
belemmerd en of beperkt worden. Het concept van dagelijks handelen wordt binnen 
de beroepsgroep dan ook gezien als het centrale fundament in professioneel handelen 
van ergotherapeuten. Dagelijks handelen bevordert gezondheid en welzijn en draagt 
bij aan het kunnen participeren in de samenleving (Van Hartingsveldt, 2016; Wilcock, 
2006; Whiteford & Wright–St Clair, 2005). De wens en de wil tot dagelijks handelen 
ligt opgesloten in de natuur van de mens (Wilcock, 2006) en kan omschreven worden 
als alles wat mensen doen binnen de dagelijkse, familiare en culturele gewoonten 
en routines (Christiansen & Townsend, 2011). Dagelijks handelen kent daarmee een 
innerlijke, naar binnen gerichte betekenisgeving als ook een naar de buitenwereld 
gerichte betekenisgeving: het mens kunnen zijn in deze wereld (Wilcock, 2006). Het 
concept handelen legt direct een relatie tot gezondheid en welzijn. Dagelijks handelen 
is altijd gelieerd aan de omgeving waarin de dagelijks handelende mens acteert (Satink 
& Van de Velde, 2017). De mens en zijn omgeving beinvloeden elkaar wederzijds en zijn 
van invloed op de mogelijkheden voor betekenisvol, dagelijks handelen (Christiansen & 
Townsend, 2011; Townsend & Polatajko, 2013; Whiteford & Wright-St Clair, 2005).

In de Nederlandse context groeit het aantal ergotherapeuten gestaag in omvang (Van 
Hassel & Kenens, 2015) naar het aantal van 4142 werkzame ergotherapeuten in 2014 in 
Nederland. Sinds 1976 ben ik één van die werkzame ergotherapeuten. Afgestudeerd aan 
de opleiding arbeidstherapie in Amsterdam, heb ik in mijn loopbaan binnen verschillende 
soorten organisaties gewerkt en mijn kennis, kunde en ervaring mogen bijgedragen 
aan de ontwikkeling van het beroep ergotherapie. Ik ben opgeleid tot arbeidstherapeut 
binnen het domein van de biomechanische benaderingswijze en ben getraind in 
allerlei handvaardigheidstechnieken als manden vlechten, pitrieten, matten maken en 
boekbinden (Kinébanian, Nierstrasz, & Van de Velde, 2017, p. 16). De beroepsuitoefening 
was gericht op het herstel van of aanpassing van geheel, dan wel gedeeltelijk verloren 
gegane functies van het lichaam met behulp van handvaardigheidsactiviteiten. Hoe 
anders dan nu, nu ik zelf ergotherapeuten in opleiding onderwijs in het kernconcept 
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handelen (Satink & Van de Velde, 2017) en de ergotherapeutische beroepsuitoefening 
gericht is op het mogelijk maken van het kunnen participeren in dagelijks activiteiten 
met een ieder die daarin barrières ondervindt. Het biomechanische denken binnen het 
beroep werd verlaten en het beroep ontwikkelt steeds meer eigenheid in het centrale 
theoretische fundament. Die ontwikkeling is ingegeven doordat het mechanistische 
denken niet bijdroeg aan de wensen van mensen met een chronische aandoening 
en het steeds meer ging om het (leren) leven met verloren functies en het daardoor 
niet meer kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten (Kielhofner, 2002; Kinébanian, 
Nierstrasz, & Van de Velde, 2017).

In het hedendaagse paradigma van het beroep staat het concept ‘dagelijks handelen’ 
centraal en is het uitgangspunt dat ieder mens een handelend wezen is en dagelijkse 
handelingen uitvoert. Dat dit handelende wezen daarmee betekenis geeft aan het 
eigen leven en dat handelen gezondheid en welzijn beïnvloedt (Wilcock, 2006). Anders 
gezegd:

The three core constructs of the contemporary paradigm are that humans have an 
occupational nature, the difficulties humans have in participating in occupations 
are the focus of occupational therapy and the defining feature of occupational 
therapy is that “engagement in occupations is the basic dynamic and core of 
therapy”. (Kielhofner, 2004 geciteerd in Molineux & Baptiste, 2011, p. 4)

Indeling hoofdstukken
Verschillende methoden van onderzoek en theoretische concepten maken het belang 
duidelijk dat de persoon zich toont in professioneel handelen. Het gedachtegoed van 
normatieve professionalisering en van Erich Fromm zijn daarin binnen dit onderzoek 
essentiële, theoretische concepten. De aanleiding tot dit onderzoek lag in de praktijk 
van alledag. Signalen uit de praktijk van ergotherapeuten intrigeerden en heb ik geduid 
als het signaal van de beknelde professional. In hoofdstuk I beschrijf ik aspecten van 
professioneel handelen in een weerbarstige samenleving en dit hoofdstuk kan gezien 
worden als een algemene inleiding tot het onderwerp van onderzoek. Dit hoofdstuk heeft 
als centraal thema een beschrijving van het werk van normatieve professionalisering 
(Van Ewijk & Kunneman, 2013) en professionalisering van professionals (Freidson, 2001). 
Normatieve professionalisering gaat over de vraag welke waarden en normen heden ten 
daagse professionals nodig hebben om hun werk te doen. Freidson (2001) geeft theorie 
over het spanningsveld waarin professionals zich ontwikkelen. In hoofdstuk II onderzoek 
ik vertelde verhalen van ergotherapeuten om kennis te krijgen over ervaringen van 
ergotherapeuten met waarde(n)vol professioneel handelen in de dagelijkse praktijk. 
In dit hoofdstuk geef ik inzicht dat deze, door ergotherapeuten vertelde verhalen 
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over waarde(n)vol professioneel handelen mij als onderzoeker kennis geven over 
een verschil tussen theorie en praktijk. Dit weten zet mij aan tot anders onderzoeken 
van de verhalen. Hoofdstuk III beschrijft de methodologische verantwoording. In dit 
derde hoofdstuk worden verschillende methodes van onderzoek en methodes van 
verantwoording beschreven. Dit hoofdstuk beschrijft binnen welk methodologisch 
kader dit onderzoek geplaatst kan worden. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op 
het concept van Modus III-onderzoek en wat dit vraagt van de positie van de onderzoeker 
zelf. In hoofdstuk IV ga ik op zoek naar wat de vertelde verhalen nog meer onthullen. 
De aanleiding hiervoor is de invloed van een grote diversiteit aan logica’s binnen het 
domein van gezondheid, welzijn en zorg op professioneel handelen. Dit kan een reden 
zijn dat het waarde(n)volle van dat professionele handelen verscholen blijft (Moor, 
2008). Als onderzoeker hanteer ik de methode van poëtische analyse (Cunliffe, 2002) 
om dieper door te dringen in de verhalen zelf. Hierdoor krijg ik zicht op professioneel 
handelen in relatie tot de gecompliceerdheid, en soms ook tegenstrijdigheid van 
de samenleving. Dit roept de vraag op over hoe de mens zich verhoudt in deze 
samenleving tot de ander. Hiervoor benut ik het werk van Erich Fromm. In hoofdstuk 
V beschrijf ik zijn gedachtegoed. Hiermee beschouw ik opnieuw de vertelde verhalen 
van ergotherapeuten met als resultaat dat ambiguïteit een significant concept kan zijn 
om het waarde(n)volle tot uiting te brengen in deze samenleving (hoofdstuk VI). In dit 
hoofdstuk zet Fromm mij aan om door te dringen tot de innerlijke stem van de verteller 
om tot een dieper weten en begrijpen te komen. In het laatste hoofdstuk keer ik terug 
tot het gedachtegoed van normatieve professionalisering en zet ik aan tot een verdere 
discussie over de uitkomsten van dit onderzoek. In de epiloog van dit proefschrift 
reflecteer ik op mijn positie als normatieve onderzoeker om recht te doen aan mijn 
relationele betrokkenheid binnen dit onderzoek.

Tot slot
Onderzoek doen is voor mij persoonlijk een leertraject en daagt mij uit om te stappen uit 
de veilige zone van eigen opvattingen. Modus III-onderzoek vraagt om het onder ogen 
zien en tot uiting brengen van eigen positie en eigen aannames over het onderwerp van 
onderzoek. Het brengt mij bij onzekerheid en het spanningsveld van meerduidigheid. 
Het brengt mij bij een spanningsveld tussen het voldoen aan wetenschappelijk 
verantwoorde, methodische handelingen en de wetenschap dat elke handeling moreel 
geladen is en vraagt om reflexiviteit om het goede te doen. Mol (2006) laat in haar 
boek De logica van het zorgen prachtig zien dat deze worsteling hoort bij professioneel 
handelen en dat de praktijk van alledag niet aan “theoretische idealiseringen” (p. 
60) doet. De dagelijkse praktijk vraagt om afwegingen op basis van waarden om tot 
keuzes te komen. Dit gegeven ondersteunt mij in mijn rol als onderzoeker om een 
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betekenisvolle, kritische, sensitieve, beschouwende rol als onderzoeker aan te nemen. 
Ik heb vraagtekens gekregen, vraagtekens opgezocht en naar ik hoop ook vraagtekens 
geplaatst die aanzetten tot verdere dialoog op de uitkomsten van dit onderzoek. Geen 
bewijs voor, maar naar ik hoop een prikkelend verhaal over professioneel handelen 
waarin meerdere stemmen doorklinken en waarin de persoonlijke stem, de innerlijke 
stem van moreel geweten wordt uitgenodigd op de voorgrond te verschijnen.
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HOOFDSTUK I
Verhalen oVer professioneel handelen 

in een weerbarstige samenleVing

Do not depend on the hope of results. You may have to face the fact 
that your work will be apparently worthless and even achieve no result 

at all, if not perhaps results opposite to what you expect. As you get 
used to this idea, you start more and more to concentrate not on the 

results, but on the value, the rightness, the truth of the work itself.

(Thomas Merton, in a letter to Jim Forest dated February 21, 1966, reproduced in 
The Hidden Ground of Love: Letters by Thomas Merton (W. Shannon ed. 1993).)
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Verhalen over professioneel handelen in een weerbarstige samenleving

1.1 INLEIDING

Ergotherapie is een rode draad in mijn werkzame en private leven. In het volgen van 
die rode draad heb ik veel collega’s ontmoet. Tijdens mijn werkzaamheden voor de 
beroepsvereniging Ergotherapie Nederland2 kwam in die ontmoeting het gesprek 
steeds vaker op het onderwerp van externe druk om meer productie te leveren en het 
interne, professionele verlangen om echt betekenisvol te willen zijn voor de cliënten. 
Verhalen gingen over een spanningsveld tussen het voldoen aan die externe druk en 
het eigen verlangen van betekenisvol willen handelen. De kern van de boodschap in 
de vele verhalen was veelal een onvrede – een onmacht betreffende de bestaande 
praktijksituatie. Ergotherapeuten uit de dagelijkse praktijk vertelden mij, dat zij binnen 
de werkorganisatie moeten voldoen aan hogere productie-eisen en te maken krijgen 
met een inperking van professionele vrijheid en met een inperking van de professionele 
ruimte3. Die inperking kan ingegeven zijn door gestelde eisen en procedures vanuit 
het management van organisaties, maar ook door bijvoorbeeld de eisen van 
zorgverzekeraars. Daarnaast werden ergotherapeuten in de zorg in toenemende mate 
verplicht te werken met een veelvoud aan richtlijnen en de noodzaak om methodisch 
en transparant te werken. Ook kwam steeds vaker in de gesprekken naar voren dat 
ergotherapeuten werden uitgedaagd meer ondernemend te zijn en meer aandacht te 
hebben voor de economische kant van hun werk – met andere woorden: efficiënt en 
effectief werken.

Door de jaren heen stapelden deze verhalen zich op in mijn hoofd. Zij bleven mij 
bezighouden en in de loop van de tijd kreeg ik door die veelheid aan praktijkverhalen 
steeds vaker de gedachte dat er sprake is van frictie; een spanningsveld tussen wat 
ergotherapeuten van binnenuit waardevol en betekenisvol vinden in professioneel 
handelen en wat vanaf de buitenwereld op hen afkomt aan regels en eisen, om naar 

2. Tussen 1998 en eind 2011 heb ik verschillende functies bekleed binnen de beroepsvereniging Ergotherapie 
Nederland. Mijn werkzaamheden waren gericht op het versterken van de positie van het beroep ergotherapie 
en de beroepsbeoefenaar, de ergotherapeut. Dit bewerkstelligde ik middels werkzaamheden binnen de 
lobby, kwaliteitsontwikkeling, deskundigheidsontwikkeling en belangenbehartiging. In het veelvuldige 
contact met ergotherapeuten en collega’s van andere beroepsverenigingen, hoorde ik verhalen over het 
werken als professional binnen het domein van gezondheid, welzijn en zorg.

3. Een voorbeeld hiervan is dat binnen een revalidatiecentrum de ergotherapeut niet langer een huisbezoek 
mag afleggen, in verband met te hoge, niet declarabele kosten. Een ander voorbeeld is dat de verzekeraar 
geen ergotherapie vergoedt, die gegeven wordt op scholen. Het kunnen observeren hoe een persoon thuis, 
op school, op het werk en in de persoonlijke leefsfeer dagelijkse handelingen uitvoert, is essentieel voor 
de aansluiting van het behandelprogramma binnen het domein van de ergotherapie bij de wensen van de 
persoon en de mogelijkheden van de omgeving waarbinnen de persoon (opnieuw) de eigen, betekenisvolle, 
dagelijkse handelingen wil uitvoeren.
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eigen oordeel goed te kunnen handelen in hun professionele omgeving. Ik kreeg, zoals 
Jan Nap in 2012 beschreef in zijn onderzoek naar normatieve professionalisering binnen 
politiewerk, steeds meer het beeld van een beknelde beroepsbeoefenaar, die midden 
in een strijd zit tussen verschillende logica’s – logica’s, zoals de vraag of behoefte van 
de cliënt, de eigen beroepsopvatting, hoe te handelen naar eigen bevind van zaken 
en, tot slot, de verdeling van schaarste: de kostenbeheersing zoals deze in de huidige 
samenleving op de voorgrond staat.

Dit spanningsveld, dat zich in mijn eigen gedachten ontwikkelde, herken ik in de 
beschrijving van het competentiegebied ‘professioneel werken’4 in het Beroepsprofiel 
Ergotherapeut (Van Hartingsveldt, Logister–Proost & Kinébanian, 2010). Hierin is te 
lezen dat van ergotherapeuten verwacht wordt dat zij afwegingen maken tussen 
verschillende perspectieven. In de beschrijving staat om welke perspectieven het gaat, 
maar het is niet te herleiden op welke manier ergotherapeuten afwegingen kunnen 
maken tussen de verschillende perspectieven. Het competentiegebied ‘professioneel 
werken’ is beschreven als een gerichtheid op een ethische beroepsuitoefening en als 
een analyse van de eigen zorg- en dienstverlening betreffende effectiviteit, efficiëntie en 
verantwoording aan de cliënt. In deze omschrijving staan ‘ethisch’ en ‘verantwoording’ 
nadrukkelijk naast ‘effectief’ en ‘efficiënt’; dit is mijns inziens terecht, maar roept – juist 
meer vragen op, omdat ergotherapeuten in toenemende mate onder druk staan 
door de toenemende gerichtheid op efficiency en effectiviteit en hun verlangen naar 
betekenisvol en van waarde zijn voor hun cliënt.

Het van waarde en van betekenis zijn voor de cliënt is geen eenvoudige opgave in de 
huidige, weerbarstige samenleving. Volgens Le Granse en Kuiper (2017) is sprake van 
een dualiteit tussen emotionele betrokkenheid en professionele afstandelijkheid, die 
zichtbaar kan worden in de relatie met de cliënt. Juist in die samenwerkingsrelatie met 
cliënten worden ergotherapeuten aangespoord om de essentie van het beroep overeind 
te houden, alsmede het publieke vertrouwen niet te schaden (Le Granse & Kuiper, 2017). 
De samenwerking tussen cliënt en ergotherapeut, die dient om doelstellingen van de 
cliënt te realiseren, wordt gezien als essentie van het beroep. Juist in die samenwerking 
ligt het gevaar voor ontwaarding van die samenwerking. Wordt de samenwerking 
te veel gestuurd door methodische richtlijnen, dan kan de benadering algemeen 

4. Het generieke competentiegebied professioneel werken is gericht op een ethische beroepsuitoefening en 
een hoog niveau van ergotherapeutische werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn gericht op het mogelijk 
maken van dagelijks handelen en participatie voor de cliënt. De competenties zijn gericht op het analyseren 
van de eigen zorg- en dienstverlening op het gebied van effectiviteit en efficiëntie, de daaraan te verbinden 
conclusies en, zo nodig, een planmatige verbetering. De ergotherapeut legt verantwoording af aan de cliënt 
over de effectiviteit en efficiëntie van het eigen professionele werken (Beroepsprofiel Ergotherapeut, 2010).
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disciplinerend worden (Kuiper, 2007), ‘overlijdt’ de therapeutische relatie (Letiche, 
2005) en verdwijnt de ziel uit de interventie (Freidson, 2001). Hiermee verdwijnt naar 
alle waarschijnlijkheid ook de effectiviteit (Kuiper & Oostendorp, 2007). Dit risico op 
verlies van publiek vertrouwen en ontwaarding en (ont)waardering van professioneel 
handelen, wenst een professional naar mijn idee niet te lopen en roept bij mij het gevoel 
op van het risico op een beknellende situatie. Dit roept ook de vraag op wat het risico 
van een beknellende situatie is op professioneel handelen van ergotherapeuten

Het thema van beknelling, van een spanningsveld tussen verschillende logica’s en hoe 
daarin professioneel te handelen, is de afgelopen jaren in de literatuur in toenemende 
mate op de voorgrond komen te staan (Jacobs, 2010; Jacobs, Meij, Tenwolde, & Zomer, 
2008; Jansen, Van den Brink, & Kole, 2009; Kuiper, 2007; Nap, 2012; Tonkens, 2003; Van 
den Ende, 2011). Ook kranten (Effting, 2015; Van der Feen, 2016) schenken aandacht 
aan dit fenomeen, evenals een organisatie als de Vereniging voor Arts en Auto5 (VvAA), 
die haar leden oproept om een manifest te tekenen om meer ruimte te creëren voor 
professioneel handelen en de positie van de cliënt daarin. De Rijksoverheid6 heeft in het 
jaar 2016 beleid ingezet om de regeldruk te verminderen. Het woord ‘regeldruk’ geeft 
de indruk dat hier sprake kan zijn van een eenzijdige benadering van het fenomeen van 
ervaren beknelling van professionals. Meurs (2014) laat echter zien dat regeldruk zeker 
een relatie kent tot vrijheid in professioneel handelen van alle betrokken partijen. Zij 
volgt in haar zienswijze het concept van filosoof Isaiah Berlin over negatieve en positieve 
vrijheid. Meurs stelt dat regels ruimte kunnen bieden aan persoonlijke ontplooiing en 
verhoging van de kwaliteit van zorg en daarnaast de ruimte voor professineel handelen 
kan begrenzen, om andere waarden tot hun recht te laten komen, bijvoorbeeld 
de waarde van de veiligheid van de zorg. Het instellen van minder regels is dus niet 
simpelweg op te vatten als meer persoonlijke of professionele vrijheid. Meurs bepleit 
een herziening van de uitgangspunten van de besturing van de zorg en vraagt om 
een paradigmadiscussie over de uitgangspunten daarvan. Hieruit volgt dat niet de 
conclusie getrokken mag worden dat het gevoel van beknelling van ergotherapeuten 
met vermindering van regels en procedures opgelost kan worden.

5.  Vereniging voor Arts en Auto: ‘Het systeem lijkt in crisis en voor de behandeling ervan wordt gekozen voor 
steeds meer mechanistische regels die het alleen maar erger lijken te maken. Het roer moet om. We
moeten op een evenwichtige manier terug naar de menselijke maat.’ Geraadpleegd op 29 juli 2016, van 
https://www.vvaa.nl/voor-leden/zelf-aan-het-roer

6.  Geraadpleegd op 29 juli 2016, van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regeldruk-in-de-zorg
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In dit hoofdstuk wil ik vanuit mijn betrokkenheid bij het beroep ergotherapie, 
mijn theoretische belangstelling en de verhalen over kritische praktijksituaties van 
ergotherapeuten een schets geven van een voor mij uitdagende vraagstelling over een 
volgende stap in het proces van professionalisering voor ergotherapeuten:

Wat kan het gedachtegoed van normatieve professionalisering bijdragen aan de 
ontwikkeling van het fundament van professioneel handelen van ergotherapeuten?

Deze vraag kwam bij mij op tijdens mijn verkenning van meer context betreffende 
het fenomeen van de beknelde professional. Gedurende die verkenning stuitte ik op 
het boek Goed Werk (Jacobs et al, 2008). Dit boek zette mij aan het denken, omdat alle 
bijdragen erin vanuit verschillende invalshoeken inzicht geven in hoe professionals 
in deze tijd in de knel zitten tussen verschillende logica’s, die zij in hun praktijk van 
alledag ervaren. Het gedachtegoed van normatieve professionalisering is de rode 
draad die door het boek loopt. Dit roept bij mij echter de vraag op wat normatieve 
professionalisering is; wat betekenen deze woorden en wat vraagt dit concept specifiek 
van beroepsbeoefenaren?

Dit alles kwam voort uit mijn gedachte en veronderstelling dat als ergotherapeuten niet 
loskomen van dit gevoel van beknelling, zij niet het goede kunnen doen, dat van hen 
verwacht wordt. Het is een uitdaging om op professionele wijze uit deze positie van 
een gevoel van beknelling te stappen – er liggen valkuilen bij op de loer. De grootste 
valkuil ligt in de rol die ergotherapeuten in hun professioneel handelen kiezen en 
zichzelf positioneren in de dynamiek van dit spanningsveld. Karpman (2007) laat met 
zijn theorie van de dramadriehoek7 zien dat de rol van slachtoffer in professioneel 
handelen een realistisch risico kan zijn. De uitdaging voor ergotherapeuten in 
dit proces van professionalisering is om verantwoordelijkheid te nemen voor het 
professioneel handelen op basis van waardenoriëntaties. Dit dient niet te gebeuren 
vanuit de naïeve gedachte dat professioneel handelen vanuit een waardenperspectief 
conflicten voorkomt, maar vanuit het idee dat professioneel handelen vanuit een 
waardenperspectief juist een inspiratiebron kan zijn voor professioneel handelen. De 
beroepswaarde is het meest kenmerkende fundament van een beroep en daarmee 
een fundamentele inspiratiebron voor professioneel handelen (De Jonge, 2015). Mijns 
inziens kunnen ergotherapeuten vanuit een beknelde positie niet bijdragen aan het 

7.  Het model van de dramadriehoek van Karpman (2007) wordt gebruikt om in communicatie en 
samenwerking gedrag van betrokkenen inzichtelijk te maken. Het model kent daarin drie rollen die de mens 
kan vervullen (aanklager, redder en slachtoffer). De dramadriehoek is een bruikbare methode om relataties 
te analyseren.
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verwezenlijken van een centrale maatschappelijke waarde als de gezondheid van 
burgers, doordat burgers (weer) kunnen participeren aan voor hen betekenisvolle, 
alledaagse handelingen.

Deze centrale maatschappelijke waarde van het beroep is in alle tot nu toe verschenen 
Grondslagen van de ergotherapie beschreven (Kinébanian & Le Granse, 2006; Kinébanian 
& Thomas, 1998; Le Granse, Van Hartingveldt, & Kinébanian, 2012, 2017). Het blijven 
zitten in een beknelde positie heeft naar mijn mening invloed op het kunnen werken 
vanuit deze centrale maatschappelijke waarde en kan de essentie van professioneel 
handelen door ergotherapeuten veranderen, waardoor de betekenis van ergotherapie 
voor de cliënten, de organisatie en de samenleving verandert. Hierdoor wijzigt het 
verhaal dat ergotherapeuten te vertellen hebben aan de samenleving.

‘Professioneel handelen’ betekent dat de ergotherapeut zich voortdurend dient in 
te spannen het beste in zichzelf naar boven te halen om betekenisvol te kunnen zijn 
voor cliënten (Van Hartingsveldt et al, 2010). Dat is momenteel geen eenvoudige zaak 
binnen een samenleving, waarin veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen en het 
individu – de professional – zich staande dient te houden in omstandigheden die niet 
altijd te voorzien zijn, of maar in geringe mate te beïnvloeden zijn. Ter illustratie van het 
niveau van professionalisering van ergotherapeuten geeft dit hoofdstuk kort inzicht in 
het proces van professionalisering van het beroep ergotherapie en beschouw ik daarna 
het gedachtegoed van normatieve professionalisering als mogelijke volgende stap in 
het proces van professionalisering van ergotherapeuten. Voorafgaand beschrijf ik eerst 
een breder perspectief over professionele beknelling, om aan te tonen dat het signaal 
over het spanningsveld van ergotherapeuten in de praktijk een herkenbaar fenomeen 
is.

1.2 PROFESSIONELE BEKNELLING: EEN BEKEND VERHAAL?

Om zicht te krijgen op verschillende factoren die meespelen in het spanningsveld 
dat door ergotherapeuten is geschetst, kijk ik eerst naar een breder perspectief. De 
vraag is welke aspecten zichtbaar zijn in een breder persepctief van het geschetste 
spanningsveld en wat vertelt dit mij in relatie tot de beroepsgroep ergotherapeuten? 
Om deze vraag te beantwoorden, ga ik eerst terug naar de ontwikkelingen binnen het 
domein van gezondheid, welzijn en zorg, omdat deze helpen inzicht te krijgen in het 
ontstaan van het huidige gevoel van beknelling.
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Ontwikkelingen binnen de zorg zijn de afgelopen jaren ingegeven door een 
toenemende vergrijzing van de bevolking, een toename in kritische consumenten en 
het beheersbaar houden van de zorgkosten (Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 
(RVZ), 2010a). De liberalisering van de gezondheidszorg (privatisering, marktwerking 
en ondernemerschap) doet haar intrede en moet leiden tot meer efficiëntie in 
de organisatie van de zorg en effectiviteit in het professioneel handelen van alle 
betrokkenen in het zorg- en welzijnsproces. Ook treedt een verschuiving op in de visie 
op zorg. Het accent komt meer te liggen op gezondheid en gedrag, in plaats van op 
zorg en ziekte (RVZ, 2010b). Dit betekent, dat de burger meer verantwoordelijkheid 
draagt voor de eigen gezondheid en dat van hem verwacht wordt dat hij zich sterker 
organiseert in een sterk sociaal netwerk. ‘Zelfredzaamheid’ is het sleutelwoord: de 
participatiesamenleving is geboren. “De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam 
maar zeker in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd 
verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving”, zei koning 
Willem Alexander in 2013 in zijn eerste troonrede.8

Ook het denken over gezondheid verandert in Nederland (Huber, 2014; Huber et al, 
2011; Kaljouw & Van Vliet, 2015). In dat denken over gezondheid is een tendens zichtbaar, 
waarbij het functioneren en dagelijks handelen van de mens steeds meer centraal staan 
als het gaat om zich kunnen (en moeten) aanpassen aan de verstoringen, die kunnen 
optreden in het dagelijks functioneren en die van invloed zijn op de gezondheid van de 
mens. In dit denken over gezondheid ligt een relatie met de menselijke veerkracht om 
het eigen leven ter hand te nemen en daarin de eigen regie te voeren.

In deze verandering binnen het domein van gezondheid, welzijn en zorg wordt van 
de professional verwacht kosteneffectief en doelmatig te werken. De verzekeraars 
van zorg hebben, naast de rol van de traditionele zorgverzekeraar, ook de rol van 
zorginkoper. Om doelmatige zorg in te kopen, vervullen verzekeraars steeds vaker een 
concurrerende rol en treden zij op als onderhandelingspartner van zorgaanbieders. In 
dit proces onderhandelen zij over de organisatie van zorg, de prijs van zorg en welke 
inhoud van zorg daarvoor geleverd dient te worden (RVZ, 2014). Decentralisatie krijgt 
zijn beslag en gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van 
de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet 
(Pommer & Boelhouwer, 2016). Op lokaal niveau worden voorzieningen georganiseerd 
om ondersteuning en zorg te waarborgen en zijn gemeenten verantwoordelijk voor het 
bevorderen van de (zelf )redzaamheid van burgers.

8.  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2013/09/17/troonrede-2013
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De rationalisering van welzijn en zorg doet zijn intrede. Voor minder geld moet 
steeds meer gebeuren en toezicht en controle nemen toe. Dit heeft effect op de 
handelingsruimte van professionals. De rol van de professional krijgt het imago 
van de producent en de professional wordt geacht productie te draaien. Een andere 
ontwikkeling die zich aftekent, is een afname van tolerantie door burgers voor slechte of 
matige dienstverlening. Ook dit bevordert een toename van controle op en beheersing 
van kwaliteitseisen. De rol van de professional verandert en het publieke vertrouwen 
neemt af (Jansen et al, 2009). Deze ontwikkelingen hebben bijgedragen aan het 
fenomeen dat het professionele handelen steeds meer in het teken staat van output 
leveren, werken op basis van effectief bewezen richtlijnen en zich verantwoorden 
op basis van bewijs. Dat roept een werkwijze op, waarin professionals op productie 
en prestaties beoordeeld worden, wat een negatief effect heeft op de intrinsieke 
motivatie van professionals (Jansen et al, 2009). Daar, waar organisaties steeds meer 
nadruk leggen op productie, efficiëntie en rendement, verliezen die organisaties 
ook hun maatschappelijke inbedding, waarbinnen professionals een menswaardig 
bestaan leiden en zin en betekenis kunnen geven aan hun beroep, hun talenten en hun 
verbeeldingsvermogen (Pessers, 2009).

Dit hoor ik terug in de verhalen van de ergotherapeuten. Zij hebben het gevoel in 
een spreekwoordelijke spagaat te zitten tussen de externe druk om meer productie 
te leveren en het interne, professionele verlangen om echt betekenisvol te zijn voor 
de cliënten. Met andere, krachtiger woorden: de therapeuten zitten bekneld tussen 
geld en de cliënt. Het spanningsveld is voelbaar in de verhalen van ergotherapeuten 
uit de praktijk. Volgens Pessers is dit spanningsveld niet zonder risico. Zij geeft aan dat 
professionals in een rationeel-instrumentele omgeving de eigen taal van het beroep, 
maar ook de eigenwaarden van het professionele handelen kwijtraken (Pessers, 2009). 
Dit is een risicovolle kwestie, met name vanuit de gedachte dat professionele waarden 
juist tot uitdrukking komen in de interactie met de ander (Jacobs, 2010). De vraag is wat 
in dit geval overblijft van een professionele identiteit op basis van beroepswaarden – 
vooral als ik dit plaats in het maatschappelijke geluid dat oprechte zorg uitspreekt over 
het mechanistisch aanpakken van burgers. Het lijkt of mensen een verzameling losse 
onderdelen zijn en organisaties worden ingericht om mensen instrumenteel, onderdeel 
voor onderdeel, te onderzoeken. De term ‘garagemodel’ wordt letterlijk genoemd. Zo is 
te lezen:

We voeren een kwik-fitmodel in. We richten een adhd-poli op en dan doen we met 
elk kind een soort apk-keuring. Tjak, tjak, tjak. Een snelle screening. En daar rolt dan 
de diagnose uit: adhd of niet. (Effting, 2015)
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Professioneel werken binnen het domein van gezondheid, welzijn en zorg lijkt onder 
een vergrootglas te liggen. Een vergrootglas is wellicht een noodzakelijk instrument 
om het waardevolle, dat verscholen ligt in het professioneel handelen, naar voren te 
halen, maar de verschillende, hierboven beschreven ontwikkelingen laten zien dat 
de professionele gerichtheid vooral ‘meten en weten’ betekent. Dat meten en weten 
mondt, paradoxaal genoeg, juist uit in het feit dat het systeem in toenemende mate 
meer aandacht geeft aan bureaucratie dan aan de kern van waar professioneel handelen 
van professionals om gaat (Verhaeghe, 2012). Aangaande deze paradoxale situatie pleit 
Nussbaum (2011) in haar boek Niet voor de winst voor professionals die kritisch kunnen 
denken en complexe vraagstukken aan durven te gaan. Dit is geen eenvoudige opgave, 
omdat bureaucratie ook zekerheidsverhogend werkt en professionals duidelijkheid 
geeft in deze weerbarstige samenleving (Van Hassel, Tonkens & Hoijtink, 2012).

Van den Brink constateert reeds in 2005 dat professionals weinig waardering krijgen 
vanuit de samenleving en vastlopen in regels en structuren (Van den Brink, Jansen, 
& Pessers, 2005). Uit voorgaande schets van de ontwikkelingen kan afgeleid worden 
dat deze druk op professionals voortkomt uit ontwikkelingen als het afslanken van 
de verzorgingsstaat, de invoering van het marktdenken in de gezondheidszorg en 
kostenbeheersing. Deze ontwikkelingen hebben volgens deze discussie als gevolg 
dat steeds vaker nadruk komt te liggen op aspecten als efficiëntie, effectiviteit en 
doelgerichtheid (Jansen et al, 2009). Dit veroorzaakt een groeiende disbalans – een 
gemis aan harmonie. Dit is een ogenschijnlijk paradoxale situatie (Van Houten, 2008) 
tussen wat Jacobs (2010) benoemt als instrumentele waarden (effectiviteit en efficiency) 
en morele waarden als bijvoorbeeld respect, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, 
aandacht en recht op participatie. Van Houten (2008) stelt hier een tegenstrijdigheid in 
logica’s, namelijk in die van de markt, de beroepsbeoefenaar en het management. Dit 
sluit aan bij wat Freidson (2001) beschrijft als een spanningsveld tussen ‘managerialism’, 
‘consumerism’ en ‘professionalism’.

In dit spanningsveld zijn twee kanten van het organiseren van gezondheid, welzijn en 
zorg zichtbaar geworden. In de noodzaak om te anticiperen op ontwikkelingen in de 
samenleving hebben enerzijds rationeel denken, het bewerkstelligen van marktwerking 
en kostenbeheersing hun intrede gedaan in het domein van gezondheid, welzijn en 
zorg. Anderzijds is de zorgverlening daardoor meer instrumenteel en ontzield geraakt. 
Professionals hebben nu zorgen over hun productie en voeren een strijd tussen efficiënt 
werken, registreren en daadwerkelijke zorg verlenen (Tonkens, 2016). Hierdoor kunnen 
professionals zich ontheemd en bekneld voelen in dit spanningsveld.
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Het spanningsveld is niet op te lossen (Van Houten, 2008). Kuiper (2007) pleit er om die 
reden voor dat professionals zoeken naar een balans tussen de verschillende logica’s. Ook 
pleiten veel auteurs voor een prominentere rol voor persoonlijke waarden en drijfveren 
in professioneel handelen (Jacobs, 2010; Jacobs et al, 2008; Kuiper, 2007; Pessers, 2009; 
Van Houten, 2004, 2008). Een meer aanzienlijke rol voor deze persoonlijke waarden kan 
volgens deze auteurs echter niet los worden gezien van de organisatorische context 
waarin professionals werkzaam zijn en de instrumentele waarden die daarbinnen aan de 
orde zijn. Het spanningsveld bestaat en in deze ogenschijnlijk paradoxale situatie, zoals 
Van Houten (2008) het noemt, ontstaan tegenkrachten. Ik denk bij het ontstaan van 
tegenkrachten aan het onderzoek naar GoodWork (Gardner, 2010; Gardner et al, 2009), 
de beweging van Beroepstrots (Jansen, Van den Brink, & Kole, 2009), de ontwikkelingen 
rondom vakmanschap zoals deze door Sennett (2008, 2010) worden beschreven en de 
ontwikkelingen rondom normatieve professionalisering (Van Ewijk & Kunneman, 2013). 
Deze tegenkrachten laten verschillende perspectieven met verschillende accenten zien. 
Het accent kan liggen op ethisch goed werken, op het vooropstellen van vakmanschap 
of op het organiseren van zorg waarin humane aspecten centraal staan. Professioneel 
werken vraagt om meer dan werken volgens richtlijnen en protocollen; het vereist een 
voortdurende reflectie van de professional op de keuzes die de professional maakt 
en de invloed van die keuzes op zijn positie binnen organisaties en de samenleving. 
Moderne, hedendaagse professionals moeten kunnen omgaan met de dynamiek 
tussen de verschillende logica’s en zich niet laten vangen in een kooi,waarin de ruimte 
ontbreekt om eigenstandig keuzes te maken en verantwoorden. De professional heeft 
een eigen discretionaire ruimte nodig. Als deze professionele ruimte in de knel komt, 
verwijzen publicaties naar het boek Professionalism: the Third Logic van Freidson (2001).

Professionalisme onder druk; Freidson, 2001
In zijn boek Professionalism: the Third Logic beschrijft Freidson (2001) drie manieren 
waarop arbeid kan worden georganiseerd en gecontroleerd. Deze drie manieren 
noemt hij ‘managerialism’, ‘consumerism’ en ‘professionalism’. Hij beschrijft enerzijds 
de logica van de bureaucratie (managerialism) en anderzijds de logica van de 
markt (consumerism). Freidson noemt dit het veld waarbinnen beroepen, en dus 
ergotherapeuten, zich dienen te positioneren en waarbinnen het beroep of de professie 
gestalte krijgt. Het verschil tussen deze drie vormen van logica ligt in de macht van 
de centrale actor: respectievelijk de leidinggevende, de consument en de expert. De 
logica van de markt staat voor de situatie waarin marktwerking het leidende principe 
is en consumenten zelf bepalen welke producten en diensten zij willen hebben. De 
aanbieders van deze diensten zijn daarbij elkaars concurrenten. Er wordt van uitgegaan 

vanBodegom-layout.indd   31 26/10/2017   14:38



32

Hoofdstuk I

dat de consument kennis heeft van welk product en welke dienst toereikend is voor zijn 
behoefte of vraag en van een zelfregulerend vermogen van de markt. Van een centrale 
regulering van kwaliteit en kosten is geen sprake.

Daartegenover staat de logica van de bureaucratie, het managementisme. Het leidende 
principe van deze logica is regulering door een kleine groep van bestuurders binnen 
organisaties. Controle, planning en regelgeving zijn binnen dit principe gebaseerd op 
voorspelbaarheid, efficiëntie en wat ‘transparantie’ genoemd wordt.

Als derde logica plaatst Freidson het professionalisme. Daarbij is het leidende principe 
dat professionals beschikken over de kennis die noodzakelijk is voor het uitoefenen 
van een beroep, waarbij zij zelf de ruimte hebben om over deze kennis te bepalen 
en te beoordelen. Freidson (2001) gaat daarbij uit van de volgende omschrijving van 
professionalisme:

Professionalism may be said to exist when an organized occupation gains the 
power to determine who is qualified to perform a defined set of tasks, to prevent all 
others from performing that work, and to control the criteria by which to evaluate 
performance. (p. 12)

Professionalisme gaat volgens Freidson om werk dat zodanig gespecialiseerd is, dat 
mensen er een specifieke opleiding voor nodig hebben en zeggenschap hebben over hoe 
het werk wordt verricht en gecontroleerd. Het werk kan niet worden gestandaardiseerd 
of gerationaliseerd. Beroepsbeoefenaren doen namelijk een beroep op de eigen logica, 
die buitenstaanders niet direct kunnen begrijpen. Freidson benadert professionaliteit 
vanuit het principe van arbeidsmacht. Dit neemt niet weg dat hij ook oog heeft voor de 
uniekheid en waarde van de professie. Dit komt duidelijk naar voren uit de beschrijving 
bij een van de elementen uit zijn model van professionaliteit (Freidson, 2001): “[…] 
an ideology that assets greater commitment to doing good work than to economic 
gain and to the quality rather than the economic efficiency of work” (p. 127). Hieruit 
maak ik op dat het in professioneel handelen primair gaat om goed werk (het doen 
van het goede en ethisch verantwoorde keuzes maken) en dat dit met hoge kwaliteit 
uitgevoerd wordt. Hierin ligt volgens Freidson ‘the Soul of Professionalism’ (2001, pp. 
197-222). ‘Goed werken’ verbindt hij met humanitaire waarden, die gerelateerd zijn 
aan de aard van de professie. Daarmee zegt Freidson dat professioneel handelen niet 
instrumenteel uitvoeren van handelingen is, maar dat de kern ligt in het waardenaspect 
van professioneel handelen: “The functional value of a body of specialized knowledge 
and skill is less central to the professional ideology than its attachment to a transcendent 
value that gives meaning and justifies its independence” (2001, p. 220). Freidson 
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maakt zich sinds de jaren zestig uit de vorige eeuw zorgen over professionalisme en 
de toenemende macht van het managementisme. Het consumentisme ziet hij als een 
ernstige bedreiging voor de professionele logica. Met zijn boek wil hij de centrale rol 
van professionaliteit herwaarderen en benadrukken dat professie vanuit de klassieke 
gedachte gericht is op het realiseren van humane waarden, zoals professies binnen het 
medische domein gericht zijn op de humane waarde van gezondheid.

Freidson beschrijft de drie logica’s als behorend bij de dynamiek van werken als een 
dynamisch model, waarin steeds gezocht dient te worden naar balans. Hoe die balans 
eruitziet, is volgens hem afhankelijk van specifieke situaties. Freidson voorziet als 
aanzienlijk probleem dat de professional, bij verstoring van deze balans, zijn ziel bij 
het professioneel handelen verliest. Dit bevestigt dat beknelling van de professional 
tussen het geld en de cliënt, waarbij de logica van het geld of de logica van de cliënt de 
overmacht krijgt, kan leiden tot instrumentalisering van professionele processen. Dit 
heeft ontzieling en ontwaarding van het professionele handelen als gevolg. (Freidson, 
2001; Pessers, 2009; Tonkens, 2003, 2016)

Het spanningsveld waarin professionals handelen, is een herkenbaar fenomeen en 
wordt door diverse auteurs beschreven. De geschetste signalen van ergotherapeuten 
betreffende het gevoel van beknelling tussen verschillende logica’s is te plaatsen in 
het geschetste theoretisch kader van Friedson. Hedendaagse professionals voelen zich 
bekneld tussen verschillende krachten, zoals die van het management, de consument 
en de professie. De invloed van de beroepsbeoefenaren wordt uitgehold. Letiche 
(Van den Brom & Bruining, 2012) stelt dat de dienstverlening van professionals zijn 
menselijke gezicht dreigt te verliezen en dat de hedendaagse professional niet langer 
de vakman van weleer is. Het is in dit spanningsveld onwenselijk dat elke ergotherapeut 
steeds opnieuw op individuele basis keuzes maakt, zonder zich ondersteund te voelen 
door de beroepsgroep zelf. De beknelde positie van ergotherapeuten vraagt om een 
stap in het proces van professionalisering van de beroepsgroep. Die kan gezet worden 
door na te denken over wat vanuit het waardenperspectief van de beroepsbeoefenaar 
ruimte biedt en wat daartoe bijdraagt in het proces van professionalisering. Voordat 
ik het gedachtegoed van normatieve professionalisering nader verken als mogelijke 
volgende stap in dit proces, geef ik eerst een beknopt overzicht van de actuele staat 
van professionalisering van de beroepsgroep van ergotherapeuten.

vanBodegom-layout.indd   33 26/10/2017   14:38



34

Hoofdstuk I

1.3 PROFESSIONALISERING ERGOTHERAPIE

De toename in kennis over het concept van dagelijks handelen in relatie tot gezondheid 
en kwaliteit van leven vormt een sterke stimulans in het proces van professionalisering 
van het beroep ergotherapie. In Nederland ontwikkelt het beroep zich reeds vanaf 
1953 en werken ergotherapeuten vanuit een kleine, bescheiden positie aan het proces 
van professionalisering. Dit proces heeft niet enkel te maken met kennisontwikkeling 
binnen de beroepsgroep, maar de professionalisering is gedurende deze periode 
ook gerelateerd aan ontwikkeling van vaardigheden door de beroepsbeoefenaar, 
vergroting van het belang van een sterkere positie in de maatschappij en organisatie 
binnen een beroepsvereniging. De professionalisering van het beroep ergotherapie in 
de Nederlandse context wordt binnen de Grondslagen van de ergotherapie (Kinébanian & 
Le Granse, 2006; Kinébanian & Thomas, 1998; Le Granse, Van Hartingveldt, & Kinébanian, 
2012, 2017) grofweg vanuit twee perspectieven beschreven: het perspectief van de 
inhoudelijke kennisontwikkeling van het beroep en het perspectief van de voortdurende 
strijd om een stabiele positie binnen het domein van gezondheid, zorg en welzijn. 
Deze twee perspectieven worden in de theorieën over professionalisering ook wel een 
structureel-functionalistische stroming genoemd, waarin de rationalisering dan wel de 
verwetenschappelijking van beroepsmatig handelen centraal staat. De andere stroming 
die zichtbaar is in de professionalisering van het beroep wordt ook wel aangeduid als de 
machtsbenadering. Hierin staan de disciplinering van de beroepsgroep en het claimen 
van maatschappelijke erkenning en wettelijke bescherming centraal (Van Houten, 2008, 
pp. 24-26). De derde benadering die onderscheiden wordt, is de attributiebenadering 
van Freidson. Deze beschrijft de kenmerken van een professie. Om als beroepsgroep 
binnen de publieke opinie te worden erkend en gewaardeerd, zijn volgens Freidson 
(2001, p. 127, p. 180) vijf factoren van belang, in samenhang met elkaar. Deze factoren 
zijn:

• Specialistisch werk, dat niet zonder meer door iedereen uitgevoerd kan worden, 
is gebaseerd op een kader van kennis en vaardigheden met een erkende status 
binnen de beroepscontext. Kennis en vaardigheden zijn gebaseerd op abstracte 
concepten en theorieën.

• De professional heeft een zekere mate van bevoegdheid over zijn vak. Hij wordt 
door zijn klanten en superieuren erkend als kenniseigenaar op zijn vakgebied.

• De professional heeft een beschermde positie binnen interne en externe markten. 
Dit betekent dat het vakgebied niet zomaar door anderen kan worden uitgeoefend. 
De positie is gebaseerd op het krediet dat de professional geniet naar aanleiding 
van zijn professionele kennis.
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• Er bestaat een formeel opleidingsprogramma, dat een gecertificeerd en specifiek 
curriculum heeft, waarmee de professional zich onderscheidt. Het curriculum 
wordt professioneel gecontroleerd en garandeert hoger onderwijs.

• Er is sprake van een achterliggende ideologie, die eerder in dienst staat van 
transcendente waarden en toewijding aan het doen van het goede dan aan 
economisch gewin.

Deze met elkaar samenhangende kenmerken zijn ook terug te vinden in hoe het beroep 
ergotherapie zich heeft ontwikkeld tot nu toe. Het beroep heeft zich afgescheiden van 
andere beroepen. Sinds de opzet van de eerste opleiding in Nederland in 1954 heeft 
de ontwikkeling ervan tot een professie zich in een gestaag tempo voltrokken. Het 
opzetten van een beroepsvereniging (1957), het uitgeven van een tijdschrift (1959), 
de aansluiting bij de Wereldorganisatie (1960) en een wettelijke erkenning (1981) zijn 
daarvan voorbeelden. Het beschrijven van een beroepsprofiel, het aanvaarden van een 
beroepscode en de ontwikkeling van een eigenstandig kwaliteitsbeleid volgen spoedig 
daarna. Momenteel wordt het beroep erkend als een professie met een eigen kennis- en 
vaardighedendomein (Verhoef & Zalmstra, 2013) en groeiend aanzien in de samenleving 
door de opname in de zorgverzekeringswet en de directe toegang tot ergotherapie 
(Kinébanian, Nierstrasz, & Van de Velde, 2017, p. 26). In deze zeer beknopte schets van 
de ontwikkeling zijn de kenmerken van Freidson herkenbaar. Begrippen die gebruikt 
worden om het proces van professionalisering van het beroep van ergotherapie in 
Nederland te duiden, zijn ‘herkenbaarheid’, ‘deskundigheid’, ‘autonomie’, ‘monopolie’ 
en ‘kwaliteit’ (Kinébanian, Nierstrasz, & Van de Velde, 2017, p. 25). Deze begrippen zijn 
ook te herleiden tot de kenmerken zoals Freidson deze heeft beschreven. Kinébanian, 
Nierstrasz en Van de Velde (2017) maken daarbij de opmerking dat het beroep zich verder 
zal professionaliseren, waarbij de ervaringsdeskundigheid van de burger een grotere rol 
zal spelen en het beroep te maken zal krijgen met maatschappelijke vraagstukken als 
migratie, klimaatverandering, natuurrampen en grootschalige conflicten. Wil het beroep 
ergotherapie echter groeien in erkenning en waardering binnen deze maatschappelijke 
vraagstukken, dan zullen alle kennis en vaardigheden moeten worden aangewend ter 
verwezenlijking van centrale maatschappelijke waarden.

Ergotherapeuten dragen bij aan centrale maatschappelijke waarden als gezondheid, 
welzijn en kwaliteit van leven van burgers. De focus ligt daarbij op het ondersteunen 
in het (weer) kunnen uitvoeren van dagelijkse handelingen in betekenisvolle, 
maatschappelijke rollen. Het gaat daarbij om burgers die daarin belemmerd dan wel 
beperkt zijn (Kinébanian, Nierstrasz, & Van de Velde, 2017; Van Hartingsveldt et al, 2010). 
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Daarbij merk ik op dat professionalisering, naast een continu proces van ontwikkelen 
van kennis en vaardigheden en het versterken van de positie van het beroep in de 
samenleving, ook een morele verantwoordelijkheid kent (Freidson, 2001).

Momenteel draagt veel onderzoek bij aan de theoretische onderbouwing van het 
beroep en de ontwikkeling en implementatie van beroepsspecifieke richtlijnen (Graff, 
Satink, & Steultjens, 2017). Ook is in het proces van professionalisering aandacht 
voor de economische waarde van ergotherapie en haar potentiële bijdrage aan 
kostenreductie in de zorg (Lammers & Scholte, 2014). Om de morele waarden van het 
beroep niet naar de achtergrond te laten verdwijnen in de toenemende rationaliteit 
van de samenleving en toenemende eisen vanuit het systeem, kan de ergotherapeut 
terugvallen op de Beroepscode en gedragsregels ergotherapeut (De Leeuw, Saenger, 
Vanlaerhoven, & De Vries-Uiterweerd, 2015). Hierin staat, naast de van toepassing zijnde 
wet- en regelgeving voor de beroepsuitoefening, beschreven welke gedragsregels 
gelden binnen het professioneel handelen op basis van ethische principes en specifieke 
competentiegebieden. Als ondersteuning voor het kunnen oplossen van ethische 
dilemma’s kan een ethisch redeneermodel worden gebruikt. Een verbinding tussen 
de principes van ethiek en de onderliggende beroepswaarden is niet beschreven. 
Ook een relatie naar de maatschappelijke waarde van gezondheid en kwaliteit van 
leven is niet gelegd. Hierin ligt volgens mij ruimte voor professionele ontwikkeling; 
des te meer, omdat uit ander onderzoek naar voren is gekomen dat de macht van 
het managementisme groot is en dat ergotherapeuten daardoor op gespannen voet 
komen te staan met de eigen beroepswaarden (Hammell, 2007). Een meer optimistisch 
perspectief laat zien dat het beroep ergotherapie juist waarde kan toevoegen aan de 
huidige maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld door de toenemende vraag 
van ouder wordende burgers om langer thuis te wonen of die van mensen met een 
chronische aandoening om langer in het arbeidsproces te participeren. Dat vraagt wel 
om passende keuzes en om de gepaste ontwikkeling van kennis en vaardigheden van 
de professionals zelf (Cooper, 2012).

In een positie waarin beknelling van het professioneel handelen de overhand krijgt, 
lopen ergotherapeuten het risico de ziel en de essentie van het beroep uit hun 
professioneel handelen kwijt te raken en daarmee ook de erkenning, de herkenning 
en de publieke waardering voor wat zij kunnen betekenen voor burgers, organisaties 
en samenleving te verliezen. Zij raken op afstand van hun beroepswaarden met 
ontwaarding en (ont)waardering van professioneel handelen als gevolg. Dat is voor mij 
een startpunt van denken over of normatieve professionalisering bij kan dragen aan 
een sterker fundament in het professioneel handelen van ergotherapeuten. Normatieve 
professionalisering wil bijdragen aan het goede leven, werken en wonen van burgers en 
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wordt omschreven als “de individuele en collectieve ontwikkeling van de kwaliteit van 
het professionele handelen verbonden met goed werk doen in de ethische, esthetische 
en instrumentele zin” (Van Ewijk, H., 2013, p. 60).

Het gedachtegoed van normatieve professionalisering is gericht op het professioneel 
handelen. Dat handelen kan gelieerd worden aan de professional, maar kan ook 
betrekking hebben op het handelen van organisaties, vrijwilligers of een specifieke 
sector. Mijn verkenning van dit gedachtegoed staat in het teken van het professioneel 
handelen van ergotherapeuten. Vanuit die achtergrond zoek ik in de theorie 
aanknopingspunten voor een volgende stap in het professioneel handelen van 
ergotherapeuten.

1.4 NORMATIEVE PROFESSIONALISERING

Het denken over normatieve professionalisering vindt zijn oorsprong in de jaren 
negentig. Het begrip wordt door Van Houten (2008) geïntroduceerd in zijn rectorale 
rede van 1993 aan de Universiteit van Humanistiek. Het is een concept dat vooral 
ingeburgerd is binnen de sociale beroepen in Nederland. Bij de start van de 
ontwikkeling wordt nog gesproken over normatieve professionaliteit, wat wordt gezien 
als een tegenbegrip van het technisch-instrumenteel handelen van professionals, de 
toenemende dominantie van de logica van de bureaucratie en de dominantie van 
het marktdenken. Vooral Harry Kunneman heeft het concept verder doordacht en 
uitgewerkt in diverse publicaties (2005, 2012, 2013a, 2013b). Vooral de publicaties van 
Van Ewijk & Kunneman (2013) en Kunneman (2013 a, 2013b) laten een uitvoeriger beeld 
zien van de conceptualisering van normatieve professionalisering. In de beschrijving 
van het gedachtegoed van normatieve professionalisering schets ik eerst het beeld 
van de ontwikkeling van het gedachtegoed, daarna zoom ik in op de onderliggende 
aspecten zoals deze in de definiëring naar voren komen en tot slot kijk ik naar wat al 
bekend is over de mogelijke praktische relevantie van dit denken voor het professioneel 
handelen van beroepsbeoefenaren.

Ontwikkeling normatieve professionalisering
Normatieve professionalisering kan gezien worden als een proces dat ruimte 
maakt voor aandacht voor en reflectie op het normatieve deel van professioneel 
handelen van beroepsbeoefenaren. Normativiteit in dat professioneel handelen 
komt naar voren in de manier waarop in de beroepsuitoefening wordt omgegaan 
met de mensen die beroepsbeoefenaren daarin tegenkomen en de keuzes die daarin 
gemaakt worden. Normativiteit wordt grofweg omschreven als een “reflectieve, 
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onderzoekende, lerende, omgang met de verschillende vormen van normativiteit – 
persoonlijk, epistemologisch, organisatorisch en moreel-politiek – die in alle vormen 
van professioneel handelen werkzaam zijn” (Van Ewijk & Kunneman, 2013, p. 9). Het 
begrip ‘normatieve professionaliteit’ is ontstaan binnen het kader van reflectie op 
de aard van de werkzaamheden van humanistisch raadswerk. Het doel van deze 
reflectie was het verdiepen van de identiteit van deze professionele begeleiding bij 
burgers met individuele bestaansvragen (Van den Ende & Kunneman, 2008). Hierbij 
gaat Kunneman uit van het perspectief van menselijke waardigheid, zingeving en 
kwaliteit van leven. In deze benadering van professionaliteit staat normativiteit op 
de voorgrond en wordt het professioneel handelen losgemaakt van professionaliteit 
die gericht is op doelmatigheid en effectiviteit. Dit losweken van beide perspectieven 
van professionaliteit krijgt als reactie dat normatieve professionaliteit gezien wordt als 
verzet tegen technisch-instrumenteel handelen van professionals. In deze beweging zit 
de gedachte opgesloten, dat normatieve professionaliteit vooral gericht is op het recht 
doen aan waarden als ‘betrokkenheid’ en ‘aandacht’. Dat maakt een dualiteit zichtbaar 
tussen het normatieve en het instrumentele deel van het handelen van professionals.

De dualiteit tussen beide perspectieven wordt ontleend aan de tegenstelling die 
Habermas heeft geïntroduceerd, namelijk de leefwereld en de systeemwereld (Van den 
Ende & Kunneman, 2008, p. 69). De leefwereld wordt binnen het denken van Habermas 
gezien als de wereld, waarin onderlinge relaties worden gekenmerkt door openheid, 
betrokkenheid en onderlinge overeenstemming. De relaties in de systeemwereld 
worden daarentegen gekenmerkt door technische en bureaucratische uitingsvormen 
en beïnvloed door strategische belangen. Kunneman geeft nadrukkelijk aan, dat bij 
de start van de ontwikkeling van normatieve professionaliteit, dit onderscheid eraan 
heeft bijgedragen de verhoudingen helder te schetsen. Hij beschrijft het professionele 
handelen in die periode als de praktijk van het ‘broodroostermodel’. Hiermee duidt hij 
op het rigide karakter van hantering van het proces van probleemstelling, doelstelling 
en interventie, dat door de cliënt moet worden ondergaan. Met het concept van 
normatieve professionaliteit verwijst hij naar een benadering, waarbij professionals 
oog hebben voor de complexiteit van de situatie waarin cliënten zich bevinden en dat 
cliënten niet vereenzelvigd worden met hun problematiek. Hij beoogt het terugbrengen 
van het hart in het professionele handelen vanuit een humanitaire waardenkern.

De kern van normatieve professionaliteit ligt in het samen optrekken van cliënt en 
professional, om voor elkaar van betekenis te kunnen zijn. Immers: beide partijen 
streven naar een betekenisvol leven, waarin zij eigenwaarde kunnen ervaren door 
betekenisvolle relaties met de ander. Deze fase van ontwikkeling van normatieve 
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professionaliteit wordt gekenschetst als een fase van oppositie en staat in het teken van 
weerstand tegen die vormen van besturing, die voornamelijk gericht zijn op effectiviteit 
en meetbare resultaten.

In de eerste jaren van de twintigste eeuw besteedt Kunneman in toenemende mate 
aandacht aan de posities van de professionals, vraagt hij steeds meer aandacht voor 
existentiële en morele vraagstukken van mensen en spreekt hij voor de noodzaak 
van een rijke culturele humuslaag als bodem voor co-creatieve leerprocessen tussen 
professionals, cliënten en burgers (Kunneman, 2005). De tegenstelling tussen de 
leefwereld en de systeemwereld zwakt af. Als effect op het hanteren van deze 
tegenstelling, ontstond namelijk de neiging om morele waarden exclusief aan de kant 
van de leefwereld te plaatsen en de leefwereld te idealiseren, waarbij voorbijgegaan werd 
aan de morele waarden van een systeemwereld, zoals bijvoorbeeld rechtvaardigheid, 
vrijheid en gelijkwaardigheid. Kunneman pleit voor het loslaten van deze begrippen 
vanuit een perspectief op tegenstellingen. Hij scherpt de begrippen aan vanuit een 
meer sociologisch perspectief, om daarmee recht te doen aan de ontwikkeling van 
normatieve professionaliteit in deze postmoderne samenleving. Juist de morele 
waarden van de leefwereld als systeemwereld kunnen gezien worden als ambivalent. 
In de relaties in leefwereldcontexten is niet enkel sprake van betrokkenheid bij elkaar 
en zorg voor elkaar, maar kan ook sprake zijn van exclusie, persoonlijke conflicten en 
huiselijk geweld.

Ook in de systeemwereldrelaties kunnen onverschilligheid en diep verankerde 
machtsverhoudingen voorkomen, maar is daarnaast sprake van het vormgeven en 
uitdragen van universele mensenrechten. Deze morele ambivalentie van beide vormen 
helpt bij het loskoppelen van normatieve professionaliteit aan de scherpe tegenstelling 
die is ontstaan. Kunneman vindt legitimering voor deze stap in de ontwikkeling van 
normatieve professionaliteit bij de ethiek van Ricoeur. Kunneman (2012, pp. 36-40) 
haalt in dat denken van Ricoeur het onderscheid en de verbinding tussen ethiek en 
moraliteit aan. In grote lijnen kan deze als volgt samengevat worden: ethiek gaat om 
het streven naar het goede leven van de persoon zelf en zijn naasten en moraliteit 
kan opgevat worden als een streven naar kansen op een goed leven voor iedereen. 
De morele vraag ligt dan op het vlak van instituties en professionele organisaties. 
Ricoeur legt de verbinding dat zorgzaamheid voor de ander kan bijdragen aan de 
persoonlijke ervaring van het goede leven en vraagt van de mens om steeds na te 
denken wat bijdraagt aan een “een goed leven, met en voor anderen in rechtvaardige 
instituties” (Kunneman, 2012, p. 38). In deze fase van ontwikkeling beoogt Kunneman 
vooral een verbondenheid tussen de verschillende logica’s en dat het hierbij niet enkel 
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gaat om strategisch handelen, maar dat er ook ruimte moet zijn voor betekenisvolle 
leerprocessen. Dit komt vanuit de gedachte, dat de samenleving openheid biedt in een 
tijd van optimisme over en kritiek op het vooruitgangsideaal.

In deze fase van ontwikkeling verschijnt ook het boek Goed Werk (Jacobs et al, 
2008). Juist door de focus op de beknelling van professionals komt het concept van 
normatieve professionaliteit in een bredere belangstelling te staan. Het nadenken over 
hoe verbindingen gelegd kunnen worden tussen de verschillende, elkaar interfererende 
logica’s, komt op de agenda te staan. Het begrip ‘normatieve professionaliteit’ verandert 
in ‘normatieve professionalisering’, vanuit het oogpunt dat normatief handelen gezien 
moet worden vanuit de context van leerprocessen. Normatieve professionalsering gaat 
om het ontwikkelen van een “reflectieve, lerende verhouding tot deze normativiteit”. 
Dit gebeurt vanuit het inzicht dat alle vormen van professioneel handelen normatief 
geladen zijn (Van Ewijk & Kunneman, 2013, p. 12).

Kunneman pleit voor het ontwikkelen van moreel kapitaal (Kunneman, 2012); bijna een 
morele noodzaak in een tijdperk, waarin de waarden van autonomie en keuzevrijheid 
hoogtij voeren. Het is een tijd waarin gezagsverhoudingen veranderen en gesloten 
gemeenschappen meer en meer verdwijnen – een tijd waarin verticale morele kaders 
afzwakken, waardoor ruimte ontstaat voor een cultuur van de dikke-ik (Kunneman, 
2005). Kunneman gebruikt de metafoor van de dikke-ik om de cultuur van ‘veiligstellen 
van eigenbelang’, ‘ik bepaal zelf wel’ en ‘ik trek mij van niemand iets aan’ te beschrijven. 
Moreel kapitaal ziet Kunneman (2012, p. 55) dan vooral ontstaan in het opbouwen van 
horizontale verbindingen, die bestaan uit vier hulpbronnen, namelijk: (i) behoefte aan 
aandacht, zorgzaamheid en hulpvaardigheid, door Ricoeur gezien als aspecten van 
vriendschap; (ii) ambachtelijk werk leveren zoals dat door Sennett (2008) is beschreven; 
(iii) goed samenwerken en (iv) het begrenzen van onverschilligheid en de misbruik van 
macht. Op deze manier verbindt Kunneman (2012, p. 55) normatieve professionalisering 
aan de logica van de gift, wat hij verwoordt als: “[…] je geeft zorg en hulp aan een ander, 
je wijdt je aan een ambacht, je brengt je eigen hulpbronnen in om samenwerking te 
laten slagen en je biedt weerstand aan onverschilligheid of aan machtsmisbruik”. 
Wederkerigheid en co-creatie zijn voor Kunneman daarin verbindende concepten.

De laatste jaren pleit Kunneman voor het vergoten van de waardenruimte voor 
professionals, om daarin ruimte te hebben voor vraagstukken die ertoe doen. Toename 
van autonomie en democratie hebben de waardenruimte vergroot en heeft de mens 
vrijer gemaakt. Dit is onlosmakelijk verbonden met de toenemende liberalisering en 
het streven naar economische groei, waardoor alle burgers op deze wereld beoordeeld 
worden vanuit hun economisch nut. Het ambivalente karakter van deze ontwikkeling 
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ziet Kunneman als een ontoereikend waardenkader voor het omgaan met de 
complexiteit van de hedendaagse uitdagingen. Kunneman adviseert de complexiteit 
niet te ontvluchten, maar de leerzame wrijving tussen feiten en waarden te accepteren 
en daarin pluriformiteit te erkennen (Kunneman, 2013a, 2013b). Ook geeft hij aandacht 
aan de politieke betekenis van normatieve professionalisering, om daarmee van 
binnenuit de professionele werkwijzen en organisatorische kaders te beïnvloeden.

Definiëring van normatieve professionalisering
Normatieve professionalisering is beschreven als “de individuele en collectieve 
ontwikkeling van de kwaliteit van het professionele handelen, verbonden met goed 
werk doen in de ethische, esthetische en instrumentele zin” (Van Ewijk, 2013, p. 60). 
In deze definitie zitten concepten opgesloten als ‘complexiteit’, ‘hypergoods’ en wordt 
aan normativiteit concepten als ‘ethiek’, ‘esthetiek’ en ‘instrumentaliteit’ toegevoegd. In 
de toelichting op deze begripsdefiniëring leun ik op de beschrijving van Van Ewijk, H. 
(2013, 2014).

Het concept van ‘complexiteit’ geeft richting aan de gedachte dat we meer naar het 
totaalbeeld dan naar afzonderlijke delen moeten kijken en berust op een gevoel voor 
‘Gestalt’, zoals Polanyi dit heeft beschreven. Een belangrijk kenmerk van complexiteit is 
dat het geen kern heeft en niet te herleiden is tot een oorzaak of een oplosing. Het is een 
dagelijkse realiteit met meerdere perspectieven daarop. Professionals hebben zich te 
verhouden tot die realiteit, als ware het een onontwarbare kluwen, waarin de mens zelf 
een weg moet vinden en zich leert verhouden tot zingevingsvraagstukken en sociale 
inbedding. De essentie is dat complexiteit niet gereduceerd kan worden tot simpele 
waarheden, maar vraagt om beredeneerde keuzes in geloof in waarden en realiteitszin.

‘Hypergoods’ wordt gezien als een tweede belangrijk concept, dat valt onder het 
denken van normatieve professionalsering. Het concept van hypergoods wordt 
beschreven vanuit het denken van Taylor (Van Ewijk, H., 2013, 2014). Hypergoods zijn 
de grote universele waarden zoals die bekend zijn uit de wereldreligies en de politieke 
ideologieën. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld vrijheid, broederschap, 
rechtvaardigheid, ontplooiing en vrede. De moeilijkheid bij dit concept van hypergoods 
is, dat op verschillende manieren gedacht moet worden over het belang ervan. Geeft 
het richting aan ons handelen, of is de ontwikkeling van de huidige samenleving juist 
gericht op het loskoppelen van deze universele waarden? In elk geval is het volgende 
concept, wat beschreven wordt, ingebed in hypergoods. Dat concept gaat over goede 
zorg, goed leven en goed werk. Verschillende auteurs hebben hieraan bijgedragen. 
Het concept betreft in grote lijn ‘goed doen’ en ‘goed zijn’, waarbij ‘aandacht’ en 
‘betrokkenheid’ belangrijke aspecten beschreven zijn.
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Normatieve professionalisering wordt dan ook expliciet verbonden met ‘goed doen’ 
als kader voor reflectie en direct verbonden met de universele waarden van de 
samenleving, het publiek belang en maatschappelijke vraagstukken. Dit houdt in dat 
professionals hun acties afwegen tegen de achtergrond van hun eigenwaarden en de 
waarden die zij representeren. Het goede doen is niet alleen gericht op het ethische 
element van professioneel handelen, maar ook op het methodische, het instrumentele 
en het technische deel ervan. Vakbekwaamheid, vakmanschap en werken volgens de 
richtlijnen en voorschriften zijn vormen van instrumentele normativiteit waarbij ‘goed’ 
tegenover ‘slecht’ staat. Dit staat in tegenstelling tot ethische normativiteit, waar ‘goed’ 
tegenover ‘kwaad’ staat en waarin beroepscodes instrumenten zijn voor de professional. 
Naast deze vormen van normativiteit wordt ook het element van esthetiek ingebracht. 
Het gaat daarbij om het belang van goede smaak. De ontwikkelaars van het concept van 
normatieve professionalisering vallen hierbij terug op het denken van Bourdieu. Wat 
hierbij sterk naar voren wordt gebracht, is de noodzaak dat de normatieve professional 
een gevoel heeft voor goede verhoudingen, diversiteit en een gevoel voor toonzetting. 
Het gevoel voor goede smaak ligt opgesloten in de mens en kan uiting geven aan 
herkenning en erkenning, maar ook aan insluiting en uitsluiting; als smaken immers te 
veel van elkaar verschillen, is het problematischer voor iemand om zich te verhouden 
tot een diversiteit aan smaken. Normatieve professionalisering gaat dus in essentie om 
bijdragen aan het goede leven van burgers en zorgen voor burgers, door goed werk te 
leveren en door dit zorgen en werken met gevoel voor smaak te doen.
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Praktische relevantie van normatieve professionalisering
Uit de beschrijving van het concept van normatieve professionalisering kan ik afleiden 
dat professionele werkzaamheden waardevol kunnen zijn door de gerichtheid op 
humaniteit, maatwerk voor de personen in de situatie en door reflectie op verschillende 
niveaus van waarden die in de situatie kunnen voorkomen. In de praktijk van alledag 
ontbreekt nog praktische ervaringskennnis in relatie tot het gedachtegoed van 
normatieve professionalisering. Nap (2012) laat in zijn onderzoek, binnen het domein 
van de politie, zien dat het implementeren van normativiteit in de alledaagse praktijk 
niet eenvoudig is. Hij toont aan dat werken in de complexiteit, zoals de politieman deze 
elke dag opnieuw ervaart, vraagt om ambachtelijke kwaliteit in de volle breedte van het 
professioneel handelen in samenhang met morele kaders voor het werk. Nap bevestigt 
dat leren van de praktijk een essentie is in normatief handelen en dat dit moet gebeuren 
op basis wat zich in de praktijk van alledag voor doet. Wat in de praktijk aan waardevols 
oplicht, noemt Nap het ‘verheffen van het alledaagse’(Nap, 2013, p. 337). Het toelaten 
van onzekerheid, van nabijheid van de ander en durven kijken naar wat op het spel staat, 
zijn elementen die in het verheffen van het alledaagse een rol spelen. Opvallend was 
wel dat politiemensen onderling geen zicht hadden op de normativiteit van de ander 
en dat daardoor iedereen anders handelde in bepaalde situaties. In het boek Praktijken 
van normatieve professionalisering (Van Ewijk & Kunneman, 2013) staat een scala aan 
ervaringen beschreven. De rode draad in het boek maakt zichtbaar dat het nadenken 
en doordenken over dit onderwerp volop gaande is. Veel ervaringen verhalen ook over 
de weerbarstigheid in de samenleving en dat ruimte voor dit denken en doen echt door 
personen zelf gecreëerd dient te worden. Was het concept in oorsprong ontwikkeld 
voor het versterken van de identiteit van humanistisch raadswerk; nu is het concept 
verbreed met verschillende theoretische concepten en geadopteerd door diverse 
(sociale) beroepen.

Normatieve professionalisering gaat om de samenhang tussen communicatieve, 
normatieve en reflectieve aspecten en kan gezien worden als een ideologische 
ontwikkeling, waarin veelal praktische ervaringen nog ontbreken binnen gezondheid, 
welzijn en zorg. Het concept normatieve professionalisering kan als inspiratiebron 
dienen en professionals bewust maken dat het in professioneel handelen gaat om “het 
uithouden en het productief maken van de spanning tussen de humanitaire kern en 
de pragmatische realisering van professionaliteit” (De Jong, 2015, p. 208). Met andere 
woorden: dat professionals zich bewust moeten afvragen, hoe zij omgaan met het 
spanningsveld dat opgesloten ligt in professioneel handelen. Daarbij dienen zij zowel 
het menselijke gezicht te laten zien als de pragmatische kant niet uit het zicht te 
verliezen.
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1.5 KRITISCHE BESCHOUWING

In de inleiding van dit hoofdstuk heb ik de thematiek geschetst aan de hand van 
signalen uit de praktijk. Ergotherapeuten vertellen over een situatie, waarin zij zich 
opgesloten voelen tussen enerzijds voldoen aan de macht van productie draaien en 
kostenbeheersing en anderzijds van betekenis willen zijn voor de cliënt en daarin 
niet kunnen doen wat zij willen doen. Ik heb dit ‘het spanningsveld tussen geld en 
cliënt’ genoemd. Het roept een gevoel van dualiteit op, die opgesloten ligt in het 
professioneel handelen en via deze verhalen over beroepssituaties naar voren is 
gekomen. In mijn doordenken over deze signalen zie ik deze dualiteit op meer plekken 
binnen het beroepsdomein opduiken. Ik noem daarbij de dualiteit tussen emotionele 
betrokkenheid en professionele afstandelijkheid in de relatie met de cliënt (Le Granse 
& Kuiper, 2017) en de dualiteit die opgesloten zit in de definiëring van het begrip 
‘professioneel werken’ (Van Hartingsveldt et al, 2010). Hierin wordt nadrukkelijk van 
ergotherapeuten gevraagd te balanceren tussen ethische verantwoording en doel-
rationele verantwoording. De vertelde signalen roepen het beeld op van handelen 
binnen – zoals Jacobs (2008) dat noemt – een ‘messy business’, waarin professionals 
rollen aannemen, die te vergelijken zijn met de rollen uit de dramadriehoek van 
Karpman (2007). Hierbij gaat het om professionals die zichzelf als slachtoffer zien van de 
situatie en die juist de kant van de cliënt in de rol van de redder van de situatie kiezen. In 
deze situaties worden waarden zichtbaar, die kunnen botsen met wat ergotherapeuten 
daadwerkelijk naar voren wil brengen.

Smit (2013) volgt in haar hoofdstuk over Wat is goede zorg? het gedachtegoed van 
de filosoof Berlin over dat waarden die niet universeel erkend worden en vragen om 
gewogen argumentaties altijd bestaan. Elkaars waarden en elkaars redenatie over die 
waarden vragen dan om respect, debat en dialoog. Het denken in dualiteit verscherpt 
het risico op tegenstellingen en vraagt daarom juist om het voeren van een dialoog 
over en vanuit meerdere perspectieven, zodat ruimte ontstaat voor verschil en 
verscheidenheid. Wordt deze dialoog niet gevoerd, dan is het risico volop aanwezig dat 
de macht van de sterkste zal tellen en dat iedere actor in het proces van gezondheid, 
welzijn en zorg zijn eigen visie op wat goed is laat prevaleren. Dit proces mondt uit in 
een duel om de sterkste, kan het gevoel van beknelling bij actoren oproepen en laat 
zien dat het werken in de dagelijkse praktijk van gezondheid, welzijn en zorg vraagt om 
kunnen omgaan met een diversiteit aan ethische opvattingen en kennisbronnen.

Annemarie Mol (2006) laat in haar boek De logica van het zorgen zien dat dit gevoel 
van beknelling zich op verschillende terreinen en niveaus en bij iedere betrokkene kan 
voordoen. Zij schetst dat de logica van het kiezen is doorgedrongen tot de logica van 

vanBodegom-layout.indd   44 26/10/2017   14:38



45

1

Verhalen over professioneel handelen in een weerbarstige samenleving

het zorgen en dat dit tot ongewenste en gewenste situaties leidt. Die situaties zijn niet 
los van elkaar te zien en vragen om beschouwing vanuit samenhang en beïnvloeding. 
De logica van het kiezen kan bijvoorbeeld het gevoel van ruimte en meer vrijheid geven 
aan patiënten, maar voor wie de voorschriften niet opvolgt, staat het goede leven op 
het spel. De logica van het zorgen ontneemt als het ware weer die vrijheid – die ruimte. 
Dat kan het gevoel van beknelling oproepen: niet weten wat te moeten kiezen en niet 
weten wat het beste is om te doen. Mol pleit ervoor om steeds te vragen wat verstandig 
is om te doen en vragen aan patiënten te stellen als: ‘Hoe te leven als …?’ of ‘Hoe te leven 
met …?’ met daarin als uitgangspunt ieders persoonlijke opvatting over wat dit ‘goede 
leven’ betekent.

De situatie van de beknelde professional is niet het alleenrecht van ergotherapeuten; 
het wordt breed beschreven en erkend door alle beroepsgroepen heen. Freidson 
(2001) maakt zich met zijn boek sterk voor de (her)waardering van professionals 
en dat het professioneel handelen van professionals vraagt om het zoeken en 
misschien wel uitdagen van een balans in professioneel handelen tussen de logica’s 
van managementisme, consumentisme en professionalisme. Ook laat Freidson zien 
dat professioneel handelen verder gaat dan methodisch–technisch–instrumenteel 
handelen en dat het bijdragen aan maatschappelijke waarden prioriteit dient te 
hebben boven economisch nut. Freidson geeft inzicht in een ideaaltypisch model en 
geeft geen handvatten voor hoe te handelen als de balans verstoord is. Wel schetst hij 
het risico van deze balansverstoring, namelijk dat het professioneel handelen wordt 
ontdaan van zijn ziel en daarmee van het van betekenis kunnen zijn voor de ander. 
Dit heeft direct effect op de ander, die daarmee ook geen betekenis kan ontlenen aan 
de relatie met de professional. Dit roept de vraag op wat ergotherapeuten kunnen 
doen, in hun proces van professionalisering, om uit het gevoel van beknelling te komen 
en hun waarde voor burgers, organisaties en samenleving tot uiting te brengen. De 
vraag is op welke manier zij binnen de publieke opinie erkend kunnen worden, zodat 
daarmee recht wordt gedaan aan de essentiële drijfveer van ergotherapeuten om bij te 
dragen aan centrale maatschappelijke waarden als gezondheid, welzijn, kwaliteit van 
leven en inclusie. De signalen uit de praktijk roepen dualiteit op, waarin een denken in 
dichotomie doorschemert. Dichotomie wordt zichtbaar in een dilemma uit de praktijk 
waarin ergothepraeuten de keus hebben tussen: moet ik kiezen voor een betekenisvolle 
interventie voor mijn cliënt en ergotherapie in de klas geven, of moet ik kiezen voor de 
richtlijn van de verzekeraar, volgens welke ik niet mag werken binnen de klas waarin 
mijn cliënt onderwijs krijgt en handelingsproblemen ondervindt? De verhalen uit de 
praktijksituatie roepen een denken in tegenstellingen op en welke keuze ook gemaakt 
wordt – deze is onbevredigend. Ergotherapeuten hebben blijkbaar (nog) niet een 
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dergelijke staat van professionalisering, dat zij sturing kunnen geven aan dit fenomeen. 
Dit lees ik terug in wat Freidson zegt: “their position is being seriously weakened in the 
name of competition and efficiency” (2001, p. 3).

In mijn verkenning naar meer context en kennis naar de positie van de beknelde 
professional kwam ik uit bij het gedachtegoed van normatieve professionalisering. 
Normatieve professionalisering is in de jaren negentig van de vorige eeuw ontstaan als 
verzet tegen de instrumentalisering van het professioneel handelen van professionals 
als gevolg van opkomende liberalisering van gezondheid, zorg en welzijn. Het denken 
in dualiteit is verscherpt. Het concept is een teken van weerstand tegen de praktijk 
van professionals en creëert tegenstellingen in die praktijk van professionals. Met het 
ontwikkelen en verder ontvouwen van het concept ‘normatieve professionalisering’, 
trachten de ontwikkelaars het dichotome denken – het denken in tegenstellingen – af te 
zwakken en meer aandacht te vragen voor het lerende, onderzoekende en reflecterende 
in het professioneel handelen. Het gaat in professioneel handelen om oog krijgen voor 
de meer existentiële en morele vraagstukken in de samenleving vanuit een leerproces, 
waarbij in professioneel handelen gevraagd wordt de ambivalentie te omarmen en 
verschillende logica’s te verbinden. Het gaat in professioneel handelen om bewust leren, 
vanuit het perspectief van de complexheid van de samenleving en vanuit de waarde 
die opdoemt uit de praktijk van alledag en waarin aandacht is voor het normatieve in 
instrumenteel, ethisch en esthetisch handelen. Dit zijn aspecten die van invloed zijn 
op het normatief welslagen van de professional. Vele geraadpleegde documenten 
(Jacobs et al, 2008; Kunneman, 2005, 2012, 2013a, 2013b; Nap, 2012, 2013; Van Ewijk, 
H., 2013, 2014; Van Ewijk & Kunneman, 2013; Van den Ende, 2011) geven mij het beeld 
dat normatieve professionalisering gezien wordt als een breed kader van ideeën die 
de professional kunnen ondersteunen in het werken binnen een samenleving waarin 
verschillende, op elkaar in werkende waarden van kracht zijn. In dat professionele 
handelen wordt dan het normatieve, het methodische en het smaakvolle zichtbaar. 
Professionals kunnen deze facetten herkennen en erkennen bij de ander en in de 
interactie met de ander en bij zichzelf. De ideologie van normatieve professionalisering 
legt vanuit een theoretisch perspectief de focus op een gerichtheid op goed leven, 
goed werken en goed zorgen met gevoel voor goede smaak, waarin erkenning voor 
het verschil ligt opgesloten. Theoretisch is deze ideologie in grote lijnen te plakken op 
de theoretische kenniskaders van ergotherapeuten, waarin ook ethisch handelen wordt 
verwacht. Dit ethisch handelen richt zich op dat ieder mens ertoe doet en recht heeft 
op participatie in de maatschappelijke rollen die hij wil vervullen, vanuit de drijfveer 
om bij te dragen aan de maatschappelijke waarde van gezondheid. De beschreven 
competentiegebieden (Van Hartingsveldt et al, 2010) geven daarin theoretische kaders 
en richting voor het professioneel handelen. Het kenniskader alleen is geen garantie 
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voor succes en normatief handelen is geen losstaande methodiek. Kunneman (2005) 
zegt hierover dat het handelen van professionals doordesemt is van moraliteit, dat 
professionals ‘dit weten’ enkel kunnen ontdekken in de dynamiek van de interactie met 
anderen, en dat zij de waardekant van hun handelen tot zijn recht moeten laten komen 
en daarin de kantelmomenten moeten leren herkennen (Van den Ende, 2011).

In deze uiteenzetting naar antwoorden op de vraag of normatieve professionalisering 
een volgende stap kan zijn in de professionalisering van het handelen van 
ergotherapeuten, kom ik tot het inzicht dat er in grote lijnen overeenkomsten te 
ontdekken zijn tussen het gedachtegoed van normatieve professionalisering en wat 
beschreven is over professioneel handelen van ergotherapeuten. Ook zijn er verschillen 
te onderkennen. Die liggen vooral in de onderliggende concepten van het professioneel 
handelen. Binnen het domein van het beroep ergotherapie krijgt de waarde van 
betekenisvol dagelijks handelen een steeds sterkere, inhoudelijke, theoretische 
basis (Satink & Van de Velde, 2017) en wordt het betrokken zijn in dagelijks handelen 
gezien als de belangrijkste bron van waarde voor welzijn en ontplooiing (Hasselkus, 
2011) waarbij van ergotherpaeuten wordt verwacht dat zij leven lang lerend zijn (Van 
Hartingsveldt et al, 2010). Binnen normatieve professionalsering worden concepten als 
‘complexiteit’,’ hypergoods’ en ‘goed werk’, ‘goed (samen) leven’ en ‘goede zorg’ expliciet 
genoemd, waarbij een ‘lerende en reflexieve’ houding wordt verwacht. Tijdens de 
ontwikkeling van het gedachtegoed van normatieve professionalisering werden de 
grondleggers vooral geïnspireerd vanuit de filosofie en door wetenschappers uit het 
sociale en feministische domein (Van Ewijk, 2013). Door deze onderliggende concepten 
wordt meer accent gelegd op de waardekant van het professioneel handelen in een 
weerbarstige praktijk en dit te tonen in hun interactie met de ander en tot zichzelf. 
Het werken in een weerbarstige, complexe context, waarin verschillende waarden op 
elkaar in werken vraagt van professionals dat zij zich bewust zijn van hun waarden en 
hoe zij die tonen in de interactie. Hiertoe dient ruimte gecreëerd te worden (Melse, 
2013). Het verkennen van het gedachtegoed van normatieve professionalisering 
heeft mij er bewust van gemaakt dat de waardekant van het professioneel handelen 
explicieter op de voorgrond dient te komen te staan en om deze waardekant te tonen 
binnen de praktijk van alledag. Het gaat in professioneel handelen om het tonen van 
de waardekant, niet als oppositie tegen het meer methodisch-instrumentele handelen, 
maar als bewustwording van keuzes die gemaakt worden op basis van de verschillende, 
normatieve lagen in het professioneel handelen.

De verkenning geeft mij tot nog toe onvoldoende antwoord op de vraag of normatieve 
professionalisering een volgende stap is voor ergotherapeuten. Het gedachtegoed 
is ideologisch en geeft slechts een gering beeld van pragmatische ervaringen en of 
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dit professionals ondersteunt in hun werk, waarbij een gevoel van beknelling op de 
voorgrond staat. Uit verschillende verhalen begrijp ik dat uit een positie van beknelling 
komen iets anders, onbekends vraagt van professionals, dat omschreven wordt als 
het betreden van de plek van de macht om het gesprek over normatieve aspecten 
alledaags te maken (Leeman, 2013); als een “hachelijke en relatief oncomfortabele 
ontdekkingstocht” (Van Ewijk, J., 2013, p. 385).

Deze deductieve, theoretische verkenning heeft mij ervan bewustgemaakt dat de 
waardekant van het professioneel handelen op de voorgrond kan staan. Dit is een kant 
die in documenten over het professioneel handelen van ergotherapeuten in Nederland 
op dit moment onderbelicht is. De Beroepscode en gedragsregels ergotherapeut (De 
Leeuw et al, 2015) geeft de principes van ethiek binnen het professioneel handelen 
weer, maar legt geen verbindingen binnen hoe daarmee te handelen in relatie tot 
beroepswaarden, persoonlijke waarden en maatschappelijke waarden, als het gaat om 
de toepassing van de code in het professioneel handelen van ergotherapeuten tijdens 
alle ontmoetingen met anderen in dat professioneel handelen.

Het woord ‘waarde’ is voor mij wel van betekenis en richtinggevend in mijn denken 
over het fenomeen van de beknelde professional. Dit fenomeen heb ik beschreven en 
komt voort uit verhalen van ergotherapeuten uit de praktijk van alledag. Het brengt mij 
terug naar het boek Goed Werk (Jacobs et al, 2008), het boek waarmee mijn verkenning 
van meer context en kennis over de beknelde professional begon. In dat boek viel 
mijn oog op de woorden Waardevolle Professionaliteit (Moor, 2008). Moor beschrijft 
in haar hoofdstuk de verschillende logica’s voor de professionals in het domein van 
gezondheid en zorg. Zij stelt hierbij dat het reflectieve vermogen van de professional 
belangrijk is om in het spanningsveld eigenwaarden tot uitdrukking te brengen. Deze 
woorden spreken mij tot de verbeelding. Hier gaat het voor mijn idee echt om, als wordt 
gesproken over normatieve professionalsering: het belichten van de waardekant van 
het professioneel handelen en deze waardekant tot uiting brengen in de praktijk van 
alledag. Onderzoeken binnen de beroepsgroep (Aguilar, Stupans, Scutter, & King, 2012, 
2013; Mackey, 2014) bevestigen dat de relatie tussen professioneel handelen en waarden 
in het professioneel handelen van ergotherapeuten van belang is. Dit roept voor mij 
de volgende vragen op in dit onderzoek, namelijk: hoe brengen ergotherapeuten de 
waardekant van hun professioneel handelen naar voren? Wat is voor hen waardevol 
professioneel handelen?
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1.6 STEM GEVEN AAN ERGOTHERAPEUTEN ZELF

Uit het voorgaande is naar voren gekomen dat een deductieve verkenning en analyse 
(Boeije, ’t Hart & Hox, 2009; Bryman, 2008) van het gedachtegoed van normatieve 
professionalsering nog onvoldoende pragmatische antwoorden geeft op mijn vraag 
wat het gedachtegoed van normatieve professionalisering kan bijdragen aan het 
fundament van professioneel handelen van ergotherapeuten. Het roept de vraag op 
of ergotherapeuten met behulp van dit gedachtegoed uit de positie van beknelling 
kunnen komen en zo meer ruimte creëren voor de waardekant of normatieve kant van 
professioneel handelen?

Het verschijnsel van de beknelde professional is aanleiding geweest voor de 
ontwikkeling van normatieve professionalisering, maar mijn theoretische verkenning 
geeft mij als onderzoeker nog geen voldoening en onvoldoende pragmatische 
handvatten om een antwoord te formuleren. Dit kan een te instrumentele benadering 
van normatieve professionalisering van mijn kant zijn, waardoor ik als onderzoeker te 
weinig open sta voor mijn eigen normatieve kant van het onderzoek en de waarde 
ervan nog niet kan zien. Wel is bekend dat een deductieve onderzoekbenadering voor 
onderzoek naar fenomenen binnen de sociale werkelijkheid leidt tot blikvernauwing en 
geen vernieuwde inzichten genereert (De Boer, 2016). Ben ik vanuit mijn positie binnen 
de beroepsgroep of mijn verbondenheid met de beroepsgroep te direct betrokken, 
waardoor ik te kritisch ben over het professioneel handelen van ergotherapeuten; heb 
ik zelf in mijn contact met ergotherapeuten wel oog gehad voor de waardekant van het 
handelen?

Wat immer van belang is in het professioneel handelen is dat de professional niet blind 
vaart op uitkomsten van onderzoek en de waarden en de ervaringen van cliënten 
meeneemt in de besluitvorming (Kuiper, Verhoef, & Munten, 2016). Dit principe pas ik 
toe binnen mijn onderzoekmatig handelen en ik wil ergotherapeuten zelf horen over 
de waardekant van hun werk en de ervaringen die zich daarin voordoen. Vanuit de 
deductieve analyse van documenten, maak ik in het volgende hoofdstuk de stap naar 
de inductieve kant van onderzoek (Boeije, ’t Hart, & Hox, 2009; Bryman, 2008). In deze 
inductieve stap van onderzoek ging ik op zoek naar wat ergotherapeuten vertellen 
over waarden en het waardevolle in hun professioneel handelen. Ook beschrijf ik in het 
volgende hoofdstuk wat deze gesprekken aan inzichten opleveren over de waardekant 
van hun werk en over mijn onderliggende thematiek van de dualiteit – de beknelling 
tussen tegenstellingen in de dagelijkse praktijk. Om die informatie binnen handbereik 
te krijgen, ben ik gestart met het voeren van gesprekken met negen ergotherapeuten 
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uit negen verschillende werkvelden en werkend met negen verschillende doelgroepen9. 
Deze gesprekken startten met een open vraag over hoe betrefffende ergotherpaeut 
terecht was gekomen binnen de huidige werkomgeving. Hiermee creëer ik een basis om 
verder te praten over de aspecten van waarde in hun professionele handelen en verder 
te zoeken naar het antwoord op de vraag of normatieve professionalisering – waarbij ik 
in de gesprekken met ergotherapeuten praat over ‘waardevol professioneel handelen’ 
– een bijdrage is voor de doorontwikkeling van het fundament van professioneel 
handelen van ergotherapeuten. Dit dient om het waardevolle in professioneel handelen 
niet verloren te laten gaan in het spanningsveld van een weerbarstige samenleving.

9. Ergotherapeuten werkzaam in de context van Langdurige Verpleeghuiszorg, Eerstelijns zorg, Revalidatie, 
Zorg voor Verstandelijk gehandicapten, Dagbesteding, Ziekenhuis, Verslavingszorg en Onderwijs met cliënten 
uit alle leeftijdsgroepen en een variatie aan handelingsvraagstukken. Zie ook Bijlage B in dit proefschrift.
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HOOFDSTUK II
op zoek naar waarde(n)Vol professioneel 

handelen in Verhalen Van ergotherapeuten

Telling our story enables us to be heard, recognised and 
acknowledges by others. Story makes the implicit explicit, the 

hidden seen, the unformed formed and the confusion clear.

(Atkinson, 1988, geciteerd in Wicks & Whiteford, 2003, p. 88)
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2.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk bespreek ik de praktijk van ergotherapeuten, naar aanleiding 
waarvan mijn nieuwsgierigheid is gewekt voor dit onderzoek naar professioneel 
handelen van ergotherapeuten. Zoals ik in het eerste hoofdstuk beschreef, hoorde 
ik ergotherapeuten spreken over een spanningsveld in hun professioneel handelen 
van alledag. De signalen heb ik kort samengevat als een dualiteit tussen mens en 
geld. Welke keuze ook gemaakt wordt, een gevoel van onbehagen blijft bestaan. Het 
effect van de liberalisering van het domein van gezondheid, welzijn en zorg lijkt op 
een dehumanisering in diezelfde domeinen. Dit leidt tot beknelde professionals. Mijn 
verkenning van het gedachtegoed van normatieve professionalisering bracht mij op 
het spoor van het belang van een bewustwording van normativiteit in het professioneel 
handelen vanuit waardeoriëntaties. Dit dient als mogelijkheid om uit het gevoel van 
beknelling te komen en daarmee professioneel handelen te versterken om humaniteit 
terug te brengen in het professioneel handelen zelf. In deze verkenning viel mijn 
oog op de woorden ‘waardevolle professionaliteit’ (Moor, 2008, p. 236). Het lezen van 
Moors hoofdstuk in het boek Goed Werk (Jacobs et al, 2008) maakte mij het belang 
van de waardekant van professioneel handelen duidelijk en het belang ervan, om in 
het spanningsveld van de huidige praktijk deze waardekant naar voren te brengen, 
zodat het goede, betekenisvolle gedaan kan worden. Deze woorden raakten mij en 
riepen vragen in mij op, als: Wat is deze waardekant van professioneel handelen van 
ergotherapeuten? Wat vertellen zij daarover? Hoe brengen zij de waardekant van hun 
professioneel handelen naar voren? Wat is voor hen waardevolle professionaliteit? Ga ik 
daarin ook het aspect van normativiteit, het waarde(n)volle, horen?

Ik ben in deze fase van mijn onderzoek op zoek naar het antwoord op de vraag 
of normatieve professionalisering een bijdrage is aan de ontwikkeling van het 
fundament van professioneel handelen van ergotherapeuten. Normativiteit vraagt 
van professioneel handelen dat dit gebaseerd is op het doen van het goede en dat 
dit doen van het goede verbonden is met de universele waarden van de samenleving, 
het publieke belang en maatschappelijke vraagstukken. Professionals dienen daarin 
afwegingen te maken tegen de achtergrond van hun eigenwaarden en de waarde die 
zij persoonlijk en beroepsmatig representeren. Het normatieve vraagt van professionals 
om na te denken over hun handelen in ethische, instrumentele en esthetische zin (Van 
Ewijk & Kunneman, 2013). Dit brengt mij bij de stap om eerst ergotherapeuten zelf 
aan het woord te laten. Ik was nieuwsgierig naar verhalen en gebeurtenissen in relatie 
tot hun professionele handelen als het gaat om waarden, waardevol professioneel 
handelen en de normatieve aspecten die daarin te ontdekken zijn.
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Voordat ik overga op een beschrijving van wat naar voren is gekomen uit mijn 
gesprekken met ergotherapeuten en een verkenning van de literatuur, beschrijf ik eerst 
hoe ik meer grip heb gekregen op het begrip ‘waardevolle professionaliteit’. Door een 
meer concrete omschrijving te formuleren van het begrip ‘waardevolle professionaliteit’, 
geef ik mij als gesprekspartner van ergotherapeuten en als onderzoeker een meer 
richtinggevend raamwerk, een ‘sensitizing concept’10 (Boeije, 2014, p. 43). Met deze 
concrete uitgangspunten kan ik mijn gesprekken voeren, literatuur zoeken en 
opbrengsten beschrijven. Dit sensitizing concept is de bril waarmee ik als onderzoeker 
naar mijn veld van onderzoek kijk en een houvast in de analysefase. Na de omschrijving 
van dit sensitizing concept ga ik kort in op de methodische aanpak van deze stap in 
mijn onderzoek. Het hoofdstuk sluit af met een beschouwing over waarde(n)vol 
professioneel handelen van ergotherapeuten en de normatieve aspecten die daarin 
voor mij tevoorschijn zijn gekomen.

2.2 WAARDE(N)VOL PROFESSIONEEL HANDELEN: EEN 
SENSITIZING CONCEPT

Waardevolle professionaliteit
Waardevolle professionaliteit is voor mij in dit stadium van onderzoek nog een 
ongrijpbaar begrip. Ik heb er geen vat op en begrijpen van wat dit betekent voor 
ergotherapeuten doe ik in dit stadium niet. Moor (2008) geeft aan dat het waardevolle 
veelal verborgen ligt in het professionele handelen van de professional. Zij vraagt met 
haar hoofdstuk aandacht voor waardevolle professionaliteit en beschrijft dat dit in het 
handelen van de professional verborgen ligt en niet bedacht en gemeten kan worden. 
Moor ziet het waardevolle juist in het vermogen van de professional om te reflecteren 
op het eigen handelen. Zij vindt dat professionals in de zorg de moed moeten tonen om 
uitleg te geven over waarop hij aanspreekbaar wil en kan zijn en houdt daarmee een 
pleidooi voor een publieke reflectie door professionals op hun handelen. Zij vindt dat 
de professional de vrijheid moet nemen om te zoeken naar het goede in het werk en 
zodoende naar het waardevolle in het professionele handelen en plaatst haar pleidooi 
in de hedendaagse regelcultuur van de gezondheidszorg. Moor daagt mij met haar titel 
uit om dit begrip, ‘waardevolle professionaliteit’, meer te verkennen.

10.  Een sensitizing concept is een uitgangspunt van een onderzoeker over de manier hoe hij naar data moet 
kijken, wanneer hij niets weet over het verloop van het onderzoek. De concepten geven een mogelijke rode 
lijn voor het onderzoek (Hoonaard, 1997). http://wiki.uva.nl/kwamcowiki/index.php/Sensitizing_concept
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De titel “Waardevolle Professionaliteit” (Moor, 2008, p. 236) raakt mij door het begrip 
‘waardevol’. Dit nestelde zich in mijn hoofd. In dat woord zit voor mij ook de dualiteit 
opgesloten, die doorklinkt in de signalen van ergotherapeuten uit de dagelijkse praktijk 
zoals deze zijn beschreven in het vorige hoofdstuk. Gaat het om waarde uitgedrukt in 
macht of geld of moet deze opgevat worden als drijfveer, richtinggevend principe of 
van betekenis zijn voor de ander?

Ik lees dat steeds vaker aandacht wordt gevraagd voor het centraal stellen van 
waarden in werken en leven. De ontwikkeling van het gedachtegoed van normatieve 
professionalisering is hier een voorbeeld van. Ook anderen spreken zich erover uit. Het 
professionele werken kan gezien worden als het werken vanuit een waardensysteem 
(Smit, 2012); een raamwerk van opvattingen, principes en regels voor het economisch 
verkeer. Waarden kunnen gezien worden als een gids voor het handelen van de 
professional (Van der Klink, 2015). Zonder deze waarden is het professioneel handelen 
betekenisloos. Waarden kunnen beschouwd worden als een begrip waarmee we 
betekenis geven aan de werkelijkheid. Waarden op zich zijn betekenisloos, maar geven 
juist waarde aan datgene wat mensen doen (Rutgers, 2011). Het complexe in het denken 
vanuit waarden is dat zij kunnen verschillen van persoon tot persoon, van context tot 
context. Hoe waarden in de verschillende relaties zich tot elkaar verhouden, is niet 
duidelijk. Wel blijkt uit een veelvoud van publicaties dat economische en instrumentele 
waarden de overhand hebben gekregen. Hierdoor kunnen waarden vanuit de context 
in conflict komen met persoonlijke en/of professionele waarden en andersom. Dit 
maakt dat professionals in de gezondheidzorg meer gedemotiveerd raken en een risico 
hebben op een burn-out (Bronkhorst, 2014; Van der Klink, 2015).

Waarde(n)volle professionaliteit
Mieke Moor (2008, p. 236) geeft haar hoofdstuk de titel “Waardevolle Professionaliteit”. 
Deze woorden worden niet door haar als begrip omschreven. Voor het vervolg van 
het onderzoek wil ik het begrip verhelderen, zodat het een meer richtinggevend 
kader kan vormen binnen deze stap in mijn onderzoek. In mijn verkenning naar meer 
verheldering gebruik ik als eerste stap https://www.google.nl/. Dan kom ik uit bij de 
Hogeschool Windesheim Flevoland11, die waarde(n)volle professionaliteit hoog in het 
vaandel heeft staan en als missie heeft om studenten op te leiden tot waarde(n)volle 
professionals. De ‘(n)’ is een mooie aanvulling in het begrip waardevol en geeft aan dat 
het bij deze vorm van professioneel handelen kan gaan om ‘waarde’ en ‘waarden’. De ‘(n)’ 
geeft meer concreet uiting aan de dualiteit die opgesloten ligt in het begrip en in het 
handelen zelf. De Hogeschool Windesheim Flevoland (z.d.) duidt dit, door te schrijven 

11. http://www.windesheim.nl/over-windesheim/missie/

vanBodegom-layout.indd   57 26/10/2017   14:38



58

Hoofdstuk II

dat het bij waarde(n)volle professionals gaat om professionals die “handelen vanuit een 
visie op goed burgerschap waarbij bewust wordt omgegaan met waarden en normen; 
persoonlijke, institutionele en wettelijke”.

Dit begrip wordt door de Hogeschool nader omschreven en kan geduid worden als 
professionals die:

• Weten dat de waarden die een professional drijft, kunnen afwijken van die van de 
ander;

• Met dilemma’s die voortkomen uit de relatie met de ander kunnen omgaan;
• Werken vanuit een gelijkwaardige plaats voor het klantenperspectief;
• De leefwereld van de klant plaatsen boven een systeemwereld;
• Durf hebben om af te wijken van het systeem;
• Gericht zijn op een positieve bijdrage om ervaren kwaliteit van leven te kunnen 

realiseren.

In de beschrijving van dit begrip voel ik ook de spanning tussen de verschillende 
genoemde punten. Ik ervaar deze omschrijving als een pleidooi om professionele 
waarden, moed en durf te tonen, waarbij kunnen omgaan met dilemma’s niet uit de 
weg wordt gegaan. De professional moet niet bang zijn, eigenwaarden tonen en keuzes 
maken, maar roept ook de vraag op waar de waarde van de systeemwereld van de 
professional blijft in dit verhaal.

Het blijft problematisch dit begrip te vatten. Verder zoekend, kom ik bij een lezing 
van Hans Vermaak (2015)12. Hij vertelt als een reflectie op het begrip ‘waarde(n)volle 
professionaliteit’ dat het niet te omschrijven is. Hij stelt dat bij een omschrijving van 
het begrip gedacht kan worden aan het (i) ambachtelijk goed je werk doen, (ii) op een 
manier waarop dit waarde heeft voor betrokkenen en (iii) waar de wereld steeds een 
beetje mooier van wordt. Hij neemt onder andere Kunneman (2005) en Sennett (2008) 
als uitgangspunt voor zijn bevinding. Het uitdagende is dat Vermaak in zijn lezing stelt, 
dat juist de zoektocht naar waardevolle professionaliteit het waard(n)volle is. Dit stelt 
mij gerust. Blijkbaar is niet alles te vatten in dichtgetimmerde omschrijvingen en criteria. 
Het gaat erom toe te laten dat zaken niet vast omschreven zijn, dat onzekerheden 
meespelen binnen waarde(n)vol professioneel handelen. Het gaat volgens Vermaak 
om de gedachte de zoektocht de zekerheid te laten zijn. Zijn handreiking neem ik ter 
harte en ik ga op zoek naar wat ergotherapeuten mij vertellen, als ik hen vraag naar 
waarde(n)vol professioneel handelen. Omdat ik nadrukkelijk waarden opneem in de 

12. http://paradetv.mediacentrum.info/lezing-hans-vermaak/
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omschrijving, naast het toevoegen van waarde aan de ander, hanteer ik nu het begrip 
‘waarde(n)vol professioneel handelen’. In mijn omschrijving zit nadrukkelijk ook het 
spanningsveld verscholen, want het woord ‘waarde’ kan zowel de betekenis hebben 
van een ‘betekenisgevend ideaal’ als een economische betekenis hebben: ‘wat is iets 
waard?

Op basis van bovenstaande inzichten omschrijf ik waarde(n)vol professioneel handelen 
als sensitizing concept binnen dit onderzoek als volgt:

Waarde(n)vol professioneel handelen heeft een relatie tot (i) waarden, (ii) waarde 
toevoegen aan de ander en de samenleving, (iii) zit verborgen in het professioneel 
handelen en (iv) professionals wordt gevraagd dit te tonen in het professioneel 
handelen.

Met deze omschrijving kan ik een volgende stap zetten en de verschillende componenten 
van deze globale omschrijving meer concreet kleuren en invullen. Dit volgt vanuit de 
verwachting dat ik meer grip krijg op de verhalen van ergotherapeuten in relatie tot een 
beknelde positie en kom tot een volgende stap in het begrijpen ervan.

2.3  METHODISCHE AANPAK

Met behulp van de omschrijving van het sensitizing concept ‘waarde(n)vol professioneel 
handelen’ heb ik data verzameld via gesprekken met negen ergotherapeuten13 en via een 
scoping review. De ergotherapeuten werken in een variatie aan werkcontexten en met 
verschillende doelgroepen. De scoping review is uitgevoerd binnen het kennisdomein 
van het beroep ergotherapie. Deze vorm van review geeft mij als onderzoeker de ruimte 
kennis uit een breed scala aan literatuur en documenten te benutten (Arksey & O’Malley, 
2005; Grant & Booth, 2009; McKinstry, Brown & Gustafsson, 2014). Hierdoor creëer ik als 
het ware een overzicht van het totale landschap, waaraan ik betekenis kan ontlenen 
voor dit onderzoek (McKinstry et al, 2014). De gesprekken met ergotherapeuten ben ik 
zo open mogelijk ingegaan, zoals past bij deze stap in het onderzoek. Naast openheid 
van geest heb ik mij als gesprekspartner, in de rol van onderzoeker, ook openhartig 
opgesteld. Hiermee heb ik getracht een dialogische relatie te creëren om de ander uit te 
nodigen zijn verhaal te vertellen (Maso & Smaling, 1998). Hierbij is geen gestructureerde 

13.  Ergotherapeuten werkzaam in de context van Langdurige Verpleeghuiszorg, Eerstelijns zorg, Revalidatie, 
Zorg voor Verstandelijk gehandicapten, Dagbesteding, Ziekenhuis, Verslavingszorg en Onderwijs met 
cliënten uit alle leeftijdsgroepen en een variatie aan handelingsvraagstukken. Zie bijlage B in dit proefschrift.
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vragenlijst gehanteerd, maar juist openheid gecreëerd, omdat dit mij als onderzoeker 
de mogelijkheid geeft te horen wat verborgen ligt in de verhalen over normativiteit, 
over waarde(n)vol professioneel handelen van ergotherapeuten. De gesprekken ben 
ik gestart met een vraag over hoe de betreffende ergotherapeut terecht is gekomen 
binnen de huidige werkomgeving. Dit creëerde een basis om in ons gesprek verder te 
praten over de betreffende onderwerpen in het gesprek, zoals waarden, professioneel 
handelen en het begrip ‘waarde(n)vol professioneel handelen’. De gesprekken duurden 
ongeveer zestig minuten en vonden plaats op de plek waar de gesprekspartner 
de voorkeur aan gaf. Geluidsopnames zijn getranscribeerd en vervolgens met het 
softwaresysteem Atlas. ti 14 thematisch geanalyseerd (Gale et al, 2013; Riessman, 2008; 
Ritchie & Lewis, 2003). De methodische aanpak van deze dataverzameling, data-analyse 
en datarepresentatie is verder beschreven en verantwoord in Hoofdstuk III.

2.4 WAT WORDT VERTELD...  

Via de methode van frame-analysis (Gale et al, 2013; Ritchie & Lewis, 2003) zijn 
de transcripten van de gesprekken geanalyseerd op content, op wat verteld is en 
samengevat binnen de thema’s (i) waarden en (ii) waarde toevoegen aan de ander en 
geeft mij als onderzoeker zicht op wat (iii) verborgen zit in het professionele handelen 
en (iv) wat verteld is over het waarde(n)vol professioneel handelen in de praktijk van 
alledag. Ook de uitkomsten van de scoping review zijn samengevat onder deze vier 
thema’s.

De thema’s binnen het sensitizing concept ‘waarde(n)vol professioneel handelen’, 
zoals dit in deze fase van het onderzoek gehanteerd wordt, krijgen inhoud door alle 
gesprekken horizontaal met elkaar te verbinden. De thema’s worden beschreven vanuit 
de positie van de onderzoeker. Dat betekent dat de thema’s gevuld zijn met wat ik als 
onderzoeker interpreteer in de vertelde verhalen. Daarbij gaat het over meningen, 
ervaringen en gebeurtenissen, die ik heb verrijkt met kennis als resultaat van de scoping 
review en relevante documenten uit het domein van de ergotherapie. Op die manier 
ontstaat een collage aan kennis rondom de vier thema’s die samen de omschrijving 
van het sensitizing concept van waarde(n)vol professioneel handelen vormen. Op 
deze manier worden aspecten uit verhalen van ergotherapeuten en informatie uit 
gepubliceerde artikelen afgewisseld met reflecties, gedachten, bevindingen van mij 
als onderzoeker. Zo ontstaat wellicht een wat rommelig, maar ook polyfonisch beeld 
rondom de thema’s (Kvale & Brinkmann, 2009).

14.  Atlas-ti versie 7.0
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Waarden
Binnen het beroep ergotherapie zijn waarden belangrijk voor het ontwikkelen van 
professionele identiteit (Aguilar et al, 2012; Dige, 2009; Drolet, 2014; Gustafsson et al, 
2014; Kinn & Aas, 2009; Mackey, 2014). Waarden kunnen bijdragen aan de empowerment 
van het beroep binnen de vele veranderingen in de samenleving (Gustafsson et al, 
2014) en aan het proces van besluitvorming (Wright-St Clair & Newcombe, 2014). 
Deze auteurs noemen waarden die zijn onder te verdelen in cliëntgerichte waarden, 
universele waarden en professionele ruimte. In de beschrijving van het thema waarden 
uit het sensitizing concept volg ik deze driedeling. In de vertelde verhalen is deze 
driedeling in waarden ook als essentie naar voren gekomen.

Cliëntgerichte waarden
Het gericht zijn op de ander, de cliënt, werd zichtbaar, doordat de gesprekpartners dit 
expliciet noemden als een waardevol aspect van het professionele handelen. Deze 
waarde onthulde zich in het gesprek zelf, omdat ergotherapeuten veel uitleg gaven aan 
wat zij bedoelen aan de hand van verhalen over cliënten.

Het gericht zijn op cliënten wordt steevast genoemd als een significante, essentiële 
waarde van professioneel handelen door de ergotherapeut.

“Dat vind ik wel een belangrijke waarde: er zijn voor de klant.”1:118 (792:792)

“Ik vind het belangrijk dat de cliënt centraal staat en dat wat we doen ook in het 
beste belang van de cliënt is, zodat die ook beter deel kan nemen aan de dagelijkse 
dingen.” 1:300 (2091:2091)

“Waarden die ik heel belangrijk vind als behandelend therapeut is eigenlijk dat het 
belang van de cliënt, het gevoel van de cliënt, voorop staat en de vooruitgang die 
die persoon wenst. En dat het op elkaar afgestemd wordt, mogelijk geacht wordt, 
en eigenlijk het doel wat hij zelf voor ogen heeft.” 1:248 (1701:1701)

In deze omschrijvingen lees ik dat de ergotherapeut de cliënt centraal wil stellen, herken 
ik een gerichtheid, een gericht willen zijn op de ander in het therapeutische proces, 
dat de ander een essentiële rol speelt in het welslagen van de ergotherapeutische 
behandeling. In de bovenstaande omschrijvingen worden verschillende woorden 
gebruikt om dit waarde(n)volle aspect naar voren te brengen: woorden als ‘centraal’, 
‘belang’, ‘gevoel’, ‘afgestemd zijn’ en ‘gericht op een resultaat voor de cliënt’. Hierin is 
herkenbaar dat er sprake is van iets van waarde dat tussen de cliënt en de therapeut 
speelt; iets in de relatie dat fundamenteel is voor het welslagen en het resultaat. Zoals 
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Sumsion en Law (2006) al schreven, is het een fundamentele waarde als cliënt en 
ergotherapeut gelijkwaardige partners kunnen zijn, zodat ieder daarin zijn eigen rol 
kan spelen en verantwoordelijkheid kan nemen. Zij noemen dit als een afgestemd zijn 
in ‘power’. Een van de ergotherapeuten verwoordde dit als:

“[…] een soort gelijkwaardige situatie te creëren. Ik denk dat je probeert je bewust 
te zijn van de ruimte voor de ander, van die ander, van de indruk van die ander, met 
wie je aan het werk bent.” 1:17 (113:113) [Beroepswaarden]

De theorie bevestigt (Sumsion & Law, 2006) dat het creëren van een cliëntgecentreerde 
relatie niet eenvoudig en vanzelfsprekend is. De ergotherapeut heeft kennis en 
vaardigheden nodig om tot deze gelijkwaardigheid in kracht te komen. Ik lees dit 
ook terug in de verhalen, waarin ergotherapeuten vertellen dat enerzijds het gebruik 
van specifieke beroepsgerelateerde modellen en methoden bijdragen aan die 
gelijkwaardige positie in het proces, maar dat daarnaast de ergotherapeut ook op de 
goede manier dient te communiceren. Hij moet durven afwijken van richtlijnen als 
dit in het belang van de ander is, hoop geven en de ander dient daadwerkelijk keuzes 
te hebben tijdens het ergotherapeutische behandelproces op grond van, door de 
ergotherapeut, verstrekte informatie. Een van de ergotherapeuten verwoordde dit als 
het ‘echt waarderen’ van de ander. De bovengenoemde aspecten voor een waarde(n)
volle, cliëntgecentreerde relatie zijn dus terug te vinden in zowel de theorie (Sumsion 
& Law, 2006) als in de verhalen van de ergotherapeuten. In de verhalen van de 
ergotherapeuten lees ik daarnaast ook dat oog hebben voor anders zijn, het verschil en 
de diversiteit significante (voor)waarden zijn in het cliëntgecentreerde behandelproces. 
Op verschillende manieren komt dit naar voren in de verhalen. Een ergotherapeut 
benoemt dit in zijn algemeenheid en zegt bijvoorbeeld:

“Voor mij is iedereen gelijk, gehandicapten of niet. Wit of zwart, homo of niet. 
Mensen met een handicap hebben het nog altijd moeilijk in de samenleving.” 1:97 

(621:621) [Publieke waarden]

Een andere ergotherapeut benoemt dit aspect juist in relatie tot een stigmatiserende 
omgeving en zegt:

“De vooroordelen die de maatschappij heeft over mensen met verslaving. Dat je 
heel snel merkt dat de mensen in een hoek worden gedrukt, dat ze vaak agressief 
zijn, of dat ze crimineel zijn. Terwijl grotendeels van de doelgroep heeft een 
verstandelijke beperking en dat is al een heel ander gevoel. . . ” 1:494 (3746:3746) 

[Publieke waarden]
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Ook zegt een ergotherapeut, die werkzaam is in een grote organisatie voor mensen met 
een verstandelijke beperking:

““Ik wil er voor alle cliënten zijn!”, maar dat is wel een heel erg hoog gegrepen doel 
natuurlijk. Ik probeer heel erg zichtbaar te zijn en heel erg bereikbaar te zijn zodat 
diegene die wel de vraag hebben mij ook kunnen vinden en ook een antwoord op 
hun vraag krijgen.” 1:306 (2157:2157) [Beroepswaarden]

In die gerichtheid op de ander lees ik ook het belang van cliënten ontmoeten in de 
persoonlijke omgeving. Daarmee raakt de ergotherapeut beter afgestemd op de 
leefomgeving van de cliënt. In die afstemming, worden vragen van cliënten beter 
begrepen en wordt essentiële informatie uit de leefomgeving verkregen. Een 
ergotherapeut maakt dit duidelijk aan de hand van het volgende:

“Kijk, iemand die bij jou in de revalidatie binnenkomt in zijn keurige jasje en die 
net doet of hij niet gedronken heeft, zich beter voordoet, maar als je bij iemand 
thuiskomt en je ziet de kratten met bier, dan weet je meer. Ze doen zich anders 
voor als ze bij jou binnenkomen, dan dat ik daar binnenstap.” 1:545 (4522:4522) [Omgaan 

met cliënten]

Universele waarden
Het tweede aspect zijn waarden van een meer algemeen, universeel karakter. Veelal 
werden deze waarden genoemd door mijn gesprekspartners na mijn vraag welke 
waarden zij van belang vinden in hun professionele handelen. Het stellen van de vraag 
was eenvoudig, het geven van antwoorden gaf bij veel gesprekspartners het inzicht dat 
zij daar niet vaak over nadachten of dit met collega’s bespraken. Een gesprekspartner 
vertelde letterlijk:

“Nadenken over waarden… Ik vond dat heel ingewikkeld, maar dat vond ik ook 
wel raar, want ik heb ze allemaal wel. Maar je bent daar toch weinig expliciet mee 
bezig.” 1:69 (475:475) [Reflectie eigen handelen]

De waarden die door alle gesprekken heen genoemd zijn, staan alle in het kader van 
werken met en voor cliënten. De genoemde waarden staan in willekeurige volgorde 
en zijn een opsomming uit alle vertelde verhalen. De genoemde waarden zijn respect, 
gelijkwaardigheid, integriteit, betrouwbaarheid, rechtvaardigheid, privacy, creativiteit 
(ook wel out of the box genoemd), vertrouwen, veiligheid, loyaliteit, netwerken en 
samenwerken, zichtbaarheid, efficiëntie, beleefdheid en flexibiliteit.
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Opmerkelijk is dat geen van deze waarden door iedereen is genoemd. Dat komt 
wel overeen met wat daarover in de theorie is terug te vinden. De meningen over 
universele waarden binnen de ergotherapie verschillen namelijk sterk van elkaar 
(Aguilar et al, 2012; Drolet, 2014). Na het lezen van verschillende documenten, volg ik 
de conclusie van Aguilar et al (2012) en Drolet (2014) dat geen enkele waarde binnen 
het beroep ergotherapie een wereldwijd gedeelde waarde is. Zo las ik in het artikel van 
Dige (2009) dat in 1993 in Amerika professionele waarden voor de beroepsgroep als 
altruïsme, gelijkheid, vrijheid, rechtvaardigheid, waardigheid, oprechtheid en wijsheid 
werden genoemd. In 2007 werden daar nog de waarden als moed, verbeeldingskracht, 
veerkracht, integriteit en opmerkzaamheid aan toegevoegd. De Deense vereniging 
voor Ergotherapie kiest ook voor algemene waarden als respect, creativiteit, gelijkheid 
en transparantie. In de Nederlandse Beroepscode (De Leeuw et al, 2015, pp. 12-5) zijn de 
drie vormen van de principes van ethiek beschreven en komen onder andere waarden 
als respect, integriteit, geloofwaardigheid, rechtvaardigheid, schade voorkomen, 
goed willen doen, eerlijk delen en openheid naar voren. De Wereldfederatie voor 
Ergotherapeuten (WFOT, 2016) promoot weer andere waarden en creëert als het 
ware een paraplu, waaronder veel waarden kunnen vallen. Onder de paraplu voor 
nationale ethische codes noemt de federatie persoonlijke integriteit, betrouwbaarheid, 
ruimdenkendheid en loyaliteit als belangrijke waarden voor de beroepsgroep.

Professionele ruimte
Uit alle gesprekken komt naar voren dat de cliënt een centrale rol speelt in het 
professionele handelen. De samenwerking met de cliënt wordt echter wel verbonden 
aan een ruimte, waarin dat tot zijn recht kan of moet kunnen komen. Een ergotherapeut 
vertelt bijvoorbeeld:

“Die zelfstandigheid vind ik dus heel fijn, die autonomie.” 1:30 (186:186) [Beroepswaarden]

“En het is gewoon heerlijk om dat stuk vrijheid te hebben om te onderzoeken 
van wat belangrijk is voor de cliënt en door heel veel te lezen en naar cliënten te 
luisteren ontstaan er al hele mooie producten of trajecten naar betaald werk.” 1:137 

(920:920) [Omgaan met cliënten]

“[…] zou ik wel moeite mee hebben als ik dat weer kwijt zou raken, die professionele 
vrijheid is het eigenlijk.” 1:64 (445:445) [Beroepswaarden]

Hieruit kan afgelezen worden dat belang gehecht wordt aan de zelfstandigheid om te 
kunnen handelen naar eigen professionele inzichten, bijvoorbeeld om nieuwe diensten 
te ontwikkelen of aandacht te geven aan de kwaliteit van het professionele handelen.
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“Wat ik zelf prettig vind is dat wij zelf ook de tijd kunnen besteden om aan die 
kwaliteit te werken.” 1:26 (168:168) [Beroepswaarden]

Als het gesprek komt op de waarde van het hebben van een professionele ruimte, wordt 
ook direct gesproken over de grenzen daarvan.

“Ik vind het ook belangrijk om te weten waar je grenzen liggen, dat je niet alles op 
gaat pakken en een soort Florence Nightingale met een lampje wordt. Maar ook 
aangeeft: “Dit ligt buiten mijn expertise”.” 1:540 (4444:4444) [Beroepswaarden]

De grenzen van die professionele ruimte kunnen ook hybride zijn en gevoeld worden 
als een soort netwerk:

“Een ergotherapeut is een spin in het web, voor de cliënten, voor de buren 
en buurman, van kerk tot fysiotherapeut, de gemeenteambtenaar bijzondere 
bijstand.” 1:108 (700:700) [Beroepswaarden]

Waarde toevoegen aan de ander
Het mogelijk maken van het dagelijks handelen, van dagelijkse activiteiten voor mensen 
die daarin belemmerd worden, is de waarde die ergotherapeuten kunnen toevoegen 
aan de ander. Het is het kernconcept van de ergotherapie en de ergotherapeut is 
bij uitstek de professional die kennis en vaardigheden heeft om situaties te creëren, 
waarin mensen die beperkingen of belemmeringen ondervinden in het uitvoeren 
van hun dagelijkse activiteiten, weer mogelijkheden krijgen aangereikt. (Satink & Van 
den Velde, 2017; Townsend & Polatajko, 2013; Van Hartingsveldt et al, 2010) Dagelijks 
activiteiten kunnen uitvoeren, bevordert het welzijn en de gezondheid van mensen 
(Van Hartingsveldt, 2016; Wilcock, 2001, 2006). Binnen het professionele discours wordt 
dan gesproken over dagelijks handelen, of, zoals een ergotherapeut het verwoordt in 
ons gesprek:

“[. . .] als ergotherapeut heb ik geleerd dat ik mezelf als ergotherapeut altijd 
overbodig dien te maken. Om die ander weer bij zijn eigen handelen te brengen. 
En, dus daar zit voor mij de essentie.” 1:428 (3117:3117) [Beroepswaarden]

Ergotherapeuten vertellen met verschillende woorden over deze waarde. Voor mij als 
beroepsgenoot is dit aspect tussen de regels door herkenbaar in de verhalen. Het willen 
bijdragen aan het dagelijkse uitvoeren, mee kunnen doen en participeren zijn termen die 
worden gebruikt door de ergotherapeuten in hun verhalen. Op verschillende manieren 
worden woorden uitgesproken, waar het in essentie om gaat binnen het beroep. Ik geef 
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hiervan een aantal voorbeelden om te laten zien dat deze toegevoegde waarde voor 
de ander tussen de regels door zeker aanwezig is. Zo betrekt een ergotherapeut die 
essentie op de identiteit van haar praktijk:

“Het zegt iets over mijn praktijk, bijdragen aan dingen weer mogelijk maken. 
Niet denken, ik kan niet meer omdat ik in een rolstoel zit, een been missen of iets 
dergelijks.” 1:101 (647:647) [Beroepswaarden]

De ander betrekt de toegevoegde waarde aan de ander meer op de manier waarop 
hij uiting geeft aan zijn invulling van het beroep. Deze ergotherapeut organiseert juist 
activiteiten voor cliënten, omdat de maatschappij deze niet biedt en laat daarmee zien 
dat hij betekenisvol handelen mogelijk maakt voor zijn cliëntengroep:

“Ik merkte, heel veel cliënten die vrijetijdsbesteding willen, die houden het niet 
vol omdat ze zich anders voelen bij een vereniging, of dat ze moeite mee hebben 
aansluiting te vinden, sociale vaardigheden of sociaal contact. Toen heb ik eigenlijk 
afgelopen jaar verschuiving gemaakt van niet meer mensen begeleiden naar, 
maar. . . Ik heb in twee wijkcentra in A[. . .], heb ik dan groepen gestart, om mensen 
te activeren om naar vrijetijdsbesteding toe te gaan.” 1:141 (950:950) [Beroepswaarden]

Een ander gebruikt andere woorden om expressie te geven aan waar het om draait, 
gebruikt woorden als ‘voldoening’, ‘weer gewaardeerd worden’ en legt meer een relatie 
met emotie en het concept van handelen:

“[…] naar mogelijkheden zoeken dat cliënten zich prettig voelen of dat mensen 
weer plezier in hun leven krijgen. Dat ze weer voldoening krijgen en dat ze weer 
gewaardeerd worden. Dat ze weer meedoen, dat vind ik ook wel heel belangrijk, 
om daar een bijdrage aan te leveren.” 1:158 (1083:1083) [Beroepswaarden]

Afhankelijk van de setting van het werk kunnen ook andere woorden gebruikt worden 
om aan te geven waar het de ergotherapeut om te doen is. In het ziekenhuis kan het 
soms gaan om geringe zaken:

“Als hele oude mensen hier in het ziekenhuis liggen en ze liggen langere tijd en. . 
. Dan vind ik het belangrijk dat ik aansluit bij de gewoontes en dan functioneren 
ze gewoon beter. Als de zeep altijd links ligt, van die kleine dingetjes, dan is het 
goed als dat nu ook links ligt. Dan kunnen ze zich makkelijker redden. En ik denk, 
als ergotherapeut heb ik daar over het algemeen, ben ik meer in getraind om daar oog 

voor te hebben.” 1:328 (2364:2364) [Beroepswaarden]
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Als het gaat om mensen met (dreigende) arbeidsgerelateerde klachten binnen een 
productiebedrijf, werd het volgde gezegd:

“Het is nog altijd zo dat we werken voor kwaliteit van leven, waarbij werk gewoon 
een hele belangrijke factor is. Ja, om dat te bereiken moet je klachten voorkomen. 
. .” 1:381 (2777:2777) [Beroepswaarden]

In de vertelde verhalen klinkt door dat het gaat om (weer) kunnen meedoen aan 
die dagelijkse activiteiten die een persoon van betekenis vindt; dat mensen, die 
beperkingen ervaren, weer mogelijkheden zien en mogelijkheden kunnen benutten 
om hun eigen levensverhaal op te pakken. In de vertelde verhalen klinkt door dat in 
dit aspect de passie van de ergotherapeut zit: de kern van het professioneel handelen.

Verborgen waarden in het professioneel handelen
Alle verhalen onthullen één veelgenoemd aspect: de invloed van tijd en geld op 
het professioneel handelen. Dit aspect wordt genoemd als wordt gesproken over 
de context waarin dat professioneel handelen plaatsvindt. De context waarin een 
ergotherapeut handelt, is niet los te koppelen van het professioneel handelen zelf 
(Christiansen, Baum, & Bass, 2015; Le Granse et al, 2017; Townsend & Polatajko, 2013; 
Van Hartingsveldt et al, 2010; Whiteford & Wright- St. Clair, 2005). Als in de verhalen de 
context in beeld komt, wordt daarover in de verhalen gesproken in termen van ‘tijd’ en 
‘geld’. Ook wordt genoemd dat dit invloed heeft op de mogelijkheden binnen en de 
ruimte van het professioneel handelen. Het thema ‘geld’ speelt in zijn algemeenheid 
een rol, maar wordt ook zichtbaar doordat bepaalde activiteiten niet meer aangeboden 
kunnen worden, wat effect heeft op de beschikbaarheid en planning van het personeel. 
Dit kan in elke situatie anders vorm krijgen, zoals een ergotherapeut in de praktijk heeft 
meegemaakt. Zij zegt:

“Wat ik heel erg merk tussen alle verschillende bedrijven die ik heb gezien: de een 
is echt een machinewerk, dat is zo van: achttien huisbezoeken per dag, puur en 
alleen vragenlijsten afnemen, beoordelen, niet te ver doorvragen, want te veel 
antwoord kost te veel tijd, en volgende. En andere heeft heel veel tijd en die neemt 
ook de tijd van: goh, wat is het wat je wil bereiken en hoe ga je er dadelijk mee om? 
Daar zit gewoon heel veel verschil tussen, tussen de verschillende organisaties en 
ik denk dat de doelstellingen binnen organisaties gewoon heel erg verschillen. Dat 
dat niet allemaal goed is afgestemd op waarden die mensen aan de andere kant 
van de tafel belangrijk vinden.” 1:509 (3923:3923) [Omgaan met organisatie/context]
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De reactie op het aspect van geld kan zeer uitgesproken zijn. Eén ergotherapeut heeft 
een uitgesproken mening, wil niet geconfronteerd worden met financiële aspecten van 
de zorg en zegt:

“Kijk, je bent behandelaar en je wilt mensen helpen, je wil helemaal niet bezig zijn 
met die financiën.” 1:401 (2930:2930) [Omgaan met organisatie/context]

Een aantal andere sprekende voorbeelden van wat ergotherapeuten vertellen, zijn:

“Ik denk dat het nu, op dit moment, voor heel veel bedrijven is ‘de kop boven water 
houden en winst maken’, als dat er al in zit, en zorgkantoren tevreden houden. En 
ik denk dat die eisen die daar gelegd worden, voor heel veel bedrijven, kleinere 
bedrijven, nu niet meer zo heel goed haalbaar zijn en dat daardoor de druk hoger 
wordt, waardoor de belangen en de waarde van de cliënt steeds meer subtiel, al 
dan niet, naar de achtergrond verdwijnen.” 1:258 (1773:1773) [Omgaan met organisatie/

context]

“De waarde zit nu voornamelijk in het zorgen dat je nog geld binnen krijgt en 
zorgen dat de tent draaiende houdt… En dat je niet verlies lijdt. Aandacht op het 
financiële gedeelte is nu wel aardig het accent.” 1:150 (1016:1016) [Organisatiewaarden]

“Maar het verpleeghuis is vaak toch een ordinaire kwestie van tijd en geld. Dan 
kan een cliënt wel heel leuk zeggen “De was of aankleden is niet zo heel belangrijk, 
maar ik wil nu eigenlijk eerder leren weer dat ik kan breien!”. Ik noem maar wat. 
Dat stukje hobby, dat gaat er natuurlijk steeds meer uit.” 1:216 (1473:1473) [Omgaan met 

organisatie/context]

“Veel patiënten en weinig tijd. Je hebt eigenlijk altijd wel te weinig tijd. En als 
ergotherapeut kan ik niet patiënten haasten. Vooral als het diagnostiek is, dan 
moet ik ze tijd geven om te gaan handelen, om te kijken van: wat is er aan de hand 
cognitief? Dus dat kan ik niet eventjes ‘hop hop hop’ het overnemen. Dus dat kost 
veel tijd.” 1:351 (2563:2563) [Omgaan met organisatie/context]

“Dat iedereen in het belang van de cliënt de dingen doet en niet denkt “Dit is de 
planning en dit is de tijd en zo”. De personele inzet moet geregeld worden om de 
cliënt en niet andersom. Zo, van gaan personeel plannen en “O, ja, de cliënt, dat 
wordt lastig voor de cliënt, maar we doen het zo want dat komt voor ons beter uit.”” 
1:301 (2097:2097) [Organisatie/context]
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Een ander aspect dat naar voren komt in de vertelde verhalen is dat er juist vanuit de 
organisatie waardering is voor ergotherapie als de financieel-economische logica op de 
voorgrond staat:

“Dat we financieel het beste draaien, cijfers vinden ze natuurlijk heel belangrijk, 
maar dat we ook steeds zichtbaarder zijn.” 1:202 (1352:1352) [Organisatiewaarden]

Dit heeft als effect dat ergotherapie zichtbaar wordt binnen de organisatie, gezien 
wordt en opvalt. Hierdoor vertelt dezelfde ergotherapeut:

“We vinden ook dat concurrentie moet kunnen. Het houdt je scherp. Het is gezond.” 
1:209 (1382:1382) [Organisatiewaarden]

De waarden tijd en geld komen duidelijk zichtbaar op de voorgrond uit de vertelde 
verhalen. Deze waarden worden zowel positief als negatief gelabeld en laten zien dat 
ze vooral veel effect hebben op professioneel handelen als het gaat om professionele 
ruimte, hoe daarin gehandeld kan worden en hoe daarin aspecten wel of niet 
gewaardeerd worden.

Waarden tonen in professioneel handelen
Het professioneel handelen in relatie tot de context waarin het professioneel handelen 
plaatsvindt of waarin de waarde getoond moet worden, vraagt een extra dimensie van 
de ergotherapeut. Door ergotherapeuten wordt genoemd dat flexibiliteit noodzakelijk 
is. Flexibiliteit is nodig voor het omgaan met de dynamiek binnen de context waarin 
het professionele handelen plaatsvindt. Dat kan zo zijn, omdat er op veel verschillende 
plekken gewerkt moet worden, zoals hieronder wordt verwoord:

“Flexibiliteit heb je absoluut nodig op deze plek, want je moet snel en veel 
schakelen.” 1:42 (276:276) [Beroepswaarden]

Het kan ook voorkomen dat er veranderingen plaatsvinden in de dagelijkse planning, 
waardoor er iets extra gevraagd wordt:

“[…] hebben wel een rijtje van de patiënten die in ieder geval gezien moeten 
worden, maar ja, ook als je iets inplant kan het zijn is dat er gewoon iets tussen 
komt omdat de patiënt ziek is geworden of dat er nog even een onderzoek gedaan 
moet worden. Dus dat is altijd veel flexibiliteit.” 1:334 (2414:2414) [Omgaan met organisatie/

context]
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Door het tonen van flexibiliteit sluit de ergotherapeut aan op wat gevraagd wordt vanuit 
de context. In de vertelde verhalen wordt dit aspect niet gekoppeld aan bijvoorbeeld de 
relatie met de cliënt, maar juist in de relatie tot de organisatie. Dit is dus een aspect van 
interactie tussen professional en organisatie: de organisatorische context waarin het 
professioneel handelen plaatsvindt.

In het praten over die interactie met de organisatie komt ook duidelijk onrust naar voren. 
Die onrust over de interactie met de organisatie lokt een reactie bij ergotherpaeuten uit, 
dat zij de eigen beroepsinhoudelijke waarden opzijschuiven, wat zichtbaar wordt als 
iemand vertelt:

“Ik denk dat op het moment nu, gezien de economie en de hele toestand, dan zou 
ik zeggen: je bent geneigd om net iets naast je eigen normen te gaan lopen. . .” 1:293 

(2027:2027) [Reflectie eigen handelen]

“Dat een beginnend iemand in een bedrijf, ben je toch wel gauw geneigd om 
in eerste instantie veel te enthousiast te zijn, maar goed, dat wordt heel gauw 
afgestraft meestal, dus daar leer je van. En dan ga je mee in de zogenoemde flow 
van het bedrijf, en ga je je daarin aanpassen.” 1:256 (1755:1755) [Omgaan met organisatie/

context]

Ook spreekt uit de verhalen dat men zich geen raad weet met de ontstane situatie 
en ziet dat er aspecten verloren dreigen te gaan onder de druk van efficiency en 
kostenbeheersing.

“Alleen maar cliëntcontact scoren onder het scoren, dat wordt ‘m ook niet, daar 
schiet uiteindelijk niemand iets mee op. Misschien halen we dan de cijfers, maar 
hebben we geen kwaliteit meer.” 1:311 (2181:2181) [Omgaan met organisatie/context]

“Over de normen of de eisen die opgelegd worden vanuit settings of overheden. 
Hoe ga je daar dan verder mee om? Want dat beïnvloedt juist heel erg de waarden en 
normen, die wij als beroepsoefenaar moeten volgen. Terwijl die vaak dwarsliggen 
met onze eigenwaarden.” 1:292 (2021:2021) [Omgaan met organisatie/context]

Dit spanningsveld heeft effect op hoe de ergotherapeut dit ervaart:

“Dan hoor je weer verhalen van hoe de ziektekostenverzekeraar achter dingen aan 
zit en wat die dan allemaal wil weten en dat je dan een product hebt wat je dan 
moet gaan beschrijven, nou, je wordt er gierend gek van. Het kost bakken vol tijd.” 
1:528 (4273:4273) [Omgaan met organisatie/context]
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“Ik wil wel, maar ik kan niet. Ik wil wel, maar het mag niet. En de bril die je als 
ergotherapeut op hebt, die wil je niet afzetten, maar je moet hem praktisch 
afzetten. Dat is vooral frictie met jezelf en je achtergrond en gewoon het geen wat 
een cliënt gewoon uitspreekt naar je.” 1:511 (3935:3935) [Omgaan met organisatie/context]

Hieruit spreekt voor mij een emotie die raakt aan een gevoel van niet weten hoe om 
te gaan met de ontstane situatie, wat een beeld oproept van een botsende situatie, 
waarin de ergotherapeut zich beperkt voelt in de professionele ruimte. Het illustreert 
in ieder geval een soort blokkade in het professionele handelen, een dilemma, omdat 
deze botsende waarden ook ongelijkheid in de samenleving kunnen creëren:

“Dat voor de ene doelgroep van alles uit de kast wordt getrokken, terwijl een 
andere doelgroep er eigenlijk onderdoor suddert, want de zorg is te duur. En daar 
kriebelt het bij mij. Dan denk ik van: fijn voor de mensen aan wie zoveel besteed, 
maar van de andere kant van: ja… Wat moeten die mensen dan waar niet zoveel 
aan wordt besteed. Die… En ik vind dat een dilemma, hoor.” 1:533 (4315:4315) [Omgaan 

met organisatie/context]

Dit komt nog sterker naar voren als een ergotherapeut vertelt dat ze geremd wordt in 
de professionele mogelijkheden, omdat een bepaalde cliëntengroep baat kan hebben 
bij de inzet van ergotherapie:

“Die mensen hebben nog nooit van een ergotherapeut gehoord, denk ik, daar heb 
ik misschien wel wat aan, maar je wordt dan toch geremd vanuit de waarde van 
het bedrijf, de belangen van het bedrijf, dat is zegt van: we houden het bij het oude 
en… Dat dus. Ik denk wel dat je echt met de waarde van de cliënt en mij en het 
bedrijf daarmee een beetje in de knoei komt.” 1:255 (1749:1749) [Omgaan met organisatie/

context]

Het geremd worden in de professionele mogelijkheden kan enerzijds dus een soort 
beknelling geven. Anderzijds kan het ook een ‘zich afzetten tegen’ oproepen. Dit komt 
tot uiting als een ergotherapeut vertelt:

“Er is ook een wachtlijst, dus er is gezegd dat we geen nevenactiviteiten meer 
kunnen doen. Dan denk ik: Tja, dat kun je wel zeggen, maar ik vind het gewoon 
heel belangrijk om toch mijn kennis op peil te houden en ik vind het heel belangrijk 
om ergotherapie voor mensen met een verstandelijke beperking heel goed in 
Nederland op de kaart te krijgen. ”Dan kun je wel tegen me zeggen: “Dat mag je 
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niet meer doen”, maar helaas, pindakaas, ik doe dat toch! Ik vind het belangrijk om 
te zeggen, en ik denk ook dat uiteindelijk ten goede komt voor mijn cliënt.” 1:308 

(2169:2169) [Omgaan met organisatie/context]

Samenvattend kan gezegd worden dat uit de verhalen als belangrijkste waarde 
‘cliëntgecentreerd werken’ naar voren komt. Deze waarde wordt door iedereen 
genoemd. Ook als ik in mijn ontmoeting expliciet vraag naar wat bij ergotherapeuten het 
begrip ‘waarde(n)vol professioneel handelen’ oproept, krijg ik antwoorden die duiden 
in de richting dat ergotherapeuten dit begrip verbinden met het inhoudelijke aspect 
van het professioneel handelen. Daarin klinkt door dat het gaat om wat de professionals 
beogen te betekenen voor de cliënten in relatie tot inhoudelijke aspecten als kennis, 
vaardigheden en het beoogde doel van de inzet van ergotherapie. Voorbeelden uit de 
vertelde verhalen die ik daar illustratief voor vind, zijn:

“Waardevolle professionaliteit is wel, dat ik vind dat we state-of-the-art behandeling 
moet kunnen leveren.” 1:224 (1533:1533) [Beroepswaarden]

“Waardevolle professionaliteit is, denk ik, deskundigheid waar eigenlijk alle partijen 
tevreden mee zijn.” 1:176 (1194:1194) [Beroepswaarden]

“Hoe zie je je eigen rol, of je waarde van je professionaliteit? Je wil mensen zelf leren 
de vissen te vangen. Daar gaat het toch in ons vak over.” 1:54 (378:378) [Beroepswaarden]

“Wat ik leuk vind is om zo praktisch mogelijk, zo goedkoop mogelijk, haalbare 
oplossingen te bedenken. En dat is eigenlijk ook wel een kernaspect van: wat is 
ergotherapie?” 1:520 (4165:4165) [Beroepswaarden]

“Maar ik vind het mooi om bij te dragen dat mensen met een handicap een 
volwaardige plek in de samenleving vinden. Dat is wel een drijfveer. Dat is iets 
anders dan aan de zijlijn van de samenleving blijven zitten.” 1:484 (3612:3612) 

[Beroepswaarden]

“Dat stukje ergotherapie, niet de geijkte weg volgen, maar ooit weleens heel snel 
links, rechts, gewoon andere wegen bewandelen om uiteindelijk wel het doel te 
behalen. Ja, ik denk, zeg maar, dat wij op een andere manier kijken als de meeste 
mensen.”1:522 (4201:4201) [Beroepswaarden]

“Dat eigenlijk alle betrokken partijen hetzelfde willen bereiken. En als dat niet zo is, 
dat er op een manier gecommuniceerd wordt om dat wel te bereiken met elkaar. 
Klinkt heel mooi, waardevol.” 1:177 (1200:1200) [Beroepswaarden]
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“Het eerste wat bij mij op zou komen is waardering. Wat andere zouden kunnen 
zeggen, op die manier. En het waarderen van werk, het waarderen van de energie 
die mensen erin stoppen, ook de cliënten, dat vind ik gewoon heel belangrijk, dat 
dat gezien wordt. Dat vind ik een waarde.” 1:264 (1803:1803) [Beroepswaarden]

“Ik denk dat het met heel veel aspecten te maken kan hebben, met een stuk 
beleving of gevoel. Voor de een is het waardevol en voor de ander is het gebakken 
lucht. Maar om het gesprek met elkaar aan te gaan en elkaar de ruimte of de 
vrijheid te geven, dat iemand een eigen mening erin kan hebben en mag hebben.” 
1:178 (1207:1207) [Beroepswaarden]

In mijn ontdekkingstocht om zicht te krijgen op het vertelde spanningsveld tussen 
de externe regel- en productiedruk en het interne verlangen van betekenis te willen 
zijn voor de cliënt heb ik via gesprekken met negen ergotherapeuten, waarin het 
begrip waarde(n)vol professioneel handelen centraal stond, geworstel bespeurd. 
Ergotherapeuten hebben moeite met hoe zij hun eigen beroepswaarden tot uiting 
kunnen brengen in professioneel handelen van alledag. Zij worstelen met de vraag hoe 
zich te verhouden in de dynamiek tussen de waarden die naar voren worden gebracht 
door organisatorische context en de waarden die ergotherapeuten nastrevenswaardig 
vinden. In die organisatorische context zijn tijd en geld van invloed op de professionele 
ruimte. Het gevoel van de beknelde professional springt ook naar voren uit deze 
verhalen. De meest significante waarden die het beroep kent, zijn zichtbaar in de 
verhalen. Ergotherapeuten benoemen hun toegevoegde waarde in relatie tot mensen 
die beperkingen, belemmeringen in hun dagelijks handelen ervaren. Ook geeft ieder zijn 
eigen specifieke, persoonlijke waarden aan, die als gids dienen voor zijn professionele 
handelen. Daar is echter geen consensus in te ontdekken, maar deze komen overeen 
met het wereldwijde beeld binnen de beroepsgroep. De spanning in de verhalen zit 
hem in de focus op de financieel-economische factor van de zorg en het signaal dat 
het niet langer gaat over de kwaliteit van het professionele handelen in de zorg, maar 
eerder over de beheersbaarheid van de kosten van gezondheid, welzijn en zorg. Die 
spanning is herkenbaar in de verhalen van ergotherapeuten. Zij neigen zich te richten 
naar de macht van de werkgever of een ander controlesysteem.

Dit is ook voor ergotherapeuten geen onbekend fenomeen. Eerdere onderzoeken 
laten zien dat een sterkere focus op kostenbeheersing en beperkt beschikbare tijd 
effect heeft op de professionele handelingsruimte van ergotherapeuten (Kinn & 
Aas, 2009). Ook maken ergotherapeuten zich vaak ondergeschikt aan beschikbaar 
bewijs uit andere, veelal medische domeinen, in plaats van beschikbaar bewijs uit 
het eigen beroepsdomein (Kinn & Aas, 2009). Of, zoals Hammell (2007) waarnam, dat 
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ergotherapeuten zich, ondanks een sterke professionele waarde van cliëntgecentreerd 
werken, toch meer richten op de macht van de werkgever of een ander financieel – 
economische controlesysteem, dan dat zij zich richten op de belangen van de cliënt. 
Hiermee kunnen ergotherapeuten op gespannen voet komen te staan met de eigen 
beroepsfilosofie, met als risico het verliezen aan beroepsidentiteit. Deze gedachte wordt 
versterkt door een studie onder ergotherapeuten in Engeland (Mackey, 2014). Deze 
ergotherapeuten voelen zich verstrikt in een strijd tussen professionele waarden en de 
waarden als functionaris binnen een strikt systeem van verantwoording en kwaliteit. Zij 
twijfelen over de status van het beroep en de daarbij behorende expertisegebieden en 
proberen te onderhandelen tussen de eigen interne professionele opvattingen en de 
gestandaardiseerde, georganiseerde werkwijzen binnen de zorg. Ergotherapeuten zijn 
zich bewust van de hierdoor ontstane verwarring en tweeslachtigheid. Zij zoeken bewust 
naar een eigen professionele identiteit en voelen een spanning tussen de professionele 
discours en het managementdiscours. De vanoudsher sterke gerichtheid op de cliënt 
door de ergotherapeut staat op gespannen voet met een sterkte kracht vanuit het 
management en de op beheer gerichte organisatie. Aguilar en anderen (2012) stellen 
dat ergotherapeuten meer moeten reflecteren op de professionele uitgangspunten en 
daarin de professionele waarden van het beroep centraal moeten stellen.

2.5 KRITISCHE BESCHOUWING

Veel professionals in het domein van gezondheid, welzijn en zorg worden geconfronteerd 
met een toenemende vraag naar efficiëntie en effectiviteit. Ergotherapeuten zijn daarin 
geen uitzondering. De focus op effectiviteit en efficiëntie heeft invloed op de keuzes die 
ergotherapeuten maken in hun professionele handelen (Kinn & Aas, 2009). Dat vereist 
dat zij hun professioneel handelen kunnen verantwoorden naar cliënten, betalers van 
zorg, werkgevers, beroepsgenoten, andere professionals en richting de samenleving. 
Dit roept een herkenbaar spanningsveld op voor professionals, en dus ook voor 
ergotherapeuten. Zoals ik in het eerste hoofdstuk heb laten zien, is dit spanningsveld 
te herleiden tot de hedendaagse ontwikkelingen als gevolg van liberalisering, 
marktwerking en kostenbeheersing. Professioneel handelen binnen een spanningsveld, 
waarin verschillende logica’s van kracht zijn, past bij deze tijd van liberalisering en 
marktwerking (Freidson, 2001), wordt herkend binnen de beroepsgroep en is terug 
te vinden in de beschrijving van het competentiegebied ‘professioneel werken’ (Van 
Hartingsveldt et al, 2010). Van Houten (2004) noemt het spanningsveld zelfs een 
vaststaand feit. Dat vraagt om een antwoord van ergotherapeuten. De kunst is om in 
dit spanningsveld niet op gespannen voet te komen met de eigen beroepsfilosofie en 
dus niet de kern van het inhoudelijke werken te verliezen (Freidson, 2001; Hammell, 
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2007; Mackey, 2014). Professioneel handelen in een dergelijk spanningsveld verhoogt 
het risico om de professionele identiteit te verliezen (Hammell, 2007, Pessers, 2009). Dat 
vraagt erom trouw te blijven aan de professionele waarden en niet verstrikt te raken 
in een strijd tussen professionele waarden die horen bij professioneel handelen en de 
waarden als functionaris binnen een systeem van verantwoording en kwaliteit (Mackey, 
2014). Daarbij hanteer ik als richtinggever in mijn ontdekkingstocht de omschrijving 
dat waarde(n)vol professioneel handelen een relatie heeft tot (i) waarden, (ii) waarde 
toevoegen aan de ander en de samenleving, (iii) verborgen zit in het handelen en dat 
(iv) gevraagd wordt dit te tonen in het professioneel handelen.

Om waarde te kunnen toevoegen aan de ander, is het van belang dat de professional 
bewust is vanuit welke waarden hij handelt, welke waarden bij het professioneel handelen 
betrokken zijn en vanuit welke identiteit hij professioneel handelt; een bewustwording 
van wat verborgen zit. De uitkomsten uit de verhalen van ergotherapeuten wijken niet 
af van wat ik in de theorie heb gevonden. Uit de vertelde verhalen en de literatuur 
komt naar voren dat ergotherapeuten vanuit de theorie beroepswaarden kennen en 
daar op verschillende manieren woorden toedichten. Het werken vanuit waarden roept 
verschillende woorden op, omdat dit van persoon tot persoon anders kan zijn. Uit de 
verhalen lees ik vooral dat ergotherapeuten waarden nog onvoldoende inzetten als 
tegenkracht in het spanningsveld. Professioneel werken vanuit de waardekant wordt 
beïnvloed door aspecten als kostenbeheersing, efficiency en productienormen. Dit 
spanningsveld roept een gevoel van dualiteit op. In de vertelde verhalen voel ik dat 
dit een worsteling is en lees ik dat het spanningsveld het gevoel van moeten kiezen in 
professioneel handelen naar voren brengt. Ik lees geen signalen die de richting geven 
dat professioneel handelen een betekenis kan hebben als omgaan met pluriformiteit, 
met de veelheid aan factoren die speelt in de weerbarstige samenleving waarin 
professioneel handelen tot uiting komt. In de verhalen komt naar mijn bevinding meer 
dualiteit tevoorschijn, dan dat er sprake is van dialogiteit.

Dat als belangrijkste toegevoegde waarde ‘mogelijk maken van dagelijks handelen’ 
naar voren komt, is niet verrassend, gezien dat dit de basis is van het beroep en van 
professioneel handelen. Ik lees in de verhalen dat professioneel handelen gebaseerd 
is op beroepseigen richtlijnen, modellen en instrumenten. Ik had verwacht dat de 
sociaaleconomische waarde van ergotherapie meer door zou klinken (Lammers & 
Scholte, 2014) en dat de waarde(n)volle relatie naar gezondheid en welzijn meer 
zichtbaar zou zijn. Daarmee kan de toegevoegde waarde van ergotherapie op een meso-
macroniveau getoond worden. Deze aspecten zijn amper in beeld als de beroepsgroep 
spreekt over waarden en het waardevolle van het professioneel handelen in de praktijk 
brengen. Van waaruit een mens handelt en de spiritualiteit van de mens (Townsend 
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& Polatajko, 2013) is onzichtbaar gebleven in de vertelde verhalen. Dit is herkenbaar, 
als ergotherapeuten gevraagd wordt naar de waarden van hun professioneel handelen 
(Drolet & Désormeau-Moreau, 2016).

Binnen de beroepsgroep wordt steeds meer onderzoek gedaan naar waarden als de 
basis voor professioneel handelen van de ergotherapeut, als essentieel element in 
het ontwikkelen van professionaliteit (Drolet & Désormeau–Moreau, 2016; Drolet & 
Sauvageau, 2016; Hordichuk, Robinson, & Sullivan, 2015), als lens in samenwerking en 
het leren kennen van anderen (Aguilar et al, 2013; Lamb & Metzler, 2014) en als lobby 
naar de buitenwereld (Leland, Crum, Phipps, Roberts, & Gage, 2015). Dit betekent 
voor mij nog niet dat waarde(n)vol professioneel handelen daarmee verschijnt in de 
praktijk van alledag. Het gaat niet om het benoemen van de waarden, maar om deze 
uiteindelijk ook te tonen in het dagelijks, professioneel handelen. Waarden liggen 
echter nog verscholen en worden niet echt expliciet gemaakt. Zelfs komt naar voren uit 
de verhalen dat er niet gesproken wordt over waarden en hoe die zichtbaar gemaakt 
kunnen worden in professioneel handelen. Ik erken dat het werken vanuit waarden het 
professionele handelen kan versterken en constateer dat het zich kunnen verhouden 
tot de dynamiek een essentieel element is om waarde(n)vol te kunnen handelen. 
Kunneman (2012) pleit daarbij voor het ontwikkelen van moreel kapitaal en vooral om 
een lerende, reflectieve houding. Professionals moeten zich meer bewust worden van 
het morele aspect in het spanningsveld en daarbij zowel het menselijk gezicht als de 
pragmatische, instrumentele kant laten zien (De Jong, 2015). Van Ewijk en Kunneman 
(2013) pleiten voor aandacht voor de ethische, de instrumentele en de esthetische kant 
van professioneel handelen. De worsteling hoe zich te verhouden tot de die dynamiek 
kan daarin gezien worden als een leerzame zoektocht.

Binnen dit onderzoek spreek ik van verschillende waardenperspectieven, omdat iedere 
actor vanuit eigen unieke waarden redeneert en handelt. De ene actor (die het geld 
vertegenwoordigt) is daarin krachtig. Uit de verhalen van ergotherapeuten als andere 
actoren, lees ik dat zij (nog) onvoldoende de kracht van professionele waarden belichten 
in de relatie tot de ander en de samenleving. De waarde(n)volle meerwaarde van hun 
professioneel handelen voor de samenleving komt dan in de knel. In de verhalen 
komt flexibiliteit als normatief besef naar voren om zich te kunnen handhaven in de 
weerbarstige samenleving. Flexibiliteit is daarin niet verder verkend en gedefinieerd. 
In het spanningsveld van de weerbarstige samenleving blijkt de actuele wijze van 
inzetten van flexibiliteit echter onvoldoende waarborging te zijn om het waarde(n)
volle te tonen. Flexibiliteit is wel een kenmerk wat past bij professioneel handelen 
door ergotherapeuten en vaker voortkomt uit praktijkverhalen (Mattingly, 1998). Uit 
de verhalen komt een verlangen naar professionele ruimte naar voren, om daar naar 
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eigen bevinding inhoud en organisatievorm voor te vinden. Die professionele ruimte 
vraagt in het professioneel handelen ook om begrenzing, om duidelijk te maken waar 
ergotherapeuten op aanspreekbaar zijn. Als ik de zichtbare patronen uit de vertelde 
verhalen en literatuur verbind, zie ik het volgende oplichten als richtinggever voor 
waarde(n)volle professionaliteit binnen ergotherapie:

• Ergotherapeuten kennen in theorie de meest essentiële professionele waarden;
• Ergotherapeuten herkennen het spanningsveld tussen vanuit beroepswaarden 

professioneel handelen en de krachten van de regel- en productiedruk;
• Ergotherapeuten worstelen met het eenduidig naar voren brengen van hun 

professionele waarden;
• Ergotherapeuten schijnen te worstelen met het in de praktijk brengen van deze 

professionele waarden;
• Ergotherapeuten lijken onvoldoende handvatten te hebben in hoe zij zich kunnen 

verhouden tot de ander, zonder hun beroepswaarden te verliezen.

Dit bovenstaande kan kernachtig samengevat worden als een kloof tussen theorie 
(kennis hebben van) en praktijk (waarde toevoegen aan de ander en tonen in het 
professioneel handelen). Daarmee blijft het waarde(n)volle verscholen en komt 
dit daarmee onvoldoende tot zijn recht in relatie tot de ander. Ik verwacht niet dat 
ergotherapeuten hun ideaal om betekenisvol en waarde(n)vol te willen zijn voor cliënten 
zich zo maar laten ontnemen door de kracht van de regel- en productiedruk. Wel staat 
de logica van het waard(n)vol willen handelen onder de druk van de logica van het geld, 
de kostenbeheersing. Ik voorzie een risico in de steeds sterker wordende oplossing 
van het bewezen effectief handelen, waarin beroepswaarden niet als uitgangspunt 
kunnen dienen. Professioneel handelen moet geen waarde(n)loos instrument zijn 
vanuit een wetenschappelijk verantwoord methodisch keurslijf. Of, zoals Niek Klazinga 
in 1998 al zei: “Zorg zonder waarden is waardeloze zorg”15. Dit vergroot naar mijn 
mening juist het gevoel van beknelling, omdat met een methodisch keurslijf het risico 
op instrumentalisering juist toeneemt. Ik lees in de vertelde verhalen amper sporen 
van professioneel handelen, actief redenerend vanuit de unieke beroepswaarden 
richting de cliënt, de sociaaleconomische context en de samenleving. Bij waarde(n)
vol professioneel handelen van ergotherapeuten ontbreken in de woorden van Moor 
(2008) nog het vermogen om kritisch te reflecteren op de eigen keuzes en de moed 
om die professionele ruimte te claimen om het goede, betekenisvolle, waarde(n)volle 

15.  Grondslagen van de ergotherapie 1998, 2006
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te doen voor de ander. Ik zie in de vertelde verhalen een worsteling tussen het zich 
bewust zijn van de professionele waarden en nog niet weten hoe te handelen vanuit die 
professionele waarden als tegenkracht in het spanningsveld.

Als ik deze worsteling plaats in het gedachtegoed van normatieve professionalisering, 
kom ik tot het inzicht dat in de verhalen van ergotherapeuten zeker aandacht is voor het 
ethische en het instrumentele aspect van normatief handelen. Binnen de beroepsgroep 
worden daar andere, beroepseigen woorden aan gekoppeld. Als ik deze twee domeinen 
van gedachtegoed verbind, kom ik tot het volgende inzicht.

In de verhalen klinkt door dat ergotherapeuten het goede willen doen voor hun cliënten 
en van betekenis willen zijn voor hun cliënten, opdat deze weer zelf betekenisvol 
kunnen deelnemen aan dagelijkse handelingen. Zij representeren daarin de focus op 
dagelijks handelen en willen daarin kwaliteit leveren, door het gebruik van de voor de 
beroepsgroep eigen richtlijnen, methoden, modellen en instrumenten. In de verhalen 
klinkt door dat ergotherapeuten daarin het belang van de cliënt op de voorgrond willen 
stellen en zich in de relatie tot die ander laten leiden door allerlei universelere waarden, 
zoals deze ook in de beroepscode naar voren komen. Vanuit de beroepscode (De 
Leeuw et al, 2015) worden ergotherapeuten uitgenodigd na te denken over wat goed 
handelen tegenover kwaad handelen is, vanuit het werken op basis van richtlijnen, 
methoden, modellen en instrumenten worden ergotherapeuten uitgenodigd na te 
denken over goed professioneel handelen tegenover slecht doen. Op deze manier 
tonen ergotherapeuten hun essentiële verbinding met cliënten en hun vakmanschap 
en laten zij in de verhalen normativiteit in ethische en instrumentele zin zien.

Het derde aspect van normativiteit, normativiteit in esthetische zin, gaat over zich 
verhouden tot de ander, het andere en een gevoel van goede smaak daarin (Van 
Ewijk & Kunneman, 2013, pp 59-60). Dit wordt omschreven als “een gevoel voor goede 
verhoudingen, een gevoel voor diversiteit en voor de juiste toonzetting”. In dit onderdeel 
van normativiteit staat goed professioneel handelen tegenover lelijk. In de verhalen van 
ergotherapeuten komt het aspect van diversiteit en het aandacht hebben voor verschil 
naar voren in relatie tot het werken met cliënten, veelal op individueel niveau. Op welke 
manier dit gevoel voor diversiteit tot uiting kan worden gebracht, is niet onthuld in deze 
verhalen. In de verhalen wordt het gevoel voor verhoudingen van ergotherpaeuten tot 
de context waarin zij werken ook zichtbaar. Het zoeken naar goede verhoudingen laat 
een worsteling, een zoektocht en dualiteit zien. Ergotherapeuten hebben het gevoel 
te moeten kiezen voor de kracht van de regel- en productiedruk. Gevoel hebben voor 
goede verhoudingen vraagt om nadere beschouwing. Hier ligt een opening naar verder 
begrijpen hoe verhoudingen in het krachtenveld, waarin ergotherapeuten werken, 
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begrepen kunnen worden, mede omdat duidelijk wordt gemaakt dat professionals, 
ondanks hun ethische oriëntatie en vakmanschap, toch de relatie naar het waarde(n)
volle uit het oog verliezen en daardoor wellicht beknelling ervaren in dat krachtveld.

Zicht krijgen op de ontknelling uit het spanningsveld op de verschillende niveaus – 
zonder verlies van identiteit, om het goede te doen in relatie tot gezondheid, welzijn 
en kwaliteit van leven van de ander – vereist verder zoeken, om meer zicht krijgen op 
het fenomeen van het spanningsveld. Bewust vragen naar mening, idee en ervaring 
in relatie tot waarde(n)volle professionaliteit heeft laten zien dat ergotherapeuten zich 
er bewust van zijn dat er een spanningsveld is, maar dat zij nog onvoldoende zicht 
hebben op of zich niet bewust zijn van de mogelijke risico’s. De vertelde verhalen laten 
zien dat zij geen zekerheid hebben van hoe zij in het spanningsveld het beste kunnen 
acteren met behoud van eigenwaarde(n). Dat roept de volgende vragen op: wat zit 
nog verscholen in de verhalen over het waarde(n)vol professioneel handelen? Kunnen 
die antwoorden mij meer richting geven in hoe waarde(n)vol professioneel handelen 
zichtbaar getoond kan worden in het werk zelf? Welke normatieve aspecten komen 
naar voren uit de verhalen als ik op een verdiepende, andere manier kijkt, lees en luister 
naar de verhalen? Wat speelt zich dan af in die relatie tot de ander of het andere en wat 
kan ik daar als onderzoeker van leren om tot verdere inzichten te komen? Daarvoor ga ik 
terug naar de negen vertelde verhalen van de ergotherapeuten; niet om oplossingen te 
krijgen, maar juist om meer zicht te krijgen op het fenomeen dat zich in de professionele 
ruimte afspeelt en wat de vertelde verhalen mij daarover verder kunnen onthullen.

vanBodegom-layout.indd   79 26/10/2017   14:38



vanBodegom-layout.indd   80 26/10/2017   14:38



HOOFDSTUK III
methodologische Verantwoording

Je kunt niet ontsnappen aan de verantwoordelijkheid 
van morgen door het vandaag te ontwijken.

(Abraham Lincoln, Amerikaans staatsman en president (16e) 1809-1865)
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3.1 INLEIDING

Mijn onderzoek Verbale Pralines, Ambiguïteit in verhalen over professioneel handelen 
van ergotherapeuten is een interpretatief, kwalitatief onderzoek, en is te duiden als (i) 
descriptief, (ii) praktijkgericht, en (iii) narratief. Het is te karakteriseren als een Modus III 
monografische casestudy. In dit hoofdstuk zal ik deze stellingen verder uitwerken en 
een beschrijving geven van de onderzoeksopzet en mijn positie als onderzoeker.

Wetenschappelijk onderzoek binnen het kennisdomein van het beroep ergotherapie 
richt zich op onderbouwing van onderliggende concepten van het beroep, methodische 
kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid (Steultjens & Graff, 2012; Van Hartingsveldt et 
al, 2010). Voor de ontwikkeling van het beroep ergotherapie komt de nadruk meer en 
meer te liggen op het significante wetenschapsdomein ‘occupational science’ (Graff, 
Satink, & Steultjens, 2017). In dit domein van onderzoek wordt de betekenis van 
dagelijks handelen in relatie tot het bijdragen aan een gezonde samenleving, de impact 
van dagelijks handelen op de mens zelf en de samenleving bestudeerd. Professioneel 
handelen van ergotherapeuten kan door de uitkomsten van dit onderzoek sterk 
beïnvloed worden om te bepalen wat juiste interventies zijn in de dagelijkse praktijk 
zelf, waarmee een optimale handelingsomgeving kan worden gecreëerd voor hun 
cliënten (Graff, Satink, & Steultjens, 2017). Een Adviesraad Onderzoek en Wetenschap 
adviseert de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland. Een door de beroepsgroep 
vastgestelde onderzoekagenda kent de beroepsgroep (nog) niet, maar het onderwerp 
zelf roept wel discussie op in binnen- en buitenland. Deze discussie laat zien dat vanuit 
wetenschappelijk-filosofisch perspectief verschillende uitdagingen voor het oprapen 
liggen, waarbij onderzoek binnen het kennisdomein van ergotherapie zich kenmerkt 
door een samengaan van verschillende onderzoeksopvattingen (Kuiper & Steultjens, 
2009). Binnen de veelheid aan onderzoeken binnen het domein van de ergotherapie 
zijn bijvoorbeeld de empirisch analytische stroming, de interpretatieve stroming en de 
kritisch-emancipatoire stroming zichtbaar (Graff, Satink & Steultjens, 2017).

Dit onderzoek heeft de ambitie om inzichten toe te voegen aan het professioneel 
dagelijks handelen van ergotherapeuten. Het portretteert spanningsvelden in 
de dagelijkse praktijk en hoe die spanningsvelden ergotherapeuten uitdagen de 
waardenkant van hun handelen sterker te belichten.

Met het portretteren van waarde(n)vol professioneel handelen krijg ik als onderzoeker 
inzichten, waarmee ik een bijdrage lever aan de discussie over waarde(n)vol professioneel 
handelen van ergotherapeuten. Het onderzoek valt daarmee onder de interpretatieve, 
kwalitatieve stroming van onderzoek (Boeije, 2014; Bryman, 2008; Richie & Lewis, 2003).
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De hoofdstukken in dit proefschrift ontvouwen zich als het ware in een verhaal over 
professioneel handelen, waarbij ik als onderzoeker stem geef aan anderen en mijn eigen 
stem laat doorklinken door het verhaal heen. Opgeleid als ergotherapeut behoor ik zelf 
tot de beroepsgroep waarnaar ik nu kijk vanuit de positie als onderzoeker. Dat maakt mij 
als onderzoeker sterk in het herkennen van vertelde ervaringen, maar kwetsbaar in mijn 
geloofwaardigheid. Het biedt wellicht dilemma’s in mijn navolgbaarheid. Met andere 
woorden: hoe voorkom ik als onderzoeker ‘going native’, dat ik mij als onderzoeker te 
veel identificeer met de beroepsgroep?

Dat vraagt in ieder geval om reflectie en verantwoording in (i) methodologische keuzes 
die ik heb gemaakt, (ii) de wijze waarop ik daar als onderzoeker over communiceer en 
(iii) de positie die ik als onderzoeker heb ingenomen. Daarmee tracht ik openheid te 
geven over mijn professioneel handelen (Boeije, ’t Hart, & Hox, 2009) in relatie tot de 
methodologische keuzes binnen het onderzoek. Dit hoofdstuk geeft enerzijds inzicht in 
wat Letiche (2010, p. 129) de ‘cognitieve professionaliteit’ heeft genoemd en anderzijds 
inzicht in mijn ‘sociale activiteit’ in relatie tot dit onderzoek. Een spannend duo, dat 
mij ondersteunt in mijn verantwoordelijkheid als onderzoeker en zicht geeft op mijn 
ethische, normatieve positie binnen dit onderzoek. De cognitieve professionaliteit 
toont zich in het eerste deel van dit hoofdstuk, waarin de onderzoeksdoelstelling, de 
onderzoekvraagstelling, de onderzoekpopulatie en methodologische keuzes worden 
beschreven. Alvorens ik overga tot een reflectie op mijn professioneel handelen 
om verantwoording af te leggen over de kwaliteit van dit onderzoek, schets ik drie 
concepten die van invloed zijn op mijn ethische, normatieve positie in dit onderzoek.

3.2 KENMERKEN VAN DIT ONDERZOEK

In de introductie schrijf ik dat dit kwalitatieve onderzoek drie specifieke kenmerken 
heeft en typeer ik mijn onderzoek als Modus III monografische casestudy. In de volgende 
paragrafen verantwoord ik deze keuzes.

Interpretatief-kwalitatief:
Dit onderzoek naar een onderwerp dat zich voordoet in het dagelijks professioneel 
handelen van ergotherapeuten, kan geschaard worden onder de paraplu van 
interpretatief, kwalitatief onderzoek (Boeije, 2014; Bryman, 2008; Richie & Lewis, 2003), 
wat impliceert dat het uitgangspunt van dit onderzoek is “dat mensen betekenis geven 
aan gebeurtenissen in hun dagelijks leven en in hun ervaringen”, dat ze op basis van die 
betekenisgeving hun dagelijks handelen inhoud en vorm geven (Boeije, 2014, p. 28) en 
de onderzoeker zich inzet als instrument, door zelf waarnemingen te doen, verhalen 
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op te halen en daaraan betekenis te geven in het licht van de onderzoeksvraag (Plochg 
& Zwieten, 2007). Immers: de waardekant van het professioneel handelen ligt veelal 
verborgen in het handelen zelf, waarbij het geen eenvoudige opgave is juist deze dieper 
gelegen lagen van kennis op te graven. Door interactiviteit (Maso & Smaling, 1998) met 
ergotherapeuten wil ik kennis opdoen aan de hand van vertelde verhalen en gevoel 
krijgen voor het spel dat ergotherapeuten spelen in het spanningsveld.

Mijn kwalitatieve onderzoek kent drie kenmerken (descriptief, praktijkgericht en 
narratief ), die ik hieronder beschrijf. Het kwalitatieve onderzoek typeer ik vervolgens 
als een Modus III monografische casestudy.

Descriptief
Het onderzoek volgt een kwalitatief, descriptief design om een verschijnsel dat zich 
voordoet in het professioneel handelen van ergotherapeuten te portretteren. De 
toevoeging van het descriptieve aspect aan het kwalitatieve onderzoeksdesign geeft 
de onderzoeker de focus op het weergeven van de ervaringen van anderen; om als het 
ware hun verhalen te onthullen en te beschrijven vanuit verschillende perspectieven 
om verschillende lagen in het onderwerp van onderzoek te ontdekken. Het leren zien en 
begrijpen wat zich dieper afspeelt in de dagelijkse praktijk via de ervaringen van anderen 
wordt ‘descriptief’ genoemd (Ritchie & Lewis, 2003). Het geeft mij als onderzoeker de 
mogelijkheid de dagelijkse situatie waarin ergotherapeuten werkzaam zijn vanuit een 
open houding tegemoet te treden en open te staan voor het onverwachte dat zich 
kan voordoen. Dit onderzoek levert een rijke beschrijving en geen theorie op over het 
onderwerp van onderzoek (Stanley, 2015). In dit onderzoek wordt het descriptieve 
zichtbaar in de wijze waarop data verzameld zijn, in de gekozen data-analysemethoden 
en in de beschrijving van de inzichten en mijn positie als onderzoeker. In de volgende 
paragrafen wordt dit verder beschreven en verantwoord.

Praktijkgericht
Praktijkgericht onderzoek wordt omschreven als onderzoek dat is geworteld 
in de beroepspraktijk en dat bijdraagt aan de verbetering en innovatie van die 
beroepspraktijk. Dit vindt plaats door het genereren van kennis en inzichten, maar ook 
door het leveren van toepasbare producten en ontwerpen en concrete oplossingen 
voor praktijkproblemen. Daarbij is het onderzoek doorgaans ingebed in een scala 
van interne en externe organisatorische verbanden. Dit gebeurt met behoud van de 
wetenschappelijke betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek zelf (Van der Donk 
& Lanen, 2011; Verhoef, Kuiper, Nijenhuis, Dekker-van Doorn, & Rosendal, 2015).
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Mijn wetenschappelijke verkenning start bij ervaringsverhalen over professioneel 
handelen van ergotherapeuten uit de praktijk, wat ik geduid heb als het signaal van de 
beknelde ergotherapeut. Onderzoek naar dit verschijnsel binnen de beroepsgroep is 
nog relatief gering en vraagt om een vanuit empirie gedreven onderzoek (Verschuren, 
2011). Professioneel handelen is een spanningsvolle activiteit, omdat professionele 
werkzaamheden geen glasheldere grenzen kennen (De Jonge, 2015) en zich nooit 
helemaal laten afbakenen. Ervaringen uit de praktijk (‘practice-based evidence’) zijn 
voor mij als onderzoeker dan ook een uitdaging om van te leren, verder te verkennen, 
me in te verdiepen en te leren duiden vanuit een meer wetenschappelijk perspectief. 
Dit dient ertoe om na de empirische cyclus van onderzoek inzichten weer te geven 
aan de praktijk van alledag en bij te dragen aan een discussie over het professioneel 
handelen van ergotherapeuten.

Narratief
De narratieve kant van dit onderzoek is terug te vinden in het zoeken naar betekenis 
in de verhalen (Riessman, 2008) die ergotherapeuten uit de praktijk vertellen over hun 
ervaringen, gebeurtenissen en meningen over waarde(n)vol professioneel handelen. 
Voor ergotherapeuten is het vertellen van verhalen zowel als onderzoeksmethode en 
als interventie bekend geworden door het werk van Cheryl Mattingly (1991, 1998). 
Ergotherapeuten leren door te luisteren naar het levensverhaal van cliënten begrijpen 
wat ziekte en handicap voor hen betekent en hoe de gevolgen daarvan invloed hebben 
op het dagelijks handelen van deze mensen. Vrij vertaald naar Mattingly (1998) geldt 
voor ergotherapeuten dat ‘verhalen vertellen betekenisgeving in het heden aan het 
verleden is, met een belofte naar de toekomst’.

Binnen de beroepsgroep zijn verhalen en dagelijkse activiteiten dan ook altijd met 
elkaar verbonden (Josephsson & Alsaker, 2015). Naast het uitlokken van en luisteren 
naar verhalen van cliënten, is er ook ruimte voor verhalen over cliënten waarin de liefde 
voor de cliënt en het beroep hoorbaar is. Verhalen waarin het bijzondere van het beroep 
doorklinkt en waarin het betekenisvolle voor en van cliënten centraal staat (Kinébanian 
& Kuiper, 2011; Labovitz, 2003). In deze Kleine Wondertjes klinkt de beleefde ervaring 
van de ergotherapeut door. Verhalen van beleefde ervaringen van ergotherapeuten zijn 
een belangrijke component in dit onderzoek. Deze verhalen vormen de basis voor het 
onthullen van ervaringen uit de praktijk (Mattingly & Lawlor, 2000) en om betekenis 
te ontlenen aan dagelijkse ervaring (Abma, 2006). Narratieve onderzoeksmethodologie 
wordt binnen het domein van het beroep dan ook veelal gebruikt om het dagelijks 
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handelen van mensen beter te leren begrijpen, bijvoorbeeld hoe men betekenis geeft 
aan dagelijks handelen met een chronische aandoening, in het proces van ouder 
worden of het werk weer hervatten na een burn-out (Josephsson & Alsaker, 2015).

Binnen dit onderzoek zijn verhalen uit en over de praktijk het vertrekpunt. Het vertellen 
van verhalen is een algemeen bekend, diepgeworteld fenomeen, waarmee mensen 
inzicht geven in persoonlijke ervaringen, kennis delen en leren van anderen. De 
interactiviteit tussen de onderzoeker en de ergotherapeut kan gezien worden als een 
gebeurtenis, waarin het verhaal geconstrueerd wordt en aan de verhalen-toolbox van 
dit onderzoek wordt toegevoegd (Tyler, 2010) en waarin het geconstrueerde verhaal 
een stem van zichzelf heeft. De luisteraar van de verhalen dient aandacht te hebben voor 
wat het verhaal zelf vertelt. Het gaat om luisteren met alle zintuigen, met vertrouwen 
in het verhaal en de verantwoordelijkheid dat verhalen niet vernietigd worden (Tyler, 
2010). De onderzoeker kiest voor een manier om verhalen te openen en begrijpen en 
het verscholene te vinden en te beschrijven. De wetenschappelijke notie van verhalen 
in dit onderzoek ligt in het denken van Boje (2010) en het idee dat verhalen geen 
objectieve beelden zijn, maar geconstrueerd worden in en door mensen en opgesloten 
liggen in het leven zelf. Door het leven te zien als een ‘living story’ (Boje & Baskin, 2010, 
pp. 30) kunnen verhalen uit het leven gezien worden als een bijdrage om het leven te 
leren kennen, betekenis te geven en proberen te begrijpen door de vertelde verhalen. 
Verhalen zijn vanuit dat denken dus altijd aanwezig.

Het narratieve aspect in dit onderzoek staat dan ook voor het bijzondere aspect van 
het verhaal, voor vertelde verhalen van ergotherapeuten over ervaringen, meningen 
en gebeurtenissen, geconstrueerd in een interactiviteit tussen onderzoeker en 
ergotherapeut. In het vertelde, geconstrueerde verhaal zelf ligt als het ware weer een 
verhaal verscholen. De onderzoeker is op zoek naar wat verscholen ligt en construeert 
weer een eigen verhaal. Het verhaal van de onderzoeker op basis van deze vertelde 
verhalen, wat in de vertelde verhalen verscholen ligt, uit en over de praktijk van alledag, 
staat centraal in Hoofdstuk II, IV, VI van dit proefschrift.

Modus III-onderzoek
In dit proefschrift beschrijf ik als onderzoeker vanuit de ervaringen uit de praktijk over het 
professioneel handelen van ergotherapeuten en gebruik ik theoretische bouwstenen 
om die praktijkervaringen te schetsen, begrijpen en duiden. Dit onderwerp leent zich 
voor een kwalitatief onderzoeksdesign. Tegelijkertijd zegt dit onderzoek iets over het 
gedachtegoed van normatieve professionalisering. Het gaat in dit onderzoek zowel om 
het onderzoeken van de onderliggende waarde van normatieve professionalsering voor 
het professioneel handelen van ergotherapeuten, als om die waarde van normatieve 
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professionalisering en de rol van normativiteit in dit onderzoek zelf. Drie lagen komen 
tevoorschijn, te weten (i) de laag van het professioneel handelen van ergotherapeuten, 
(ii) de laag van de normatieve professionalisering als ideologie en (iii) de laag van 
normativiteit in het doen van onderzoek. De gelaagdheid in dit onderzoek, waarin het 
begrip ‘normativiteit’ centraal staat, voor verbinding zorgt in de lagen, brengt naar voren 
dat in dit onderzoek een morele lading aanwezig is. Over professioneel handelen van 
ergotherapeuten bestaan binnen de beroepsgroep opvattingen (De Leeuw et al, 2015; 
Van Hartingsveldt et al, 2010), die een morele lading in zich hebben, omdat aannames 
over dat professioneel handelen een belang of een betekenis in zich hebben. Op basis 
daarvan maken ergotherapeuten in de dagelijkse praktijk keuzes en tonen zij daarmee 
hun morele verantwoordelijkheid in professioneel handelen (Freidson, 2001).

In dit onderzoek, waarin professioneel handelen van ergotherapeuten en normatieve 
professionalsering centraal staan, gaat het in het duiden daarvan steeds expliciet, maar 
ook impliciet om het belang van het goede van het leven en het belang van sociale 
rechtvaardigheid (Jansen, 2009; Le Granse, van Hartingsveldt, & Kinébanian, 2017; Van 
Ewijk & Kunneman, 2013) binnen een continu veranderende, pluriforme samenleving. 
Dit vraagt van professioneel handelen dat dit start bij het herkennen en erkennen van 
maatschappelijke en morele vraagstukken die daarbij oplichten. Ook vereist het dat 
er openheid is voor verschil, diversiteit, de mening van de ander en het andere. Dit 
vraagt reflectie en het aanvaarden van opgedane inzichten en de toepassing daarvan 
in het professioneel handelen zelf (Houweling, Kuiper, & Letiche, 2010; Jansen, 2009). 
Professioneel handelen heeft, in mijn eigen woorden, de vorm van leren inspelen op 
wat zich aandient en leren begrijpen hoe het grotere geheel van de samenleving en het 
detail in professioneel handelen in elkaar grijpen. Professioneel handelen kan op deze 
wijze gezien worden als een cyclisch (leer)proces. Sinds de beginjaren van de 21ste eeuw 
wordt gediscussieerd (Kunneman 2005; Letiche, Boeschoten, & De Jong, 2008) over 
het belang van een meer expliciet-normatieve positie in het proces van kenniscreatie 
en onderzoek. Onderzoek waarin deze expliciet-normatieve positie een plek heeft, 
erkent dat onderzoek doen normatief gedreven is en dat in dit onderzoek aannames 
worden toegelicht, gebruikt en gerechtvaardigd (Jansen, 2009; Jansen & Letiche, 
2010; Kunneman, 2005; Letiche, 2010; Letiche, Van Boeschoten, & De Jong, 2008). 
Deze vorm van onderzoek wordt Modus III-onderzoek genoemd en geplaatst naast 
Modus I- en Modus II-onderzoek. Binnen Modus I-onderzoek staat de ideologie van de 
objectiviteit voorop. Modus I-onderzoek positioneert zich in het veld als fundamenteel 
onderzoek, waarbij de onderzoeker een natuurwetenschappelijk model toepast om 
kennis te verkrijgen over de werkelijkheid en op die wijze waarheidsuitspraken doet 
over die werkelijkheid. Randomized controlled trials (RCT) zijn hierbij van hoogste 
wetenschappelijke waarde. Jansen (2009) verwoordt dit in zijn onderzoek als: 
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“Paradigma I-onderzoekers proberen protocollen vast te stellen met betrekking hoe er 
wetenschappelijk gehandeld moet worden. Paradigma II-onderzoekers proberen de 
practitioner een spiegel voor te houden waarin de practitioner zijn eigen identiteit en 
zijn eigen bewustzijn kan herkennen” (p. 116).

Dit houdt in dat binnen Modus II-onderzoek het onderzoek gericht is op de praktijk, 
in samenwerking met die praktijk en op het denken over die praktijk. De kennisclaim 
bij dit onderzoek is het verhaal wat betrokkenen in die praktijk over zichzelf en hun 
hun eigen handelen hebben, waarbij niet altijd kritisch en vanuit een diversiteit van 
perspectieven gekeken wordt naar die verhalen. De context krijgt nadrukkelijk een plek 
binnen dit soort onderzoek, wat ook wel ‘praktijkgericht onderzoek’ wordt genoemd. 
Dit onderzoek gaat uit van het feit dat de praktijk op een bepaalde manier in elkaar zit, 
maar legt niet de relatie naar de omstandigheden waarbinnen vragen zich voordoen en 
waarbinnen de onderzoekers keuzes maken op basis van die omstandigheden. In Modus 
III-onderzoek wordt de onderzoeker uitgedaagd wel inzicht te geven in zijn keuzen 
vanuit die ethisch-normatieve positie en de relatie naar een groter, waardegedreven 
doel te schetsen. Dit dient om inzicht te geven in subjectiviteit van onderzoek en eigen 
aannames, waarden en normen inzichtelijk te maken (Jansen, 2009; Jansen & Letiche, 
2010; Letiche, 2010; Letiche, Van Boeschoten, & De Jong, 2008). Dit is een kritisch, 
bekritiseerd en uitdagend proces van onderzoeken, omdat subjectiviteit in onderzoek 
veelal gezien wordt als onwetenschappelijk en methodologisch onverantwoord (Jansen, 
2009). Modus III-onderzoek wordt ook wel gekenschetst als ‘onderzoekend leren’ waarin 
‘Ik’ en de ‘Ander’ elkaar ontmoeten, kennis creëren en betekenissen bepalen vanuit een 
positie van wederzijds respect en de wetenschap van “het in wezen sociale karakter van 
het menselijk bestaan in een gemeenschap” (Letiche, 2010, p. 131).

Ik positioneer mij als normatieve onderzoeker in het veld van dit postmoderne, 
paradigma-III denken (Jansen, 2009, Letiche, 2010). Dit betekent dat ik in mijn onderzoek 
uitga van een erkenning van deze morele gelaagdheid in onderzoek en dat ik door ethiek 
gestuurd wordt. Het proces van dit onderzoek is niet lineair, kent meerdere lagen en het 
zoeken naar coherentie in de verhalen is geen doel op zich. Het onderzoek kenmerkt 
zich door de aanname dat de werkelijkheid is zoals mensen deze zien en construeren. 
Het professioneel handelen van de ergotherapeut bestaat niet in deze opvatting. In 
dit paradigma sluit ik als onderzoeker aan bij de dynamiek van het verschil. Iedere 
persoon en iedere ergotherapeut creëert zijn eigen constructie op de werkelijkheid en 
elk verhaal is daarmee een voorbeeld. Ook dit onderzoek is slechts een voorbeeld van 
hoe ik als onderzoeker uit verschillende verhalen van ergotherapeuten op basis van 
mijn eigen waarneming en optiek dit verhaal construeer. Vanuit deze methodologische 
positie zoek ik naar verbinding in (i) het onderwerp van onderzoek ((normatief-)
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professioneel handelen), (ii) het relationele aspect in het doen van onderzoek en (iii) het 
domein van ergotherapeuten, waarin samen met de ander het verhaal voor een goed 
en betekenisvol leven construeren verbonden is aan de aspecten tijd, taak en context 
(Townsend & Polatajko, 2013; Whiteford & Wright–St. Clair, 2005; Wilcock, 2006).

Monografische Casestudy
Om tot het gewenste doel van mijn onderzoek te komen kies ik voor het design van 
een monografische casestudy. Een monografie16 is een wetenschappelijke beschrijving 
in de vorm van een academisch verhaal over een specifiek onderwerp, gebaseerd 
op verschillende, maar vooral ook primaire bronnen, geschreven door één auteur 
(Schonveld, 2013). Het is monografisch, omdat het onderzoek, naast een beschrijving 
van een specifiek thema dat zich voordoet in de praktijk, ook beoogt een betoog te 
zijn over professioneel handelen en normatieve professionalisering. Een casestudy 
past bij dit onderzoek, omdat het een diepgaande aanpak kent van een kleinschalige 
groep en een beschrijving geeft van een verschijnsel dat voortkomt uit en voorkomt in 
de praktijk (Boeije, ’t Hart, & Hox, 2009; Finlay & Ballinger, 2006;). Het gaat, zoals Jones 
en Hocking (2015, p. 118) zeggen, om “the particular and the whole”, het specifieke 
en het grotere geheel. Daaraan wil ik toevoegen dat deze casestudy ook gaat om 
het specifieke in het grotere geheel en dat het grotere geheel zichtbaar wordt in het 
specifieke. Dit proces van onderzoek wordt ingezet door vanuit het specifieke (signalen 
uit de praktijk) eerst vanuit een breder perspectief te kijken naar het verschijnsel dat zich 
voordoet in het professioneel handelen van ergotherapeuten, om daarna in te zoomen 
op de binnenkant; hoe personen zelf inzicht geven in het fenomeen van de beknelde 
professional en de waarde van hun professioneel handelen. De relatie tussen binnen- 
en buitenperspectief geeft het beeld van een relatie tussen subjectiviteit (ervaringen 
en belevingen van ergotherapeuten) en objectiviteit (wat bekend is vanuit theorie 
en bijvoorbeeld de ontwikkeling van het fundament van professioneel handelen van 
ergotherapeuten). Deze beide perspectieven zijn nauw verbonden en beïnvloeden 
elkaar.

Samenvattend kent dit onderzoek verschillende kenmerken en een specifieke typering. 
Dit is terug te zien in het ontwerp van het onderzoek: een casestudy, waarin verhalen 
uit de praktijk van individuele ergotherapeuten ingebed zijn in een context waarin het 

16.  https://nl.wikipedia.org/wiki/Monografie. Een monografie (van het Grieks μονογραφία) is een 
wetenschappelijke verhandeling over één onderwerp of een beperkte groep van samenhangende 
onderwerpen, in het algemeen geschreven door één auteur.

vanBodegom-layout.indd   90 26/10/2017   14:38



91

3

Methodologische verantwoording

verhaal van de beknelde professional naar voren is gekomen. Ook richt dit onderzoek 
zich op het ontwikkelen van kennis over deze situatie. Het ontwerp van de casestudy is 
weergegeven in Figuur1.

Waarde(n)vol professioneel handelen van ergotherapeuten 
in domein van gezondheid, welzijn en zorg

Het verhaal van de beknelde professional

ERGOTHERAPEUTEN

A B C D E F G H I

horizontale  thematische analyse

waarde(n)vol le  momenten analyse

confrontat ie  analyse met  Fromm

innerl i jke stem analyse

Breder perspect ief  op beknelde professional

Normatieve professional iser ing:  
kader voor ontwikkel ing professioneel  handelen

Scoping review waarden:  
professioneel  handelen van ergotherapeuten

Paradox van mens en samenleving:
Er ich Fromm

Figuur 1. Ontwerp van het onderzoek

De datacollectie in deze Modus III monografische casestudy komt voort uit gesprekken 
met individuele personen, theoretische verkenningen en literatuurstudies die 
passen bij wat gebruikelijk is bij een casestudy (Yin, 2009) en Modus II-onderzoek. 
Dit methodologische aspect wordt beschreven in het volgende gedeelte van dit 
hoofdstuk. Het proces van onderzoek is niet zo rechtlijnig als de figuur veronderstelt. 
De interactiviteit van het binnen- en buitenperspectief in deze casestudy vraagt 
om een iteratief proces. Dit proces geeft mij als onderzoeker de mogelijkheid en de 
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verplichting om inzichten direct te beschouwen binnen het kader van opgedane 
kennis en de beïnvloeding daarvan te beoordelen op (methode van) dataverzameling 
en data-analyse (Jones & Hocking, 2015). Het monografische, solistische aspect van de 
casestudy is niet zichtbaar in dit ontwerp. Dit wordt beschreven bij de verantwoording 
over de kwaliteit van dit onderzoek.

De methodologische omschrijving van mijn Modus III monografische casestudy is een 
combinatie van verschillende vormen van kwalitatief onderzoek, waarin drie aspecten 
– descriptief, praktijkgericht en narratief – nader geduid zijn (dit kan gezien worden als 
een methode die ook toepasbaar is binnen Modus II-onderzoek) en reflexief, normatief 
gesitueerd zijn in het onderzoek (Letiche, 2010). Door deze combinatie krijgt de lezer 
van dit onderzoek zicht op meerdere lagen van het onderzoek, waarin verhalen uit de 
praktijk van alledag gecombineerd worden met het verhaal van de onderzoeker en het 
verhaal van normatieve professionalisering. Dit geeft een beschrijving waaruit de lezer 
zijn eigen verhaal kan vormen om het lerende aspect van waarde(n)vol professioneel 
handelen op de voorgrond te zetten. De normatieve Modus III-positie van de onderzoeker 
vraagt om verdere toelichting. Deze geef ik aan de hand van een beschrijving van drie 
concepten die van invloed zijn op mijn positie als normatieve onderzoeker.

3.3 DE NORMATIEVE ONDERZOEKER

Als ergotherapeut portretteer ik met dit onderzoek een verschijnsel dat zich voordoet 
in professioneel handelen van ergotherapeuten. Dit verschijnsel is voor mij herkenbaar 
en licht dilemma’s van professioneel handelen uit tegen het licht van waarden en 
professioneel handelen. Dit roept de vraag op of mijn betrokkenheid bij ergotherapeuten 
wel samen kan gaan met het doen van onderzoek naar een verschijnsel dat zich 
voordoet in professioneel handelen van ergotherapeuten. Zoals ik in de inleiding van dit 
hoofdstuk schrijf, maakt deze betrokkenheid mij kwetsbaar in mijn geloofwaardigheid 
en navolgbaarheid. Dit vraagt om het zichtbaar maken van mijn normativiteit en mijn 
ethische positie in dit onderzoek, om daarmee de lezer vertrouwen te geven in deze 
tekst en mogelijke ethische dilemma’s onder ogen te zien (Letiche, 2010).

De gesprekken met collega-ergotherapeuten zijn vooraf besproken. Wederzijds respect 
en verantwoordelijkheid in het gebruik van de data zijn geformaliseerd met een door 
beide partijen getekend informed consent; dat betekent dat de onderzoeker voldaan 
heeft aan zijn informatieplicht en dat de respondent toestemming geeft voor gebruik 
van de data. Hiermee is het niet schaden van de ander besproken en afgesproken in 
het licht van gebruikelijk professioneel, ethisch handelen van onderzoekers binnen een 
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casestudy (Jones & Hocking, 2015; Yin, 2009). Modus III-onderzoek impliceert echter dat 
door het hele proces van onderzoek ethiek een rol speelt. Dat gaat verder dan de afspraak 
om elkaar niet te schaden. Dat ethiek door alle lagen van dit onderzoek speelt, betekent 
met andere woorden dat mijn ethische opvattingen mijn keuzes bepalen en richting 
geven aan mijn proces van besluitvorming, mijn frame van kijken en mijn aannames 
over professioneel handelen. Ik zet mij als onderzoeker persoonlijk in; ik kan mijzelf 
als persoon niet elimineren in het proces van onderzoek (Maso & Smaling, 1998). Het 
insluiten van mij als persoon betekent volgens Maso en Smaling (1998, p. 67) juist “een 
bereflecteerde, intelligente, positieve aanwending van de eigen subjectiviteit”. Modus 
III-onderzoek doen is doorspekt van relationaliteit, van subjectiviteit (Jansen & Letiche, 
2010; Letiche, 2010) en van het feit dat dat de normatieve onderzoeker zich bewust is 
van deze normatieve geladenheid. Deze bewustwording dient niet om te beoordelen 
wat goed of slecht is, maar om van te leren. Zoals Letiche (2010, p. 130) dit verwoordt 
vormt dit “een betrokken inspanning om te begrijpen”. Om deze betrokken inspanning 
meer inzichtelijk te maken, beschrijf ik drie concepten die licht werpen op hoe mijn 
positie als normatieve onderzoeker geduid kan worden. Deze concepten geven inzicht 
in een kader van (i) ethisch bewustzijn, een kader van waaruit ik (ii) ervaringen frame en 
een kader van waaruit ik (iii) reflecteer.

Ethisch bewustzijn
Ethisch bewustzijn wordt voor een omvangrijk deel ontwikkeld en gevormd door de 
persoonlijke levensgeschiedenis (Van den Bersselaar, 2009). Door het vertellen van mijn 
levensverhaal geef ik inzicht in hoe ik mij verhoud tot het leven, tot belangen, tot de 
ander, en wat voor mij van waarde is. Een inkijk in mijn persoonlijke geschiedenis is in 
de introductie beschreven: geen chronologisch, biografisch verhaal, maar momenten 
die mij gevormd hebben, die voor mij van waarde zijn en mij aangezet hebben tot 
reflectie. Törnebohm (1991, 1994) zegt hierover dat de mens gezien kan worden 
als een verzameling van aspecten en mogelijkheden in hoe zich te verhouden tot 
de samenleving. Hij noemt dit het individuele levensparadigma. Dit geeft inzicht in 
componenten als iemands wereldbeeld, visie, interesses, en relatie tot die wereld. Het 
is niet zo dat ik mij overal bewust van ben, maar dit dient vooral om inzicht geven in 
mijn frame van kijken, of zoals ergotherapeuten gewoon zijn om te zeggen: mijn frame 
van ‘doing’, ‘being’, ‘becoming’ en ‘belonging’ (Hammell, 2004; Wilcock, 2006) en dus ook 
mijn kader van waaruit ik reflecteer.

Het begrip ‘ethiek’ is veelomvattend (Van den Bersselaar, 2009) en kent vele invalshoeken 
om te begrijpen. Een voor mij bruikbare omschrijving van het begrip is:
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Ethiek gaat over het nadenken over goed handelen (Centrum voor Ethiek en 
Gezondheid17), houdt zich bezig met inzichten over het onderscheid tussen goed 
en kwaad (Soonius, 2009) om bij te dragen aan een goed en betekenisvol leven 
voor iedereen.

Deze beschrijving betekent niet dat de criteria voor het goede leven in beton gegoten 
zijn, maar dat deze juist bediscussieerd en begrepen moeten worden in het licht van 
werken met elkaar, het van betekenis zijn voor de ander. In mijn geval als onderzoeker 
gaat dit over hoe ik mezelf bewust blijf van de ander en van de context waarin het 
onderzoek is gesitueerd, respect heb voor verschil en als normatieve professional 
het spanningsveld niet vermijd, maar juist opzoek (Van der Laan, 2006). Worden 
mijn denken en doen gestuurd door het waarderen van eigenbelang, door condities 
waaronder ik dit onderzoek doe of, zoals Stolk (2015, p. 64) verwoordt in een prikkelend 
schrijven, door “perverse prikkels en hoogdravende idealen” – of is de praktijk van de 
normatieve professional (onderzoeker) toch een bemoedigende positie (Nap, 2013), 
waarin de gelaagdheid van de relaties om goed te doen tot uitdrukking komt? In de 
verantwoording van methodische stappen en in de kwaliteit van dit onderzoek doe ik 
pogingen om ethische, normatieve aspecten onder ogen te zien, te beschrijven in het 
licht van dit onderzoek en in het licht van leren van ervaringen.

Framen van ervaringen
Een significante vraag als het gaat om het proces van analyseren van transcripten, het 
lezen van literatuur en de interpretatie van de betekenis daarvan voor dit onderzoek 
is de manier waarop ik als onderzoeker betekenis construeer uit de verschillende 
vormen van data. Goffman (1974) beschrijft in zijn studie Frame analysis: An Essay on the 
Organization of Experience hoe ieder individu betekenis geeft aan ervaringen die zich 
voordoen, waarmee sociaal handelen te duiden is. Een frame is door hem omschreven 
als een bril die onze waarnemingen en ons handelen leidt. De mens heeft volgens 
Goffman vele kaders tot zijn beschikking waarbinnen hij voelt, denkt en handelt en 
betekenis geeft aan activiteiten en ervaringen. Goffman (1974) onderscheidt daarin 
twee primaire kaders, namelijk een natuurlijk kader en een sociaal kader. Het natuurlijke 
kader is puur fysisch van karakter en wordt door Goffman (1974, p. 22) omschreven 

17.  https://www.ceg.nl/themas/wat-is-ethiek: “Ethiek is nadenken over goed handelen. Centraal staat de 
vraag naar wat goed is om te doen in concrete situaties. Van oudsher is ethiek een onderdeel van de filosofie. 
De Griekse wijsgeer Socrates (470-399 v Chr.) geldt als grondlegger van deze discipline. Hij stelde dat overal 
waar mensen bij elkaar zijn ethiek wordt bedreven. Want overal waar mensen samenleven en samenwerken, 
komt de vraag op naar hoe dat dan op een goede manier mogelijk is.”
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als: “natural frameworks identify occurrences as undirected, unoriented, unanimated, 
unguided, purely physical”. Een gebeurtenis valt bijvoorbeeld binnen dit frame wanneer 
wordt vastgesteld dat het regent of dat de zon schijnt.

Bij het analyseren van transcripten gaat het in dit onderzoek om vertelde verhalen 
over ervaringen en gebeurtenissen die zich voordoen in de sociale context van de 
gesprekspartner. Deze ervaringen duid ik als onderzoeker niet vanuit een natuurlijk 
frame, maar vanuit een sociaal kader, volgens Goffman. Dit sociale kader geeft mij als 
mens een achtergrond om datgene waarover de ander vertelt te duiden; het leidt als het 
ware mijn waarneming, wanneer ik de audio-opnames afluister en de transcripten lees. 
Goffman (1974, p. 22) omschrijft dit sociale kader als: “coaxed, flattered, affronted, and 
threatened. What it does can be described as “guided doings””. Goffman zegt daarmee 
dat primaire sociale frames ons handelen leiden en gezien kunnen worden als frames 
om mensen over te halen, te vleien, te beledigen en te bedreigen. Primaire kaders zijn in 
Goffmans visie bruikbaar om betekenis te geven aan op het eerste gezicht onbekende, 
wellicht onverklaarbare zaken. Zo kan iets geduid worden als een toeval of mirakel of 
verbazing opwekken. Op deze manier maken we een ervaring, activiteit of gebeurtenis 
inzichtelijk voor onszelf. Afhankelijk van de situatie transformeert de mens dit primaire 
kader. Ieder individu creëert zijn eigen opvatting over de gebeurtenis. Op die manier 
kan eenzelfde gebeurtenis verschillend zijn voor twee bij de gebeurtenis betrokken 
individuen. Door het verhalen over de gebeurtenis, kan die gebeurtenis door de mens 
getransformeerd worden in iets anders. Dit proces van transformatie geeft een nieuwe 
betekenislaag aan een gebeurtenis. Dit proces leidt tot herziening van het frame van de 
gebeurtenis waar het oorspronkelijk om ging. Dit proces van herziening kan ook van 
boosaardige aard zijn; in dat geval heeft het de intentie om de ander te misleiden.

Goffman geeft met zijn theorie over frameworkanalyse de achtergrond dat ik als 
persoon, bijvoorbeeld nu in de rol van onderzoeker, frames gebruik om betekenis te 
geven aan situaties die zich voordoen, aan ervaringen die ik opdoe. Kan ik primair iets 
wat oplicht in een tekst framen als verbazing, bij een volgende fase in het analyseren 
van de teksten kan ik dit frame verder transformeren en labelen als passend bij deze 
persoon. In het betekenis geven aan teksten en het maken van thema’s spelen mijn 
‘guided doings’ dus een rol. Terwijl ik hierover nadenk, laat Goffman mij zien dat ieder 
mens de symbolen uit de samenleving anders betekenis geeft en daarbij eigen frames 
creëert op basis van bijvoorbeeld de sociale context, rolopvatting, en ervaringen. Het 
maakt mij er bewust van dat ik als solistisch werkende onderzoeker juist inzicht dien te 
geven in mijn persoonlijke, normatieve frame van betekenisgeving om in mijn positie 
als onderzoeker keuzes te verantwoorden.
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Reflexivity
Deze Modus III monografische casestudy vraagt om een normatieve onderzoeker, die 
zich positioneert in het veld van onderzoek en inzicht geeft in normatieve vragen, die 
het onderzoek kan stellen aan de onderzoeker. Dit onderzoek vraagt om reflexiviteit 
(Letiche, 2010; Van Ewijk, 2013). Reflexiviteit is “not a fixed ‘thing’” (Alvesson, Hardy, & 
Harley, 2004, p. 3) en is geen procedurele werkwijze, maar wordt gezien als een dynamisch 
proces (Finlay & Ballinger, 2006; Finlay & Gough, 2003), waarin vanuit meerdere 
perspectieven het (i) onderwerp van onderzoek, het (ii) proces van onderzoek en de (iii) 
positie van de onderzoeker als onderdeel van het onderzoek begrepen en verantwoord 
kan worden (Alvesson et al, 2004). Reflexiviteit doet een beroep op een vragenstellende, 
kritische onderzoeker en wordt beschouwd als een noodzakelijk en waardevol aspect 
van en in onderzoek. Het wordt als volgt omschreven: “Reflexivity requires critical self-
reflection of the ways in which researchers’ social background, assumptions, positioning 
and behaviour impact on the research process” (Finlay & Gough, 2003, p.ix). Reflectie 
daarentegen is meer de manier van denken over een ervaring, het terugkijken op een 
ervaring en nadenken over het eigen professioneel handelen (Daniëls & Verhoef, 2017). 
Binnen onderzoek wordt dit door Finlay en Gough (2003, p. ix) als volgt omschreven: 
“Reflection can be defined as ‘thinking about ‘something after the event’. Reflexivity, in 
contrast, involves a more immediate, dynamic and continuing self-awareness”.

Ergotherapeuten kennen reflectiviteit als onderdeel van professioneel handelen, 
waarbij reflectie ondersteunt in het bewust redeneren over eigen denkprocessen om 
besluiten te kunnen nemen en doelen te bereiken. De huidige vormen van reflectie en 
redeneren staan ter discussie, gezien de toenemende complexiteit van het dagelijks, 
professioneel handelen van ergotherapeuten. Denk daarbij aan de invloed van de 
participatiesamenleving (Daniëls & Verhoef, 2017). In voorgaande editie (Daniels & 
Verhoef, 2012) uitten deze schrijvers nog hun vraag over de invloed van de intuïtieve 
kant van professioneel handelen en over het onvoldoende expliciet belichten van 
onbewuste kennis (tacit knowledge) van ergotherapeuten in het professioneel 
handelen. Deze zich voordoende vraag legt een verbinding met het gedachtegoed 
van Donald Schön (1983) over the Reflective Practitioner, waarin impliciete kennis van 
beroepsbeoefenaren hooggewaardeerd wordt. Schön stelt dat deze impliciete kennis 
beroepsbeoefenaren juist in staat stelt om in de onvoorspelbaarheid van alledag het 
goede te doen, wat veelal verder reikt dan het volgen van protocollen en richtlijnen. 
Dit denken kan behulpzaam zijn bij het geven van betekenis aan de invloed van 
bijvoorbeeld de participatiesamenleving en de vraagstukken die zich daarin voordoen. 
Reflectie helpt dan deze impliciete kennis expliciet te maken en inzicht te geven in de 
keuzes die gemaakt worden in het professioneel handelen.
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In dit onderzoek zoek ik in de vertelde verhalen naar wat verscholen ligt in die verhalen. 
Dit kan geduid worden als het zoeken naar impliciete kennis, wat oplicht in de verhalen 
over professioneel handelen van ergotherapeuten. Door mijn reflectie op die vertelde 
verhalen, geef ik betekenis aan wat oplicht en beschrijf ik wat mijn professioneel 
handelen als onderzoeker oplevert. In normatief onderzoek gaat het nog een stap 
verder: hierbij gaat het om inzicht geven in aannames, waarden en normen. Met welke 
bril kijk ik als onderzoeker naar de data en naar wat zich aandient uit de data? Dit 
geeft de lezer inzicht en een beeld van de positie van de onderzoeker in het veld van 
onderzoek en de relatie tot anderen of het andere. In dit proces van onderzoek wordt de 
onderzoeker uitgedaagd om op zoek te gaan naar eigen impliciete kennis en ervaring 
en deze in het licht te zetten in het proces van onderzoek en van de resultaten die dit 
onderzoek oplevert. Reflectie in normatief onderzoek is daarom niet alleen gericht op 
professioneel handelen in het onderzoek, maar ook over het professioneel handelen. 
Houweling (2011, p. 84) stelt in haar proefschrift dat “reflection can be important in 
learning processes for it can provide critical sensitivity and open up stabilized patterns”. 
Het willen leren en gevoelig worden voor wat zich voordoet en het openen van vaste 
patronen zijn belangrijke aspecten van de normatieve onderzoeker, die juist in de 
relatie tot de ander of in relatie tot het andere aanspreekbaar is op het normatieve, 
ethische aspect van zijn professioneel handelen. Dit vraagt om een hogere orde van 
reflectie, waarbij reflectie ook van waarde is om inzicht te geven op de invloed die: (i) 
de positie van de onderzoeker heeft op het onderzoek, (ii) inzicht geeft in de dynamiek 
van interpersoonlijke relaties, (iii) openheid geeft in onbewuste motivaties, waarden 
en impliciete aannames van de onderzoeker, (iv) een meer kritische bewustwording 
op gang brengt en (v) het proces van onderzoek methodisch verantwoordt en daarbij 
de kritische blik van de ander toelaat (Finlay, 2002a). Waar reflectie meer gericht is op 
denken over professioneel handelen (Finlay & Ballinger, 2006), helpt reflexiviteit de 
normatieve onderzoeker om structuren te openen, het verhulde te onthullen en vragen 
te stellen aan de interactiviteit tussen de onderzoeker en de ander (Alvesson et al, 2004). 
Reflexiviteit kan dan ook gezien worden als een “destabilizing, multi-perspective, multi-
voicing and positioning apporach” (Alvesson et al, 2004, p. 5), waarbij de onderzoeker 
meerdere lenzen gebruikt (Finlay, 2012).

Als normatieve onderzoeker betekent dit dat ik binnen dit onderzoek laat zien dat ik niet 
alleen reflecteer op het professioneel handelen, maar juist mijn positie in dit onderzoek 
en mijn doen van onderzoek vanuit verschillende perspectieven kritisch beschouw om 
reflexiviteit te gebruiken als een middel om de geloofwaardigheid van dit onderzoek te 
vergroten.
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Samenvattend betekent dat, dat dit onderzoek een kwalitatief design kent, waarin 
descriptieve, praktijkgerichte en narratieve aspecten geduid zijn om vanuit meerdere 
perspectieven het verschijnsel dat zich voordoet in de praktijk te leren begrijpen en 
te kunnen portretteren. In dat leren begrijpen en portretteren heb ik als normatieve 
onderzoeker de verantwoordelijkheid om zowel de cognitieve als de relationele kanten 
te verantwoorden, opdat de kwaliteit van dit onderzoek voldoet aan de daaraan binnen 
het domein van wetenschap gestelde waarden. De concepten van ethisch bewustzijn, 
het framen van ervaringen en reflexiviteit vormen voor mij een basis, van waaruit ik 
mijn handelen binnen dit onderzoek duid en als normatieve onderzoeker inzicht wil 
geven in gekozen methodes en verantwoording van kwaliteit van dit onderzoek. In 
de introductie op dit onderzoek geef ik inzicht in mijn frame van ervaringen en mijn 
ethisch bewustzijn (Barrett & Stauffer, 2009). In de epiloog van deze thesis reflecteer ik 
op en over mijn professioneel handelen binnen dit onderzoek. Ook reflecteer ik op mijn 
reflexiviteit.

3.4 METHODOLOGIE

Wat is onderzocht?
In het eerste hoofdstuk komt naar voren dat ergotherapeuten in de praktijk van alledag 
geconfronteerd worden met uitdagingen. Ik heb laten zien dat deze uitdagingen 
herkenbaar zijn voor vele andere professionals uit diverse domeinen in de publieke 
sector. Professionals worden uitgedaagd om te werken in een spanningsveld tussen 
verschillende logica’s, wat een gevoel van beknelling oproept. Dit riep bij mij de 
vraag op of het gedachtegoed van normatieve professionalisering bij kan dragen aan 
het verder ontwikkelen van het fundament van professioneel handelen en daarmee 
aan het verminderen van het ervaren spanningsveld ‘professioneel handelen’ van 
ergotherapeuten. Dit onderzoek gaat over professioneel handelen van ergotherapeuten 
en tegelijkertijd over het gedachtegoed van normatieve professionalisering. Deze beide 
perspectieven dwongen mij gaande het onderzoek om het derde perspectief van een 
kritische, ethische positie in professioneel handelen mee te nemen. Met dit onderzoek 
combineer ik meerdere perspectieven:

1. Het ontologische perspectief: Wat is professioneel handelen van ergotherapeuten 
in een beknelde positie?

2. Het epistemologische perspectief: Wat is bekend en wat is te kennen over 
professioneel handelen in een beknelde positie en wat kan het gedachtegoed van 
normatieve professionalsering daarin betekenen?
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3. Het methodologische perspectief: De verbinding tussen het gedachtegoed van 
normatieve professionalisering als theoretische grondslag in het onderzoek en 
methodische constructie van het onderzoek. Welke methodes zijn van toepassing?

4. Het ideologische perspectief: Hoe verhoudt het gedachtegoed van normatieve 
professionalisering zich tot het gedachtegoed van professioneel handelen van 
ergotherapeuten?

Vanuit deze perspectieven, die voortkomen uit doordenken over ervaringssignalen uit 
de praktijk van alledag, blijkt dat ergotherapeuten blijkbaar nog een onvoldoende staat 
van professionalisering hebben, zodat zij adequaat kunnen omgaan met het fenomeen 
van een beknelde professional. Zij lopen daarmee risico op ontwaarding en (ont)
waardering van hun professioneel handelen, of zoals Freidson (2001) het formuleert: 
“their position is being seriously weakened in the name of competition and efficiency” 
(p. 3). Dit brengt de volgende doelstelling van het onderzoek naar voren.

Onderzoeksdoel
Het doel van mijn onderzoek is om vanuit het begrijpen van signalen uit de praktijk 
van ergotherapeuten inzicht te krijgen in (i) of en hoe het gedachtegoed van 
normatieve professionalisering kan bijdragen aan een volgende stap in het proces 
van professionalisering van het beroep ergotherapie en specifiek in het professioneel 
handelen van ergotherapeuten . Het doel van mijn onderzoek is ook om vanuit het 
begrijpen van verhalen inzicht te krijgen in (ii) hoe ergotherapeuten zich verhouden 
tot de complexiteit in de professionele handelingsruimte, opdat zij uit het gevoel van 
beknelling kunnen komen en daarmee van waarde kunnen zijn voor de ander en de 
samenleving.

Centrale Onderzoeksvraag
Het centrale doel van het onderzoek leidt vervolgens tot de centrale onderzoeksvraag: 
Welke normatieve aspecten komen naar voren uit verhalen van ergotherapeuten over 
professioneel handelen en hoe kunnen die aspecten geduid worden, om waarde(n)
vol professioneel handelen binnen de ergotherapie te begrijpen en om van waarde te 
kunnen zijn voor de ander en de samenleving?

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, is tijdens het onderzoek 
ingezoomd op gesprekken met ergotherapeuten die werken in een variatie aan 
contexten. Ook is literatuurstudie gedaan.
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Wie zijn onderzocht?
In Nederland werken ruim 4.100 ergotherapeuten (Van Hassel & Kenens, 2015) die 
werkzaam zijn in verschillende domeinen van de gezondheid, welzijn en zorg. Van deze 
groep is zes procent man. Op grond van deze gegevens is gezocht naar een specifieke, 
representatieve groep ergotherapeuten, die vooral in de praktijk van alledag met cliënten 
werkzaam zijn. Op basis van ‘purposive sampling’ (Ritchie & Lewis, 2003, p. 79) heb ik 
negen ergotherapeuten bereid gevonden die werkzaam zijn in negen verschillende 
werkvelden en met negen verschillende doelgroepen. Deze negen ergotherapeuten zijn 
werkzaam in de context van Langdurige Verpleeghuiszorg, Eerstelijns zorg, Revalidatie, 
Zorg voor Verstandelijk gehandicapten, Dagbesteding en Indicatieadvies in kader van 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Ziekenhuis, Verslavingszorg en Onderwijs met 
cliënten uit alle leeftijdsgroepen en een variatie aan handelingsvraagstukken. Zie voor 
verdere gegevens in Tabel 1. in Bijlage B.

Purposive sampling
De deelnemers aan dit onderzoek komen uit de beroepsgroep ergotherapeuten en zijn 
allen werkzaam binnen de dagelijkse praktijk met cliënten. Voor het onderzoek was 
het belangrijk de groep selectief (Coyne, 1997) en doelgericht (Boeije, 2014) samen 
te stellen, zodat ik als onderzoeker gesprekken kan voeren met ergotherapeuten uit 
verschillende contexten en die werken met verschillende doelgroepen cliënten, om 
een zo groot mogelijke informatierijkheid te verkrijgen (Fossey, Harvey McDermott, & 
Davidson, 2002) of zoals Ritchie & Lewis (2003, p. 79) zeggen: “Purposive sampling is 
precisely what the name suggests. Members of a sample are chosen with a ‘purpose’ to 
represent a location or type in relation to a key criterion”.

Dit was het leidende vertrekpunt bij het zoeken naar verschillende mensen. Een 
combinatie van de sneeuwbalmethode en een criteriumgestuurde selectie is toegepast 
(Patton, 2001).

Op basis van de verschillende werkvelden van ergotherapeuten (Van Hassel & Kenens, 
2015) is een matrix gemaakt met werkvelden en doelgroepen cliënten. Via–via zijn 
individuele mensen in mijn netwerk benaderd met de vraag om medewerking of om 
een collega bereid te vinden tot medewerking aan dit onderzoek. Op die manier is de 
groep ergotherapeuten samengesteld. Na een telefonische toelichting, schriftelijke 
informatie over het doel van het onderzoek en een aanvullend gesprek heb ik negen 
ergotherapeuten bereid gevonden te participeren. Zij hebben meegewerkt op basis 
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van een getekend informed consent. Daarmee werd toestemming voor geluidsopname 
gegeven en het gebruiken van de gespreksresultaten na verificatie van het transcript 
door de ergotherapeut zelf.

Hoe is onderzocht?

Dataverzameling: Literatuurstudie
Literatuur, documenten en onderzoeksrapporten zijn gebruikt om zicht te krijgen op het 
verschijnsel van beknelde ergotherapeuten, beknelde professionals, professionalisering, 
normatieve professionalisering en waardevolle professionalisering. Hierbij heeft het 
stellen van een sturende vraag geholpen in het vinden van voor het onderzoek relevante 
documenten. Dit onderzoek vraagt om een non-lineaire methode van werken, waarbij 
de onderzoeker ruimte heeft betekenis te ontlenen aan een veelheid aan beschikbare 
literatuur, documenten en thesis. Hierdoor kan de literatuurstudie gezien worden als een 
schets van het landschap waarin het onderzoeksfenomeen zich voordoet (McKinstry 
et al, 2014). Scoping review is een van die vele reviewmethodes die kunnen worden 
onderscheiden in literatuurstudies en is een methode om beschikbare literatuur en 
onderzoeksresultaten te lokaliseren, analyseren, samen te vatten en presenteren als 
het gaat om een bepaald onderwerp (Arksey & O’Malley, 2005; Grant & Booth, 2009; 
McKinstry et al, 2014). Het kent een iteratief proces en vraagt om een reflexieve houding 
van de onderzoeker. Deze reviewmethode sluit aan bij de aard van het onderzoek, waarin 
normativiteit een rol speelt. Het onderzoek wordt weergegeven als een beschrijving, als 
een verhaal (Arksey & O’Malley, 2005) – een onderzoek waarin betekenis wordt gegeven 
aan meer complexe concepten (Levac, Colquhoun, & O’Brien, 2010) en dat past bij het 
sociologische perspectief van het beroep ergotherapie (Steultjens & Minis, 2013). De 
methode scoping review kent vijf stappen (Arksey & O’Malley, 2005), die zijn toegepast 
binnen de studie aan de hand van wat bekend is over het onderwerp van onderzoek 
binnen het domein van ergotherapie. Deze stappen zijn (i) het definiëren van een 
zoekvraag, (ii) identificeren van relevante studies en literatuur, (iii) selectie van relevante 
studies en literatuur, (iv) data in kaart brengen, (v) analyse, synthese en beschrijven van 
de resultaten.

De review vond plaats in het proces van onderzoek na de gesprekken met 
ergotherapeuten en was gericht op het vinden van theoretische bevestiging en 
mogelijke diepgang in de thema’s uit de gesprekken. Een gestructureerd zoekproces 
heeft tweemaal plaatsgevonden: de eerste keer in de maand september 2014 en de 
tweede keer in november 2016. Aan de hand van de sturende vraag ‘Wat is bekend over 
waarden, waardevol professioneel handelen en professionaliteit binnen het domein 
van ergotherapie?’ heb ik zes elektronische databanken doorzocht. Deze databanken 
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waren PubMed, CHINAHL, MEDLINE, EBSCO host, Picarta en daarnaast ook nog Google 
Scholar gebruikt. Diverse zoektermen zijn gebruikt, zoals “value” AND “professionalism” 
AND “occupation” or “occupational”. Een tweede zoekstring was “meaningful” AND 
“professionalism” AND “occupational”. De gebruikte Nederlandstalige zoektermen zijn 
“waardevol” or “waarden”, “professionaliteit” AND “ergotherapie”. Uit deze zoektocht in 
de verschillende databases in september 2014 op basis van de tekst van de artikelen 
zeven artikelen geïncludeerd. In november 2016 zijn daar zes artikelen aan toegevoegd 
(Bijlage C: Flowchart geselecteerde artikelen). Deze dertien artikelen zijn gelezen, 
betekenisvolle momenten zijn in de tekst gemarkeerd en samengevat in een overzicht 
per artikel (Bijlage D: Tabel 2. Geïncludeerde artikelen). Op deze wijze zijn alle artikelen 
bestudeerd en vormen deze met elkaar een theoretisch raamwerk vanuit het domein 
van ergotherapie. Hiermee heb ik als onderzoeker inzicht gekregen in wat er bekend 
is binnen de beroepsgroep wereldwijd over waarden, de perceptie over waarden 
in het professioneel handelen en welke kritische punten dat in het professioneel 
handelen oplevert. De uitkomsten van deze systematische zoektocht zijn verwerkt in 
de beschrijving van de thema’s in Hoofdstuk II.

De literatuurstudie om inzicht te krijgen wat bekend is over normatieve 
professionalisering is op dezelfde manier uitgevoerd. Een eerste zoektocht via HAN 
Quest database gaf een overzicht van vierenveertig documenten. Dit was een breed 
scala boeken, documenten en artikelen. Op basis van een eerste globale beoordeling 
van de abstracts en inhoudsopgaven, bleek een aantal boeken steeds de bron van het 
document en dus bruikbaar en richtinggevend voor mijn verkenning op dit onderwerp. 
De gebruikte boeken zijn terug te vinden in Bijlage E. van dit proefschrift. Soms zijn 
literatuurverwijzingen in die boeken verder gebruikt om inzichten te verrijken. De 
uitkomsten van die literatuurverkenning zijn beschreven in Hoofdstuk I.

Dataverzameling: Interactiviteiten
Op twee momenten in het onderzoeksproces hebben interactiviteiten met 
ergotherapeuten plaatsgevonden. Ik spreek hier in algemene termen van interactiviteiten, 
om te duiden dat op twee momenten in het proces sprake is geweest van interactie tussen 
steeds twee personen met een gedeelde ergotherapie-achtergrond en wij elkaar vanuit 
die horizon kunnen begrijpen (Maso & Smaling, 1998). Elkaar begrijpen is gebaseerd op 
een herkenning van beroepsmatige situaties en taaluitingen behorend bij vakjargon. 
Hierdoor kon ik mij als onderzoeker eenvoudig verplaatsen in het perspectief van de 
ander, met als natuurlijk risico toename van mijn persoonlijke bias (Tong, Sainsbury, & 
Craig, 2007). Bij het werven van participanten is dit besproken, zeker omdat wij elkaar 
kenden vanuit collegiale situaties. De interactiviteiten met ergotherapeuten geschiedde 
op twee verschillende manieren: een verschil in de mate van structurering vooraf in de 
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vorm van een open interview en een semigestructureerd interview. De interactiviteiten 
hebben plaatsgevonden op de plek waar ergotherapeuten zelf de voorkeur aan gaven. 
Dit was veelal pragmatisch ingegeven en kon zowel aan de keukentafel thuis zijn als 
op de werkplek van ergotherapeuten. De interviews hadden over het algemeen een 
duur van zestig minuten. Interviewen betekent binnen dit onderzoek enerzijds dat ik 
geïnteresseerd ben in verhalen van anderen over ervaringen uit de praktijk van alledag. 
Anderzijds zie ik het interview als een middel om grip te krijgen op het begrijpen van 
een verschijnsel in de praktijk van ergotherapeuten in relatie tot een groter geheel, 
namelijk of normatieve professionaliteit bij kan dragen aan de ontwikkeling van het 
fundament van professioneel handelen van ergotherapeuten (Alsaawi, 2014).

De eerste interactiviteit met ergotherapeuten had het karakter van een open interview. 
Ik spreek zelf liever van een ‘responsief interview’ (Rubin & Rubin, 2012, p.101) om aan 
te duiden dat het verkennen van het construct ‘waarde(n)vol professioneel handelen’ 
het centrale thema was (Bryman, 2008) en dat ik vanuit nieuwsgierigheid het interview 
ben ingegaan. Een responsief interview onderscheidt zich van een gewoon gesprek, 
omdat “you are looking for material that has depth and detail and is nuanced and rich 
with vivid thematic material. . . In normal conversations, people do not go after richness 
and nuance. . .” (Rubin & Rubin, 2012, p. 101). Ik ben het interview niet gestart vanuit een 
sturende vraag, maar vanuit een open, nieuwsgierige houding om ervaringen, ideeën 
en meningen vanuit de praktijk te horen. Ik voel mij thuis bij de metafoor van de reiziger 
(Kvale & Brinkmann, 2009) die samen met de ander een terrein verkent en nieuwsgierig 
is wat deze verkenning oplevert. Hierbij zijn wel een aantal piketpaaltjes geplaatst 
om het terrein af te bakenen, Binnen de vorm van het interview heb ik daarvoor een 
‘sensitizing concept’ (Boeije, 2014, p. 43) gebruikt.

Traveller conception leads to interviewing and analyses as intertwined phases 
of knowledge construction, with an emphasis on the narrative to be told to an 
audience, traveller conception is nearer to anthropology and a post-modern 
constructive understanding that involves a conversational approach to social 
research. (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 57)

Deze vorm van dataverzameling past binnen het methodologische, narratieve 
uitgangspunt van dit onderzoek. Deze vorm past ook bij de beginfase van dit 
onderzoek, waarin het verkennen en begrijpen van een verschijnsel uit de praktijk van 
ergotherapeuten centraal staat. Deze vorm van dataverzameling wordt gezien als een 
dialoogervaring van waaruit de praktijk verkend en begrepen wordt. Het gaat daarbij 
om de ontwikkeling van kennis over het onderwerp van onderzoek waarin openheid 
is voor alle perspectieven, verschillen gehonoreerd worden en elk verhaal van waarde 

vanBodegom-layout.indd   103 26/10/2017   14:38



104

Hoofdstuk III

is (Kvale & Brinkmann, 2009). De kennis over het onderwerp van onderzoek ontstaat 
vanuit de interactie in het responsieve interview, wordt gezien als intersubjectief en 
heeft de vorm van een narratief. Hierdoor wordt inzicht verkregen in wat van waarde is 
in dagelijks professioneel handelen van ergotherapeuten (Kvale & Brinkman, 2009). In 
deze vorm van interview heb ik mij als gesprekspartner opgesteld, een openingsvraag 
gesteld om het responsieve interview over waarde(n)vol professioneel handelen op 
gang te brengen en heb het doel gehad mijn gesprekspartner vooral te laten vertellen. 
De uitkomsten van deze interviews zijn gebruikt voor Hoofdstuk II en Hoofdstuk IV.

De tweede interactiviteit heeft in een later stadium van het onderzoek plaatsgevonden. 
Het doel van deze interactiviteit was anders en gericht op het verifiëren van verkregen 
inzichten uit het onderzoek tot dat moment. Een semigestructureerd interview wordt 
afgenomen op basis van een aantal vooraf geformuleerde vragen, waarbij het in alle 
openheid mogelijk was om specifieke topics te verrijken en verder te verkennen als het 
interview daarom vroeg (Bryman, 2008). Voor deze interactiviteit is een interviewguide 
(Bijlage F.) ontwikkeld met daarin open startvragen, open doorvraag-vragen en topics 
als geheugensteun om het gesprek op gang te houden (Rubin & Rubin, 2012). Ook deze 
gesprekken hebben plaatsgevonden op de plek van voorkeur van de ergotherapeuten. 
In deze vorm van interviewen heb ik meer sturing gegeven en ben ik alert geweest op 
waar openheid en ruimte nodig waren om topics te verrijken. De uitkomsten van deze 
interviews zijn gebruikt voor Hoofdstuk VI.

Data-analyse
Het analyseren van kwalitatief onderzoek is het uiteenrafelen van teksten (Boeije, 2014), 
wat de onderzoeker de mogelijkheid geeft om gegevens uit die teksten met elkaar te 
vergelijken, verbanden te ontdekken en deze met elkaar te verbinden. De onderzoeker 
construeert uit die teksten kennis (Bryman, 2008), een kader om iets te kunnen 
beschrijven over wat uit die teksten naar voren komt. Op verschillende manieren kunnen 
teksten geanalyseerd worden, afhankelijk van wat men wil weten. Gaat het om wat er 
gezegd is, om hoe er gesproken is over een bepaald onderwerp of is de onderzoeker 
juist op zoek naar het impliciete, het verborgene in de teksten? Voordat ik overga tot 
het beschrijven van de verschillende methodes die ik heb gebruikt in dit onderzoek, 
geef ik eerst een overzicht van een aantal algemene principes die van toepassing zijn 
op mijn methodische aanpak van data-analyse. Dit zijn achtereenvolgens (i) de globale 
stappen die te onderkennen zijn in het analyseren van teksten en (ii) het omzetten van 
de gevoerde gesprekken in werkbare documenten voor data-analyse.
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In het analyseren van teksten onderscheiden Ritchie en Lewis (2003) drie soorten van 
steeds terugkerende activiteiten. Dit zijn de globale stappen van het (i) managen van de 
ruwe data tot een ordening van waaruit (ii) kernaspecten geïdentificeerd en beschreven 
kunnen worden om als laatste (iii) uitleg te geven over de thema’s die uit de ruwe data 
naar voren zijn gekomen. Deze stappen zijn herkenbaar in mijn werkwijze, al gebruik 
ik verschillende methodes om de data te analyseren. Elke analysemethode vraagt om 
ordenen, managen van de data, het duiden van de kern van waar het omgaat en het 
geven van uitleg over wat uit de data naar voren is gekomen vanuit de manier waarop 
ik heb gekeken naar de data. De methodes die in het onderzoek zijn toegepast, zijn:

• Framework approach analysemethode (Hoofdstuk II);
• Poëtische/metaforische analysemethode (Hoofdstuk IV);
• Confrontatiemethode (Hoofdstuk V);
• Voice-centered analysemethode (Hoofdstuk VI).

Van alle interviews zijn geluidsopnames gemaakt. Deze zijn getranscribeerd als passend 
bij de kwalitatieve, meer interpretatieve analysevormen in dit onderzoek. Dit houdt 
in dat de audio-opnames zo nauwkeurig mogelijk, verbatim, woord voor woord zijn 
uitgewerkt, maar dat in de transcripten geen pauzes, wisselingen van stemmingen of 
bepaalde klemtoon zijn vastgelegd (Boeije, 2014; Gale, 2013). Tijdens de interviews 
zijn korte memo’s bijgehouden en achteraf is een eerste reflectie op het gesprek 
geschreven in een onderzoekdagboek. De transcripten zijn door een externe persoon 
gemaakt. De gemaakte transcripten zijn door de onderzoeker gecontroleerd, door al 
luisterend naar de audio-opname de transcripten te lezen en waar nodig het transcript 
aan te passen. Transcripten zijn door ergotherapeuten zelf gecontroleerd; slechts één 
transcript is aangepast door de ergotherapeut door een onjuist geïnterpreteerd woord 
over een bepaalde organisatienaam, en goedgekeurd voor verder gebruik binnen dit 
onderzoek. De transcripten zijn geanonimiseerd, als computerbestand opgeslagen en 
altijd te herleiden tot de oorspronkelijke gesprekspartner. Op deze manier zijn de audio-
opnames van de interviews teruggebracht tot werkbare, schriftelijke documenten in 
dit onderzoek. Al zijn de bovenstaande stappen van belang in de waarborging van 
de kwaliteit van methodisch handelen van de onderzoeker (Boeije, 2014), de impact 
van het oorspronkelijke gesprek is afgezwakt bij het omzetten van geluidsregistraties 
in teksten. Daarmee zijn non-verbale gedragingen en intonaties verloren gegaan. 
De keuze van de analysemethoden zorgen ervoor dat deze vorm van transcriberen 
bruikbaar en verantwoord was voor mijn vorm van onderzoek.

Ik beschrijf nu de verschillende methodes van data-analyses die zijn toegepast binnen 
dit onderzoek.
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Framework approach analyse
In Hoofdstuk II geef ik een beschrijving van onderwerpen die naar voren zijn gekomen na 
het analyseren van de transcripten van mijn gesprekken met ergotherapeuten. Hierbij 
heb ik gebruikgemaakt van de framework approach methode. Het uitgangsput van de 
analyse is dat ik inzicht wil krijgen in wat ergotherapeuten vertellen als ik hen vraag naar 
het waardevolle in hun professionele handelen. Met een framework appraoch analyse 
(Gale et al, 2013; Ritchie & Lewis, 2003) ligt de focus ook op wat er gezegd is en wordt 
de data geanalyseerd met een vooraf gemaakt theoretisch raamwerk. Het raamwerk 
wordt als het ware gevuld met data op een meer deductieve manier (Van Staa & Evers, 
2010). Met deze focus kan ik als onderzoeker zicht krijgen op wat mensen vertellen over 
persoonlijke ervaringen en over hun ideeën, drijfveren en gedachten in relatie tot wat 
ik als onderzoeker wil weten.

Het verschil tussen deze framework approach methode van analyse en de meer 
bekende thematische analyse ligt in de openheid van de benadering van de teksten. 
Ook bij thematische analyse ligt de exclusieve focus ook op wat er gezegd is (Riessman, 
2008), maar dan meer vanuit een inductieve manier. Thematische analyse is open, start 
vanuit de transcripten en vormt al analyserend en coderend inzichten over thema’s 
die voortkomen uit de teksten zelf (Boeije, 2014) om nieuwe theorie te ontwikkelen. 
Zo wordt bijvoorbeeld binnen het domein van gezondheid en zorg deze thematische 
analysemethode gebruikt om ervaringen van mensen met hun ziekte te leren kennen 
en vandaaruit meer theoretische concepten te ontwikkelen.

Op basis van opgedane kennis over professioneel handelen en normatieve 
professionalisering (Hoofdstuk I) wil ik weten wat ergotherapeuten vertellen over 
hun waarden in professioneel handelen en de ervaringen die zij daarmee hebben. Als 
onderzoeker heb ik op basis van kennis tot dan toe een ‘sensitizing concept’18 (Boeije, 
2014, p. 43) geformuleerd. Dit geldt als richtinggevend kader voor de gesprekken 
en voor de data-analyse. In de fase van analyse heb ik de aspecten uit dit sensitizing 
concept gebruikt als een raamwerk, dat steeds meer gevuld werd vanuit de data zelf. 
Deze methode kan gezien worden als een framework approach analyse (Gale et al, 2013; 
Ritchie & Lewis, 2003). De methode kan gebruikt worden om bijvoorbeeld aspecten in 
één specifieke case te onthullen. Ritchie & Lewis (2003) spreken dan niet van thema’s, 
maar eerder van associaties tussen verschillende aspecten binnen die case. Deze 

18.  Een sensitizing concept is een uitgangspunt van een onderzoeker over de manier hoe hij naar data moet 
kijken, wanneer hij niets weet over het verloop van het onderzoek. De concepten geven een mogelijke rode 
lijn voor het onderzoek (Hoonaard, 1997). http://wiki.uva.nl/kwamcowiki/index.php/Sensitizing_concept
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analysemethode kan ook gebruikt worden om verschillende casussen te vergelijken, te 
verbinden en er overkoepelende thema’s uit de distelleren, die iets vertellen over een 
specifiek onderwerp (Riessman, 2005; Ritchie & Lewis, 2003).

De essentie van framework approach analyse is dat uit de ruwe data van een aantal 
gesprekken op een iteratieve wijze een raamwerk wordt ontworpen, waarmee 
vervolgens de rest van de data worden geanalyseerd. Op die manier vult het raamwerk 
zich met ruwe data, die per frame beschreven en geïnterpreteerd kunnen worden. De 
essentie van deze vorm van analyse is dat elk transcript gelezen wordt om kennis te 
krijgen over specifieke onderdelen van het frame, waarbij alle data tezamen die kennis 
geven en het raamwerk vullen met wat daarover verteld is. In mijn werkwijze startte 
ik startte ik met een sensitizing concept vanuit mijn reeds opgedane kennis. De wijze 
waarop het sensitizing concept is ontstaan, is beschreven in Hoofdstuk II.

In mijn analyse van de transcripten heb ik de transcripten afzonderlijk, vanuit het 
framework geanalyseerd en vervolgens horizontaal met elkaar verbonden. Voor deze 
frameworkanalyse heb ik gebruikgemaakt van het digitale softwareprogramma ATLAS 
ti 7.0.

De methode van werken in de door mij toegepaste framework approach analyse (Gale 
et al, 2013) is gestart met het hardop voorlezen van alle transcripten. Hierdoor creëerde 
ik zelf gevoeligheid voor de tekst (step 1: familiarizing self with the dataset). Eigen notities 
zijn verbonden met de transcripten en per transcript heb ik een verhaal geconstrueerd 
om de essentie wat gezegd is meer in de vingers te krijgen en te pakken vanuit een 
open, nieuwsgierige houding. De tweede stap is het formuleren van codes voor analyse 
vanuit het sensitizing concept en vanuit de transcripten (step 2: coding). Deze stap is 
een combinatie van inductief en deductief werken en vanuit een open codering van 
de transcripten deze codes combineren met het vooraf geformuleerde sensitizing 
concept. Op grond daarvan heb ik het frame (thema) ‘waarden’ verder gedifferentieerd 
in ‘professionele waarden’ en ‘waarden herkenbaar in de praktijkcontext’. Daarmee 
heb ik een werkbaar raamwerk voor codering geformuleerd (step 3: developing a 
working analytical framework). De volgende stap was het daadwerkelijk coderen van de 
transcripten (step 4: applying the analytical framework) met gebruik van AtlasTi. Hiermee 
heb ik de data per code georganiseerd voor verdere stappen in het analyseproces en de 
data teruggebracht tot de frames (thema’s) in het framework. Daarbij heb ik aandacht 
geschonken aan de woorden van de ander (step 5: charting the data into the framework 
matrix). De laatste stap in het analyseproces (step 6: interpreting the data) is de stap 
waarin ik de data horizontaal heb verbonden. Hiermee is een totaalbeeld gecreëerd aan 
inzicht en overzicht over wat gezegd is. Deze uitkomsten zijn uiteindelijk verbonden 

vanBodegom-layout.indd   107 26/10/2017   14:38



108

Hoofdstuk III

met de uitkomsten van de scoping review die uitgevoerd is binnen het domein van de 
beroepsgroep in dit onderwerp van onderzoek. De uitkomsten van deze analyse zijn 
beschreven in Hoofdstuk II.

Poëtische/metaforische analysemethode
De tweede stap in de analyse van de transcripten is het zoeken naar een verdieping 
in de vertelde verhalen. De eerste analyse heeft een eerste inzicht gegeven in wat 
ergotherapeuten vertellen over waarde(n)vol professioneel handelen, welke waarden 
daarin voor hen op de voorgrond staan en hoe deze waarden in de praktijk van alledag 
getoond worden. Deze analysefase gaf mij het inzicht dat waarden in theorie bekend 
zijn en dat de uitkomst uit de vertelde verhalen overeenstemmen met een algemeen 
beeld wat daarover in de theorie bestaat. Een kantelmoment (Van den Ende, 2011) is 
het inzicht dat in de dynamiek van de samenleving, waarin professioneel handelen 
tot uiting wordt gebracht, de beroepsspecifieke waardenkant naar de achtergrond 
verdwijnt. Dit roept een vraag op tot nadere analyse van de verhalen, om tot een dieper 
inzicht te komen in dit aspect van professioneel handelen. Wat kunnen de verhalen 
mij daarover vertellen? Audio-opnames van de interactiviteit met ergotherapeuten 
zijn omgezet tot transcripten, tot teksten, tot taal die kan duiden op wat in de wereld 
gaande is en kan duiden hoe de wereld gekend kan worden (Cunliffe, 2002). Taal helpt 
betekenis te geven aan verhalen over wat zich voordoet in de samenleving. Tegelijkertijd 
zegt Höpfl (geciteerd in Cunliffe, 2001, p. 129) dat: “meaning is always ambivalent 
and resonates with the flux of experiences”. Dit kan begrepen worden als dat taal ons 
enerzijds raakt door klank, door ritme in de taal, door metaforen en door taaluitingen 
die aan emoties raken. Anderzijds kan taal ons helpen sociale ervaringen te duiden, te 
construeren en te beïnvloeden. Taaluitingen helpen ons te begrijpen, verbindingen te 
leggen, te onderhandelen over en betekenis te geven aan dagelijkse handelingen die 
zich voordoen in ons leven. Binnen onderzoek kan de onderzoeker sensitiviteit voor taal 
gebruiken om dieper door te dringen in taaluitingen die zich voordoen, die tevoorschijn 
komen in de transcripten van de verhalen. Cunliffe noemt dat de ‘poetic forms of talk’ 
(2001, p. 312). Dat betekent sensitief zijn voor meer poëtische, beeldende aspecten in en 
van taal die herkend kunnen worden in het gebruik van metaforen, verhalen, instructies 
of ongebruikelijke juxtaposities van woorden en zinnen. Of, zoals Mackey (2013, p. 494) 
in een onderzoek onder ergotherapeuten heeft laten zien: “. . . metaphorical stories. . . 
serves a different lens through which the reality of occupational therapy working lives can 
be viewed”. Werken met poëtische vormen van taal activeert denken en leren begrijpen 
en vraagt om reflectie (Mackey, 2013). Het werken met poëtische vormen van taal doet 
een beroep op het kunnen verbinden van rakende ervaringen in verhalen, in de taal 
van verhalen met het grotere geheel en de context waarin verhalen zijn verteld. Het 
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impliciete kan over het hoofd gezien worden door kaders van onderzoek, domeinen 
en jargon, kaders over hoe taal gelezen en begrepen wordt (Kirmayer, 2000). Het vraagt 
van de onderzoeker om zich bewust te zijn van de eigen dominante discours en de wil 
open te staan voor lichamelijke gewaarwordingen; het spontane wat zich kan voordoen 
en oog te krijgen voor het andere, het rakende (Cowan, 2005).

Transcripten op poëtische methode analyseren vraagt van de onderzoeker reflexiviteit, 
aandacht voor het ongewone, in het oog springende taal en verbeeldingsvermogen 
(Cunliffe, 2001). Van mij vraagt het ontwikkelen van sensitiviteit voor taal, door lezen, 
lezen en herlezen gevoel krijgen voor het verborgene – het verhulde in vertelde 
verhalen. Dit voelde als een worsteling in het spanningsveld tussen de onderzoeker en 
de tekst en deed een beroep op ‘gewoon doen’. In de benadering van de tekst heb ik 
mij twee keer laten verrassen. De eerste keer door de in het oog springende, waarde(n)
volle, poëtische momenten in alle negen transcripten van de negen ontmoetingen. De 
momenten heb ik gearceerd in de teksten. De tweede keer liet ik toe dat één moment 
als het ware in mijn hoofd bleef doorklinken. Dat moment heb ik gekozen als het meest 
waarde(n)volle, poëtische moment, het mij meest rakende moment in de transcript van 
die ontmoeting. Het poëtische moment “maakt de dynamiek van het denken zelf uit. Ze 
ligt ten grondslag aan alle betekenisproductie…” (Pott, 1999, geciteerd in Van Dongen, 
De Laat, & Maas, 1996, p. 57). Op die manier heb ik alle transcripten geanalyseerd en 
negen rakende momenten verzameld. De poëtische taaluiting heb ik in de context 
van het betreffende verhaal meerdere malen gelezen, tot mij door laten dringen en 
een reflectie geschreven om het mij rakende te onderzoeken (Dingemans, 2015) en te 
zoeken naar de relatie tot waarden in professioneel handelen.

De tweede keer heb ik mij in deze analysemethode laten verrassen door wat die negen 
momenten mij vertellen over professioneel handelen van ergotherapeuten in de relatie 
tot het geschetste spanningsveld. Ik heb mijzelf de vraag gesteld wat de verschillende 
momenten mij vertellen als ik de negen momenten in samenhang met elkaar beschouw. 
Tot welke verdiepende inzichten kom ik dan als onderzoeker? Om recht te doen aan alle 
interactiviteiten met ergotherapeuten, zodat verhalen uit een variatie aan contexten en 
doelgroepen een kans hebben mij aan te zetten tot reflectie en begrijpen, komen uit 
alle negen transcripten één waarde(n)vol moment. De momenten en mijn opgedane 
inzichten worden beschreven in Hoofdstuk IV van dit proefschrift.

Confrontatie analysemethode
In Hoofdstuk V zijn de inzichten die ik heb opgedaan uit het lezen van de theorie 
van Erich Fromm geconfronteerd met fragmenten uit de transcripten van de eerste 
interactiviteiten met ergotherapeuten. Deze fragmenten zijn het resultaat van de 
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framework approach analyse zoals deze in dit hoofdstuk is beschreven. In Hoofdstuk V 
zoek ik herkenning tussen de uitkomsten uit de vertelde verhalen en het theoretische 
perspectief dat Fromm mij biedt. Daarvoor heb ik het theoretisch kader afgezet tegen 
de data uit de transcripten van de interactiviteiten met ergotherapeuten (Boeije, 2014; 
Maso & Smaling, 1998) en mijzelf de vraag gesteld of in de vertelde verhalen van 
ergotherapeuten over professioneel handelen inderdaad overeenkomsten zijn met wat 
Fromm in zijn theorie schetst. Op die manier is een hypothese, een veronderstelling 
getoetst (Maso & Smaling, 1998) en zijn de verkregen data geconfronteerd met de 
theorie. Deze analysemethode kan gezien worden als een specifieke fase in het totale 
analyseproces zoals dit door Boeije (2014) is beschreven en past bij de inductieve 
methode van data-analyse zoals deze ook voor Hoofdstuk II is toegepast.

Voice-centered analysemethode
De vierde methode van data-analyse die is toegepast binnen dit onderzoek is te duiden 
als een Voice-Centered Relational Method (Gilligan, Spencer, Weinberg, & Bertsch, 2006; 
Sorsoli & Tolman, 2008). Deze methode stelt de meerstemmigheid in verhalen op de 
voorgrond, waardoor de onderzoeker meer ingang heeft in dieperliggende lagen 
in de vertelde verhalen. Deze methode geeft handvatten tot het onthullen van de 
innerlijke wereld van de ander, de persoon die vertelt. In deze fase van onderzoek ben 
ik op zoek naar dieper gelegen aannames van de personen die de verhalen vertellen. 
Ik wil als onderzoeker weten wat verscholen ligt, wat doorklinkt in de innerlijke stem 
van de verteller om meer te weten te komen over het onderwerp van onderzoek. 
Mijn interactiviteit met de verteller in deze fase van onderzoek is gebaseerd op een 
semigestructureerd interview aan de hand van een interviewguide (Bryman, 2008; 
Rubin & Rubin, 2012). Deze interviewmethode levert veelal verschillende narratieven 
op, die zich goed lenen voor deze vorm van analyse (Sorsoli & Tolman, 2008). Volgens 
de achterliggende theoretische aanname voor deze analysemethode is de stem van de 
verteller een ‘footprint of the psyche’ (Gilligan et al, 2006, p. 157) en geeft hij daarmee 
inzicht in de innerlijke wereld van de verteller. Deze methode wordt de ‘Listening Guide’ 
genoemd (Gilligan et al, 2006) en is door Gilligan en haar collega’s ontwikkeld vanuit 
een toenemende onvrede over de bestaande kwalitatieve data-analysemethodes, 
omdat daarmee de complexiteit van de teksten en de betekenis gevende dimensie in 
teksten te veel verloren ging (Gilligan et al, 2006).

Op twee essentiële punten verschilt de methode van de Listening Guide met de 
meer bekende methode van thematische analyse (Riessman, 2008) of de framework 
approach methode (Gale et al, 2013) zoals deze in Hoofdstuk II van dit onderzoek is 
gebruikt. Het eerste verschil zegt iets over het inzicht in de data die worden verkregen. 
Bij de thematische methode worden thema’s en onderwerpen waarover gesproken 
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wordt, onthuld uit de vertelde verhalen. De analyse volgens de Listening Guide onthult 
hoe de verteller vertelt over hemzelf. Een tweede verschil is zichtbaar in de positie van 
de onderzoeker. Bij een thematische analyse neemt de onderzoeker de positie in van 
kijken naar en beluisteren van de tekst om de daarin naar voren komende thema’s te 
ontdekken. Bij de methode van de Listening Guide neemt de onderzoeker de positie 
in van “standing alongside” de verteller (Edwards & Weller, 2012, p. 212) om te kunnen 
interpreteren hoe de verteller zichzelf ziet en over zichzelf vertelt. De onderzoeker 
neemt daarbij de positie in van een interpretatieve onderzoeker en brengt daarmee 
de eigen stem in het vertelde verhaal. Het zichtbaar maken van de eigen stem van de 
onderzoeker is expliciet opgenomen in de stappen van deze analysemethode (Edwards 
& Weller, 2012; Gilligan et al, 2006).

De Listening Guide geeft ruimte om meerstemmigheid in verhalen te onthullen, 
waarbij niet alleen de diversiteit in de stem van de verteller zichtbaar wordt, maar ook 
de stem van de onderzoeker. Naast het expliciet maken van de verschillende stemmen, 
heeft deze methode ook aandacht voor de relaties tussen de verschillende stemmen, 
de zogenaamde stemverhoudingen. Deze methode kan gebruikt worden als de 
onderzoeker meer inzicht wil in dieperliggende structuren van het verhaal om daarmee 
ook dieper door te dringen in de innerlijke wereld van de verteller, de diversiteit en 
complexiteit van de stemmen en hoe deze zich met en tot elkaar verhouden. De 
Listening Guide is een kwalitatieve analysemethode en wordt gekenmerkt als een 
feministische methode (Gilligan et al, 2006; Koelsch, 2015). De methode is gegrond 
in het gedachtegoed van moreel redeneren en geeft stem aan onderliggende, veelal 
verzwegen, niet gehoorde thema’s, waarin mensen betrokken kunnen zijn (Gilligan et 
al, 2006; Koelsch, 2015; Sorsoli & Tolman, 2008). Het meest in het oog springende van 
deze methode is de presentatie van de data in zogenaamde ‘research poetry’ (Koelsch, 
2015, p. 96) met de specifieke focus op het zelf – de ik. Deze vorm van research poetry 
wordt ‘I-poem’ genoemd. Om de stem van de ik te leren kennen is een associatieve 
manier van analyse nodig, of, zoals Gilligan (geciteerd in Koelsch, 2015, p. 104) zegt: “the 
logic of the psyche is an associative logic, the logic of dreams, and poetry and memory”. 
Deze associatieve manier van anlyse wordt daar gecreëerd, waar de lezer geraakt wordt 
(Koelsch, 2015). Daar waar een researchpoem raakt, betrekt het de lezer in het verhaal. 
Het neemt de lezer als het ware mee in het ritme van de taal en de schoonheid van 
zinnen. De kwaliteit van de methode is gewaarborgd als de onderzoeker de stappen 
uit de Listening Guide op de voet volgt, de keuze voor de methode onderbouwt, de 
methode van dataverzameling heeft verantwoord en kan laten zien hoe de data 
is omgevormd tot een I-poem (Koelsch, 2015). De specifieke stappen worden hier 
onder nader toegelicht. In Hoofdstuk VI zijn I-poems gebruikt om de inzichten uit de 
interactiviteiten met ergotherapeuten op een dieper niveau te duiden.
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De Listening Guide, de stappen:

Om stemmen in verhalen te kunnen analyseren, geeft de Listening Guide (Gilligan et 
al, 2006) vijf stappen. De eerste vier stappen worden altijd gevolgd om tot inzicht in 
meerstemmigheid te komen. Deze vier stappen in de analyse zijn uitvoerig beschreven 
en onderbouwd met voorbeelden (Gilligan et al, 2006; Sorsoli & Tolman, 2008). De vijfde 
stap is aanvullend en van toepassing als de onderzoeker meerdere individuele analyses 
met elkaar wil verbinden om tot een overkoepeld inzicht te komen (Edwards & Weller, 
2012). De verschillende stappen geven de onderzoeker als het ware de opdracht om 
steeds vanuit een ander perspectief naar de vertelde verhalen te luisteren. Hiermee 
komen de verschillende innerlijke stemmen van de verteller naar de voorgrond en krijgt 
de onderzoeker inzicht in hoe de verschillende stemmen zich tot elkaar verhouden 
en met elkaar het verhaal construeren. Naast het luisteren naar de stemmen van de 
verteller, brengt de onderzoeker ook eigen stem expliciet naar voren. Dit aspect binnen 
deze analysemethode past bij het uitgangspunt van de normatieve onderzoeker, die 
inzicht geeft in eigen frame van kijken en luisteren naar vertelde verhalen. De stem van 
de onderzoeker is expliciet opgenomen in het tweede deel van stap 1 van de Listening 
Guide. Met een expliciet zichtbare positie van de onderzoeker past deze methode 
binnen de traditie van postmodern onderzoek en waardeert zij daarmee de persoonlijke 
ervaringen van de onderzoeker (Edwards & Weller, 2012; Langer & Furman, 2004).

De stappen in de Listening Guide zijn beschreven in Tabel 4.

Tabel 4. Stappen Listening Guide volgens Gilligan en anderen (2006)

Listening Guide (Gilligan et al, 2006)

Stap 1 De onderzoeker luistert naar het vertelde verhaal. Wat is het plot van het vertelde verhaal? Welke 
contexten komen naar voren? Wat zijn de reflecties van de luisterende onderzoeker bij dit verhaal? 

Stap 2 De onderzoeker luistert naar de persoonlijke stem van de verteller van het verhaal door een 
I-poem te maken. Dit is een opsomming van alle ‘ik-zinnen’ in de tekst, door deze onder elkaar 
te plaatsen als in een gedicht. De ‘ik-zin’ is een constructie van ik + werkwoord + eventueel 
belangrijke aanvullende woorden. Dit I-poem geeft de onderzoeker inzicht in de onderliggende, 
emotionele stem van de verteller. 

Stap 3 De onderzoeker luistert naar de meerstemmigheid in de tekst en identificeert deze verschillende, 
elkaar tegensprekende dan wel complementaire stemmen. De onderzoeker brengt deze 
verschillende stemmen in relatie tot de onderzoeksvraag.

Stap 4 De onderzoeker maakt een overkoepelende analyse door de voorgaande stappen samen te 
voegen. Hiermee krijgt de onderzoeker inzicht in wat, met betrekking tot deze verteller, duidelijk 
is geworden in relatie tot de onderzoeksvraag.

Stap 5* De onderzoeker integreert de verschillende individuele analyses in een meta-analyse en geeft 
daarmee inzicht in de thema’s die daarin oplichten met betrekking tot de gehele onderzoeksgroep.

* In geval van meerdere interviews binnen het onderzoek
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In de analyse van de individuele transcripten van de interactiviteiten met ergotherapeuten 
zijn de vier stappen uit deze methode gevolgd. De opbrengst daarvan zijn beschreven 
in Hoofdstuk VI. De laatste, vijfde stap van deze methode is ook toegepast. Daarmee 
heb ik als onderzoeker een overkoepelend beeld gekregen van innerlijke stemmen van 
ergotherapeuten, hoe deze zich tot en met elkaar verhouden en wat deze stemmen mij 
als onderzoeker vertellen in relatie tot het onderwerp van onderzoek.

Synthese en presentatie
In de presentatie van de onderzoeksresultaten positioneer ik mijzelf als onderzoeker en 
ben ik verantwoordelijk voor de uitspraken zoals zij in dit onderzoek door mij verwoord 
zijn (Boeije, 2014). De gekozen schrijfstijl is in de daarbij behorende actieve stijl. In het 
lezen van de gekozen woorden zal wellicht ongemerkt mijn gevoel bij participanten, 
uitkomsten van analyses kunnen doorklinken. Ik ben mij bewust van mijn eigen 
normatieve positie in dit onderzoek en mijn frame van kijken, denken en doen zijn 
in andere delen van deze thesis verantwoord. Volgens Frank (2004) zou het lezen van 
onderzoek moeten lijken op een detective met een spannend plot en wellicht ook 
spannend slot. Hierbij hoort een beschrijving van een gebeurtenis die de lezer gelijk 
meeneemt in het verhaal en de aandacht van de lezer vasthoudt. Dit is een aannemelijk 
en uitdagend idee. Dit kan een spanningsveld opleveren in mijn eigen handelen als 
onderzoeker en vraagt om keuzes in recht doen aan mijn cognitieve professionaliteit, 
om dit onderzoek kwalitatief te verantwoorden en aan mijn sociale, meer relationele 
activiteit, om door mijn stem anderen te laten doorklinken (Letiche, 2010). Dit is een 
spannende activiteit, waarbij ik recht wil doen aan de oorspronkelijke spreker en ook 
recht wil doen aan de leesbaarheid en navolgbaarheid van de tekst. Of, zoals Kuiper 
(2007) in zijn proefschrift schrijft, gaat het om een proces van tweezijdigheid in het 
produceren van een tekst; om zowel accuraat als elegant te zijn. Een spanningsveld dat 
aarzeling en reflectie vraagt van de schrijver. In het totale proces van onderzoek leiden 
diverse stappen uiteindelijk tot dit schrijven, of, zoals ik in de introductie beschreven 
heb: ik heb vraagtekens gekregen, vraagtekens opgezocht en naar ik hoop ook 
vraagtekens geplaatst die aanzetten tot verdere dialoog en reflectie op de uitkomsten 
van dit onderzoek. Geen bewijs voor, maar naar ik hoop een prikkelend verhaal over 
professioneel handelen, waarin meerdere stemmen doorklinken en een tekst waar 
anderen betekenis aan ontlenen en geven. Een verbale praline waar ieder een eigen 
smaak in proeft en smaak voor deze tekst aan ontleent. In mijn proces van denken over 
representatie van tekst word ik geraakt door de uitspraak: “de schrijver is hooguit een 
opwekker van ambiguïteit” (Hofstede, 2004).
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3.5 KWALITEIT VAN DIT ONDERZOEK

Als normatief onderzoeker sta ik in de positie dat de objectieve werkelijkheid niet bestaat 
en dat de resultaten van dit kwalitatief descriptieve, praktijkgerichte en narratieve 
onderzoek een constructie is van hoe ik als onderzoeker de vertelde verhalen in tijd en 
plaats interpreteer en representeer. Kan ik een claim leggen op de overdraagbaarheid 
van dit onderzoek, of is de opgedane kennis een verrijking voor mijn eigen zelf en 
niet deelbaar met de lezer? Toch heb ik de ambitie bij te dragen aan de discussie over 
professioneel handelen van professionals en in het bijzonder van ergotherapeuten. De 
geloofwaardigheid zit in de navolgbaarheid van het proces van onderzoek. Dit is een 
proces van ‘doen en denken’ (Boeije, 2014, p. 145). De navolgbaarheid van mijn doen 
is beschreven in de methodes die zijn toegepast, zoals te lezen is in dit hoofdstuk. De 
geloofwaardigheid van de gedane beweringen komt voor een deel ook voort uit mijn 
denken. Denken over de gelezen literatuur, over gemaakte keuzes, verkregen inzichten, 
eigenwaarden en normen en opgedane ervaringen. Het proces van doen en denken is 
geen lineair proces, zijn geen twee afzonderlijke processen, maar lopen interactief, naar 
mijn waarneming ook intuïtief en vooral dwars door elkaar heen. Intuïtie is daarbij een 
wonderlijk fenomeen; het stelt mij steeds weer voor de vraag wat het is dat specifieke 
kenmerken in de data mij opvallen. Neem ik op basis daarvan besluiten? Intuïtie 
is, zoals ik enige jaren geleden in het boek van Ap Dijksterhuis (2007) las, een goed 
middel om keuzes te maken. Volgens hem is het veel eerlijker en betrouwbaarder dan 
rationeel verantwoorde keuzes. Al zijn processen van gedrag ingewikkeld, veel van zijn 
proefpersonen in diverse studies laten zien dat onbewuste processen sneller verlopen 
dan bewuste processen en dat bewuste processen een trage reactiesnelheid kennen 
en “gedrag veelal niet start met een bewuste beslissing” (Dijksterhuis, 2007, p. 194). In 
dit onderzoek toets ik de keuzes rationeel en in het vervolg van deze paragraaf volgt 
een beschrijving hoe in dat proces van doen en denken de kwaliteit van onderzoek 
verder gewaarborgd is, als vervolg op de beschrijving van de toegepaste methodes in 
dit onderzoek en passend bij mijn vorm van kwalitatief onderzoek.

Geloofwaardigheid
De geloofwaardigheid van kwalitatief onderzoek heeft te maken met doen en denken 
van de onderzoeker. Een kernaspect van dit onderzoek zijn de inzichten verkregen uit 
de interviews met ergotherapeuten. De methodische aanpak van deze interviews zijn 
hierboven beschreven. De kwaliteit ervan is gecheckt aan de hand van een checklist 
met 32 punten19 (Tong et al, 2007). De methode van werken voldeed aan de gestelde 

19.  Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and 
focus groups. Via verschillende internet bronnen te downloaden (opmerking BvB).
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criteria. En tweede aspect om de geloofwaardigheid te waarborgen was het toepassen 
van triangulatie. De transcripten van de eerste interactiviteiten werden op twee 
manieren geanalyseerd. De methode van framework approach is toegepast, evenals 
de methode van poëtische/metaforische analyse. Vanuit twee benaderingswijzen 
is naar de data gekeken, waarmee ik als onderzoeker meer inzicht heb gekregen in 
het onderwerp van onderzoek (Van Staa & Evers, 2010). Door deze combinatie van 
methodes – analyse-triangulatie – kon ik als onderzoeker dieper doordingen in de 
data en beter komen tot betekenis over die data. Juist door het toepassen van een 
tweede analysemethode is het in de data verscholen inzicht naar voren gekomen. In 
combinaties met een theoretische gezichtspunt vanuit de scoping review binnen 
het domein van ergotherapie, de theoretische verkenning van het verschijnsel van 
beknelde professional en de theoretische kennis over het concept van normatieve 
professionalisering, heb ik de data steeds kunnen interpreteren. Op die manier zijn de 
resultaten uit de interviews onderbouwd door theorie en bevestigd als herkenbaar. 
Door het toepassen van deze mix-methodtriangulatie (meerdere bronnen uit de theorie 
en meerdere data- analysemethoden) wordt de geloofwaardigheid in dit uitgevoerde 
onderzoek kracht bijgezet. Een derde aspect dat de geloofwaardigheid verhoogt, zijn 
de overeenkomsten in de afzonderlijke interviews. De negen interviews geven elk een 
door de ergotherapeut persoonlijke gefromuleerde inhoud op wat er gezegd is. De 
horizontale vergelijking tussen deze afzonderlijke interviews toont ook veel herkenning 
over wat verteld wordt in het licht van het fenomeen van de beknelde professional en 
hoe waarden binnen het professioneel handelen van ergotherapeuten een rol spelen. 
Het laatste punt dat de geloofwaardigheid beïnvloedt, is de logische samenhang van 
dit onderzoek; dit ligt in de representatie van het onderzoek in zijn algemeenheid en 
de volgorde waarin verschillende onderdelen binnen dit onderzoek zijn uitgevoerd. Dit 
aspect speelt overal doorheen en wordt door de lezer verder bepaald.

Overdraagbaarheid
De overdraagbaarheid van mijn onderzoek, op basis van een kleine groep participanten, 
vraagt om een ‘rijke beschrijving’(Boeije, 2014, p. 75) vanuit verschillende perspectieven. 
Deze rijke beschrijving houdt in dat het onderwerp van onderzoek, gestart bij 
het construct van beknelde professional, wordt beschreven vanuit verschillende 
perspectieven. De onderzoeker geeft beschrijvingen van omstandigheden en situaties 
die zich voordoen. De rijke beschrijving komt naar voren in de hoofdstukken zelf, 
waarin vanuit literatuur, de inzichten en de gegevens van de participanten, inzicht in 
het construct van onderzoek is gegeven.
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Het aantal participerende ergotherapeuten is klein. Dit aantal is ingegeven door de 
variatie aan werkvelden waarin ergotherapeuten werkzaam zijn. De samenstelling van 
de groep is daarmee wel een afspiegeling van de verschillende werkvelden met een 
variatie aan doelgroepen waar ergotherapeuten mee kunnen werken. De variatie aan 
werkvelden is gebaseerd op de registratiegegevens van ergotherapeuten (Hassel & 
Kenens, 2015). Ook de verhouding vrouw-man kan gezien worden als een afspiegeling 
van de huidige samenstelling van de beroepsgroep. De groep is methodisch, via 
‘purposive sampling’ (Ritchie & Lewis, 2003, p. 79) samengesteld.

Een kritisch punt bij het samenstellen van de groep was het onderwerp van onderzoek, 
‘waarde(n)vol professioneel handelen’. De woorden riepen gelijk vraagtekens op en 
vroegen om nadere uitleg. Tijdens de interviews zelf kwam zelfs naar boven dat we als 
beroepsgroep nooit praten over deze waarden en hoe we de waarden inzetten om het 
beroep uit te oefenen. Het denken en spreken over dit onderwerp gaf de participant 
al inzicht in haar methode van besluitvorming en methodes van keuzes maken. De 
onbekendheid en wellicht ook onbemindheid van het onderwerp maakte dat extra 
inzet van de onderzoeker gevraagd werd om collega-ergotherapeuten inzicht te geven 
in het belang en de waarde van het onderwerp.

De resultaten van de interviews met de participanten laten zien dat er overeenkomsten 
zijn in de ervaringen over werken in de huidige praktijk van gezondheid, welzijn en 
zorg. Deze ervaringen zijn gelijkluidend met internationale onderzoeken onder 
ergotherapeuten. Ook onderzoeken en beschrijvingen van praktijkervaringen uit 
andere domeinen waarin professionals werken, ondersteunen de veronderstelling 
dat het verschijnsel van de beknelde professional herkend wordt. Dit vergroot 
de veronderstelling dat het fenomeen herkenbaar is voor een grotere groep 
ergotherapeuten en daarmee ook iets kan bijdragen aan het begrijpen van hun eigen 
praktijkcontext en de manier waarop ergotherapeuten zich daartoe kan verhouden. Een 
groter aantal participanten had de geloofwaardigheid wellicht kunnen vergroten, maar 
de overdraagbaarheid van de resultaten wordt onderbouwd door de herkenbaarheid 
uit andere onderzoeken en andere groepen professionals in de publieke sector. Of de 
inzichten zoals deze beschreven zijn ook daadwerkelijk bijdragen tot een discussie 
binnen de beroepsgroep en mogelijk andere belangstellenden, is onzeker, omdat ik 
binnen dit onderzoek geen terugkoppeling van mijn inzichten aan de beroepsgroep 
zelf heb uitgevoerd als stap in het proces van onderzoek.
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Afhankelijkheid en contextualiteit
Kwalitatief onderzoek is per definitie niet herhaalbaar door het open karakter van 
het onderzoek en de onherhaalbaarheid van de interviews. Dit blijkt vanuit het 
standpunt dat interviews een constructie zijn van interactiviteit tussen twee personen, 
waar tijd en plaats altijd invloed op hebben, evenals de al dan niet geëxpliciteerde 
vooronderstellingen van beide actoren in de interactiviteit (Evers, 2007; Verhoef et al, 
2015). ‘Thick description’ (Boeije, 2014, p. 180; Plochg & Van Zwieten, 2007; Verhoef et al, 
2015, p. 122) is dan de meest gepast manier om kwaliteit van onderzoek te waarborgen 
en houdt in dat de onderzoeker een rijke, gedetailleerde, meer illustratieve beschrijving 
geeft van het onderwerp van onderzoek. Uit die rijke omschrijving kan de lezer zelf 
opmaken of de resultaten van het onderzoek overdraagbaar zijn naar andere situaties en 
andere contexten, of resultaten plausibel genoeg zijn in hun geloofwaardigheid. Door 
het gehele onderzoek heen worden beschrijvingen gegeven van ervaringssituaties 
uit de praktijk in woorden van ergotherapeuten zelf, van theoretische inzichten en 
uitgangspunten en van de context waarin het onderwerp van onderzoek zich voordoet. 
Dit neemt niet weg dat de inzichten gebaseerd zijn op de basis van een solistisch 
werkende onderzoeker, die eigen keuzes heeft gemaakt op basis van gekozen (in dit 
hoofdstuk beschreven) methodes en daarbij eigen normen, waarden en aannames 
vooraf wel zijn beschreven, maar altijd doorklinken in het onderzoek zelf. Dit zorgt 
ervoor dat de uitkomsten van dit onderzoek extra afhankelijk zijn van hoe de normatieve 
positie van de onderzoeker wordt geschreven en begrepen door de lezer. Dit aspect 
wordt beschreven in de paragraaf ‘Kritische beschouwing’ in dit hoofdstuk.

Overtuigingskracht en intersubjectiviteit
Intersubjectiviteit kan gezien worden als een meerwaarde in onderzoek als de 
onderzoeker zich bewust is van zijn vooroordelen en zich vanuit een open mind wil 
opstellen in het proces van onderzoek en verantwoording van onderzoek. Dit vraagt 
van de onderzoeker wel om bereidheid tot reflectie en leren (Maso & Smaling, 1998). 
Intersubjectiviteit is dan ook geen vervanger van methodologische objectiviteit. In 
dit onderzoek is de wijze waarop inzicht is gegeven in de uitvoering van de rol van 
normatieve onderzoeker doorslaggevend om consistentie van gegevens en consistentie 
in bevindingen te waarborgen. Het onderzoekdesign is beschreven en verantwoord, 
evenals de methodes die gebruikt zijn om het onderzoek overtuigingskracht mee te 
geven (Verhoef et al, 2015). In de andere beschreven kwaliteitscriteria is inzichtelijk 
gemaakt hoe empirisch verkregen data zijn bevestigd door theoretische inzichten. In 
de beschrijving van het onderzoek als geheel zijn die stappen per hoofdstuk eveneens 
beschreven. In de methode van kritisch beschouwen is het aspect van intersubjectiviteit 
opgenomen.
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3.6 KRITISCHE BESCHOUWING

De manier waarop ik mijn methodologische verantwoording kritisch beschouw, wil ik 
starten met een citaat van Gaby Jacobs (2001, p. 173):

Als ik terugblik op dit onderzoeksproces, dan ervaar ik dat ook als een persoonlijk 
proces van empowerment, omdat ik mijn handelen als onderzoeker ben gaan zien 
als een zoekend, ordenend, beschrijvend, construerend en reflexief handelen in de 
‘tussenruimte’ tussen het noodzakelijke, het mogelijke, en het wenselijke.

Deze omschrijving van Jacobs illustreert op een veelzeggende manier de verschillende 
aspecten die van invloed zijn op het proces van onderzoek, maar vooral op mijn positie 
als onderzoeker binnen het proces van onderzoek doen. Steeds weer afwegingen 
maken, zoeken en construeren, nadenken over, verder zoeken en vooral ook anders 
willen zoeken naar betekenis in woorden, in teksten en leren openstaan voor wat 
zich tussen de regels onthult. Het gebruikte begrip ‘tussenruimte’ is daarin passend 
en herkenbaar. Dit is de tussenruimte, waarin de vele aspecten van professioneel 
handelen van de onderzoeker zich afspeelt en waar de ruimte ligt voor het andere, het 
onvoorspelbare, reflectie, voor oog hebben voor meerduidigheid. De tussenruimte 
die de spanning in zich heeft die kenbaar is voor professioneel handelen in relatie tot 
methodische, meer gestandaardiseerde werkwijzen en het werken op vertrouwen, op 
het weten dat de onderzoeker normatief en bewust is van zijn achtergrond, bewust is 
van zijn blik op het onderwerp, zijn frame van kijken en beoordelen, zich bewust is van 
de relatie tot de ander, de gesprekspartners en waardeoordelen vanuit eigen voorkeuren 
kent en bespreekbaar maakt. Dit komt voor mij neer op het hebben van kenniswaarde 
van het eigen gevoel van de onderzoeker. De tussenruimte kan ervaren worden als een 
spanningsveld en dit spanningsveld staat symbool voor Modus III-onderzoek, waarin 
de ‘cognitieve professionaliteit’ de verbinding aangaat met de meer ‘sociale, relationele 
activiteit’ (Letiche, 2010, p. 129).

Voor het beschrijven van mijn reflectie op mijn professioneel handelen als onderzoeker 
gebruik ik het gedachtegoed van Linda Finlay. Zij beschrijft in diverse artikelen (Finlay, 
2002a, 2002b, 2005) en boeken (Finlay, 2012; Finlay & Gough, 2003) het belang van 
reflexiviteit om geloofwaardigheid van kwalitatief onderzoek te versterken in verband 
met subjectiviteit van de onderzoeker en intersubjectiviteit tussen anderen en de 
onderzoeker. De discussie over noodzaak tot reflexiviteit is volgens Finlay (2002b) niet 
meer aan de orde; het gaat eerder om hoe de onderzoeker reflexiviteit kan toepassen.
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Kritische reflectie of reflexiviteit kent structuur en variatie. Daarbij gebruikt Finlay 
(2012) vijf perspectieven, vijf lenzen, te weten: (i) ‘strategic reflexivity’, (ii) ‘contextual – 
discursive reflexivity’, (iii) ‘embodied reflexivity’, (iv) ‘relational reflexivity’ en (v) ‘ethical 
reflexivity’. Om grip te krijgen op de verschillende lenzen, geef ik eerst een overzicht van 
wat Finlay (2012) daarover schrijft, om vervolgens tot eigen inzicht te komen over een 
voor mij passende wijze van toepassing van dit gedachtegoed binnen dit onderzoek. 
Het gaat uiteindelijk om beter begrijpen van wat zich heeft voorgedaan binnen het 
onderzoek, en wat zich onthuld heeft binnen het onderzoek in de verschillende lagen 
die daarin zijn te kennen.

Strategic reflexivity
Dit aspect van reflexiviteit richt zich op een kritisch bewustzijn van de methodologische 
aanpak, de dilemma’s en besluiten die in het proces zijn genomen om een doel te 
bereiken. Door transparantie in het proces kan de geloofwaardigheid van het onderzoek 
vergroot worden. Essentieel in deze vorm van reflexiviteit is dat de onderzoeker inzicht 
geeft in de eigen biografie en openstaat voor hoe deze biografie interfereert in het 
onderzoek, de waarnemingen en bevindingen en de beschreven inzichten. Hierbij 
kan ik als onderzoeker de vraag stellen of mijn waarnemingen en mijn inzichten op te 
vatten zijn als een uiting van kennis, passend bij het epistemologische perspectief in dit 
onderzoek.

Contextual – discursive reflexivity
Deze vorm van reflexiviteit richt zich op het bewustzijn dat de sociale context waarin het 
onderzoek zich afspeelt, een context van gedeelde betekenisgeving en ontstaan door 
gedeelde betekenisgeving, invloed heeft op de verschillende individuen in het proces. 
Deze vorm van reflexiviteit vraagt om een bewustzijn over het proces van redeneren en 
van verhalen vetellen in een context die gekend kan worden door overeenstemmende 
betekenisgeving. Hierin worden verhalen met elkaar geconstrueerd door de dialoog 
en beïnvloed door de factor van ‘insiders’-kennis. Als onderzoeker kan ik mij bij deze 
vorm de vraag stellen hoe de vertelde verhalen tot stand zijn gekomen en met elkaar 
in verband begrepen kunnen worden. Binnen het ontologische perspectief van dit 
onderzoek mag ik dus de vraag stellen in hoeverre ik nu echt kan weten wat er is en wat 
beleefd en ervaren is door de ander.

Embodied reflexivity
Nu staat de lichaamstaal centraal. Reflexiviteit vraagt nu om een focus op de non- 
verbale communicatie, wat zich meer als impliciet, als tacit knowledge onthult in het 
onderzoek. De mate van sensitiviteit van de onderzoeker speelt hier een significante 
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rol en helpt om beter te begrijpen wat zich voordoet in de relatie tot de ander, tot een 
tekst en tot betekenisgeving. Expliciet gaat het hierbij om waar de onderzoeker geraakt 
wordt en lijfelijk deze geraaktheid voelt. Wat zegt die knoop in mijn lijf? Wat maakt dat 
ik extra moet slikken? Dit zijn momenten van lichamelijke reactie die de onderzoeker 
alert maakt en aanzet tot onthullen. Een gesprek is meer dan woorden en binnen het 
perspectief van de methodische constructie van dit onderzoek speelt deze vorm van 
reflexiviteit een rol. Ik kan mijzelf de vraag stellen of en hoe dit aspect is meegenomen 
in het methodische proces en de beïnvloeding daarvan op het proces van onderzoek.

Relational reflexivity
Onderzoek binnen het sociale domein kent altijd een dynamiek tussen de onderzoeker 
en de participanten in het onderzoek en dit is het domein waarin aandacht moet 
zijn voor relationele reflexiviteit. Bij deze vorm dient de onderzoeker alert te zijn op 
persoonlijk belang en de relationele, intersubjectieve dimensie onder de loep te nemen. 
Aandacht hebben voor wat hoort bij mij als onderzoeker en wat hoort bij de ander, 
aandacht voor wat en hoe deze elkaar beïnvloeden en elkaar verstaan. Ook binnen 
het methodologische perspectief van dit onderzoek is deze vorm van reflexiviteit van 
invloed en kan hij vragen oproepen als: hoe hebben de gesprekken plaatsgevonden, 
welke rollen zijn daarin zichtbaar geweest en wat is geconstrueerd om de ander en 
elkaar te begrijpen?

Ethical reflexivity
Het ethische perspectief van reflexiviteit richt zich op de procedurele, ethische 
implicaties van onderzoek en hoe machtsverhoudingen daarop van invloed zijn. Deze 
vorm vraagt om bewustzijn van manieren van samenwerking, gemaakte keuzes voor 
wat beschreven wordt en de mogelijke emotionele intensiteit die daarin kan spelen. In 
het ideologische perspectief kan ik als onderzoeker vragen opwerpen als hoe inzichten 
het beste verwoord kunnen worden. Hoe beïnvloed ik machtsverhoudingen met dit 
onderzoek en hoe wil ik staan binnen het krachtenveld met de verkregen en door mij 
opgeschreven geconstrueerde inzichten?

De verschillende lenzen die Finlay (2012) beschrijft, geven mij als onderzoeker handvatten 
voor een geloofwaardige en navolgbare kritische reflectie op mijn onderzoek. De 
verschillende lenzen zijn passend en bruikbaar binnen het spanningsveld en binnen 
de tussenruimte, waarin ik als onderzoeker opereer. Deze vormen van reflexiviteit 
geven mij als onderzoeker zicht op hoe ik de kwaliteit van dit onderzoek kan verhogen 
door een focus op mijn sociale, relationele activiteit binnen dit onderzoek. Waar ik 
in dit hoofdstuk de gekozen methodologie en de waarborging voor de cognitieve 
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kwaliteit van onderzoek heb beschreven, beschrijf ik in de epiloog van deze thesis mijn 
kritische, reflexieve beschouwing op dit onderzoek. In de epiloog positioneer ik mij in 
de tussenruimte, de ruimte waarin ik vrijheid neem het relationele, morele, sociale en 
strategische aspect van mijn handelen onder de loep te nemen. Dat betekent dat ik de 
stap neem mijzelf te positioneren in die ruimte om de ander, het andere en daarmee 
meerduidigheid te doordenken, om daarmee inzicht te geven in het waarde(n)volle van 
mijn professioneel handelen en mijn stem te laten klinken.
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HOOFDSTUK IV
waarde(n)Volle momenten in Verhalen

Wat we willen:  
 Momenten  

 Van helderheid  
 Of beter nog: van grote  

 Klaarheid 
 

 Schaars zijn die momenten  
 En ook nog goed verborgen 

 
 Zoeken heeft dus  

 Nauwelijks zin, maar  
 Vinden wel 

 
(Martin Bril 1959 -2009 (Uit het gedicht ‘Kunst’ komt uit de bundel 

‘Verzameld werk’, in 2002 verschenen bij Uitgeverij 521, Amsterdam)
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4.1 INLEIDING

In het besef van de toenemende complexiteit van onze (informatie) maatschappij – 
een maatschappij waarin geen ‘gratis orde’ meer voorhanden is waarop we kunnen 
terugvallen in onze oordeelsvorming – groeit de noodzaak om met elkaar vast te 
stellen wat wij ‘goede zorg’ vinden. Waar we voorheen vooral vertrouwden op de 
intrinsieke (vak)normen van de professionals in kwestie (‘de dokter weet wat goed 
voor je is’), telt nu niet meer alleen de norm van de dokter (en andere professionals), 
maar ook die van de klant (die moet kunnen kiezen), én die van de verzekeraar 
(die efficiënte zorg wil inkopen), én die van de overheid (die verantwoorde zorg 
wil kunnen garanderen aan haar burgers), én die van het management (die het 
betaalbaar moet kunnen houden), én die van collegae (die met elkaar moeten 
concurreren).

Dit citaat komt uit het hoofdstuk “Waardevolle professionaliteit” van Mieke Moor 
(2008, p. 236). Dit citaat geeft een beeld van de diverse logica’s binnen het domein 
van gezondheid, welzijn en zorg, waarin een professional zijn professionele handelen 
tot uiting brengt en zijn professionele waarde kan tonen. Dat dit geen eenvoudige 
opgave is, vertellen de verhalen van ergotherapeuten over professioneel handelen. 
De logica van het kiezen is de logica van het zorgen binnengeslopen (Mol, 2006). Dit 
geeft vraagstukken waarin een normatief gevoel voor goed en fout, goed en kwaad 
uitgangspunt is en waarin vooral een beroep gedaan wordt op het gevoel voor goede 
verhoudingen (Van Ewijk & Kunneman, 2013). Het is een uitdaging om te handelen 
binnen dit krachtenveld aan waardeperspectieven zonder de eigen beroepswaarden 
uit het oog te verliezen. De uit de vertelde verhalen naar voren gekomen schets roept 
het beeld op van een worsteling in de professionele situatie, waarin ergotherapeut en 
anderen elkaar ontmoeten. In Hoofdstuk II benoem ik dit als een worsteling, omdat in de 
vertelde verhalen een ongemak naar boven komt over hoe als ergotherapeut om te gaan 
met de vele krachten die van invloed zijn op de professionele speelruimte, de ‘therapeutic 
dyad’: de ruimte waarin therapeut en de ander elkaar ontmoeten (Matheson, 1998, p. 
109). In Figuur 2. heb ik zichtbaar gemaakt welke mogelijke waardeperspectieven van 
invloed zijn op het professioneel handelen van ergotherapeuten. Dit vraagt een gevoel 
voor verhoudingen, om normatieve zin vanuit de wetenschap dat elke handeling, 
professionele handeling normatief geladen is.
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Figuur 2. Professionele handelingsruimte met een diversiteit aan waardenperspectieven

In de woorden, passend bij het gedachtegoed van normatieve professionalisering, heb 
ik geschreven dat uit de verhalen een bewustzijn spreekt in ethische en instrumentele 
zin. Uit de verhalen spreekt vooral onrust als gezocht moet worden naar goede 
verhoudingen en het omgaan met verschil en diversiteit aan waardeperspectieven. Tot 
wie en wat heb ik mij te verhouden, en hoe kan ik mij verhouden tot de ander of het 
andere om tot waarde(n)vol professioneel handelen te komen?

Om als onderzoeker meer inzicht te krijgen in wat zich voordoet in deze professionele 
ruimte, ga ik terug naar de negen ontmoetingen. Ik doe dit vanuit een nieuwsgierigheid 
naar of anders kijken naar de ontmoetingen mij ook andere, verdiepende inzichten 
zal geven. Dit hoofdstuk geeft inzicht in wat de verhalen van ergotherapeuten over 
professioneel handelen vertellen bij een andere manier van kijken en ‘luisteren’. Het 
uitgangspunt zijn de negen transcripten van de vertelde verhalen van de negen 
ergotherapeuten uit de diverse contexten. De focus ligt nu op het verkrijgen van 
verdiepende inzichten in aspecten in het waarde(n)vol professioneel handelen van 
ergotherapeuten. Voordat ik mijn inzichten beschrijf, beschrijf ik welke andere manier 
van kijken en ‘luisteren’ mij geholpen heeft en welke momenten in de verhalen voor mij 
van waarde zijn.
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4.2 DIEPER KIJKEN, LEZEN EN ‘LUISTEREN’ NAAR DE VERHALEN

Wat bij het lezen van de transcripten van alle interactiviteiten met ergotherapeuten 
opvalt, is dat alle gesprekspartners verrast zijn door het idee van ‘waarde(n)volle 
professionaliteit’ en vertellen dat zij niet veel nadenken over hun eigenwaarden of 
waarde(n)vol professioneel handelen. Dit geeft al snel de indruk dat er weinig bijzonders 
gebeurt in relatie tot dit onderwerp. De gesprekken gaan veelal over praktische 
voorbeelden uit de dagelijkse praktijk, verhalen over ervaringen met cliënten, voorvallen 
binnen de organisatie waarin zij werken of opvattingen over samenwerken met andere 
professionals. Het gaat over gewone, dagelijkse, professionele handelingen, die horen 
bij het uitoefenen van het beroep. Het gaat over ‘gewoon doen’ (Van Hartingsveldt, 2016, 
p. 7). Het gaat over ‘Being occupied in the Everyday’ (Wright-St. Clair & Smythe, 2013, pp. 
25-37), waarmee Wright-St. Clair en Smythe laten zien dat, kijkend door de lens van John 
Dewey, alledaagse activiteiten iets zeggen over gewoontes en routines. Alledaagse 
activiteiten zijn een mengeling van verleden, heden en toekomst in een risicovolle 
wereld, waarin het onverwachte altijd kan gebeuren. Stabiliteit en instabiliteit zijn 
daarin dan onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit dat perspectief op alledaagse 
activiteiten is mijn verwachting dat bij een dieper, anders kijken in de vertelde verhalen, 
wellicht het onverwachte zichtbaar wordt; dat ik zicht krijg op het ongewone in het 
alledaagse; dat een andere manier van kijken, lezen en ‘luisteren’ naar de verhalen mij 
aanzet tot reflectie en mij verder brengt in het begrijpen van professioneel handelen 
van ergotherapeuten.

Wat we willen20:  
Momenten  
Van helderheid  
Of beter nog: van grote  
Klaarheid 
 
Schaars zijn die momenten  
En ook nog goed verborgen 
 
Zoeken heeft dus  
Nauwelijks zin, maar  
Vinden wel

20.  Martin Bril 1959 -2009 (Uit het gedicht ‘Kunst’ komt uit de bundel ‘Verzameld werk’, in 2002 verschenen bij 
Uitgeverij 521, Amsterdam.)
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De gekozen woorden in dit gedicht van Martin Bril aan het begin van dit hoofdstuk zijn 
raak en geven de gedachte: ja, dat is het, zo voelt het, dat is het. Ik kwam het ergens 
tegen, ik was naar iets anders op zoek; ik vond dit gedicht gewoon en dat was voor 
mij een moment waarin ik voelde: het gaat misschien niet om geraakt worden door, 
maar dat een moment ergens aan raakt wat niet tastbaar is, wel voelbaar is, misschien 
wel om aangeraakt worden door iets onzichtbaars, maar o, zo treffend van klaarheid, 
van inzicht, van een diep verborgen weten. In het geraakt worden zit waarschijnlijk ook 
mijn erkenning, een herkenning naar aan eigen ervaring die verscholen ligt en waarin ik 
mijzelf een bereidheid moet gunnen om naar op zoek te gaan, het gevoel door te laten 
dringen. Misschien wel een onbevangenheid toe te laten die mij onzeker maakt. Wat 
staat mij dan te wachten als dat moment van grote klaarheid, helder is?

Vanuit dit inzicht wil ik trachten meer sensitiviteit in te zetten om verdiepend inzicht 
te krijgen in wat de verhalen van ergotherapeuten over professioneel handelen nog 
meer vertellen. Dit is een andere manier van kijken en ‘luisteren’ naar de verhalen en 
openstaan voor het onverwachte om te komen tot reflectie, om te begrijpen en leren.

Bij het op zoek zijn naar het onverwachte lees en herlees ik de transcripten, luister ik 
als het ware naar de transcripten en daarbij heb ik nu niet de focus op wat er gezegd 
over het concept waarde(n)vol professioneel handelen. Ik heb in lezen en herlezen 
van de transcripten nu specifiek aandacht voor momenten die in het oog springen, 
taaluitingen die opvallen bij het lezen van de teksten. Door meer openheid te hebben 
voor deze in het oog springende taalaspecten in de vertelde verhalen, zoek ik naar 
andere lagen in het vertelde verhaal. Ik gebruik die taalaspecten om op een ander 
niveau te zoeken naar hoe betekenis wordt gegeven aan professionele handelen in de 
relatie tussen verteller (ergotherapeut) en context, de werkwereld, de samenleving. Of, 
zoals Cunliffe (2001, 2002) mij leert, dat taal een belangrijk medium is om betekenis 
te geven aan en het construeren van onze sociale realiteit. Cunliffe spoort mij aan 
oog te hebben voor, zoals zij dat noemt, de ‘poetic forms of talk’ (2001, p. 312). Dat 
betekent oog hebben voor meer poëtische, beeldende aspecten in taal, die we onder 
andere kunnen herkennen in het gebruik van metaforen, verhalen, instructies of 
ongebruikelijke juxtaposities van woorden en zinnen. Of zoals Mackey (2013, p. 494) 
in een onderzoek onder ergotherapeuten heeft laten zien: “. . . metaphorical stories. . . 
serves a different lens through which the reality of occupational therapy working lives 
can be viewed”. Werken met metaforen, met poëtische vormen van taal activeert het 
denken, activeert het leren begrijpen van een dergelijke, veelal onverwachte situatie en 
kan gezien worden als een middel tot reflectie op die gegeven situatie in de vertelde 
verhalen van ergotherapeuten (Mackey, 2013). In deze poëtische taaluiting klinkt als het 
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ware een waarde in professionele handelen van de ergotherapeut door, waarin de kern 
van het werken lijkt te worden geraakt (Van den Ende, 2011). In dit onderzoek neem ik 
die momenten mee onder het begrip ‘waarde(n)vol moment’.

In het hoofdstuk over de methodologische verantwoording van dit onderzoek beschrijf 
ik de methodische aanpak van deze analysevorm. In het kort komt het erop neer dat 
ik mij in mijn benadering van de teksten twee keer laat verrassen: de eerste keer door 
de in het oog springende, waarde(n)volle momenten in alle negen transcripten van 
de negen ontmoetingen en de tweede keer door wat die momenten mij vertellen 
over professioneel handelen van ergotherapeuten in de relatie tot het geschetste 
spanningsveld en of ik daarin verdiepende inzichten op kan doen. Om recht te doen 
aan alle interactiviteiten met ergotherapeuten, zodat verhalen uit een variatie aan 
contexten en doelgroepen een kans hebben mij aan te zetten tot reflectie en begrijpen, 
komen uit alle negen transcripten één waarde(n)vol moment.

Ik laat in de volgende paragraaf eerst de negen waarde(n)volle momenten spreken. 
Vervolgens laat ik mij leiden door de zeggingskracht van die waarde(n)volle momenten 
en laat ik mij verrassen in het zoeken naar een verbinding tussen de verschillende 
waarde(n)volle momenten.

4.3 WAARDE(N)VOLLE MOMENTEN

Uit de vertelde verhalen van ergotherapeuten is op te merken dat het uitdagende 
spanningsveld waarin professioneel handelen getoond wordt een worsteling oplevert 
voor ergotherapeuten. Aan de hand van negen waarde(n)volle momenten zoom ik in 
op dat spanningsveld, waarin verschillende waardeperspectieven van invloed zijn. Ik 
belicht wat mij raakt en vind wat voor mij zichtbaar wordt.

Negen ontmoetingen, negen verhalen, negen transcripten, negen mij rakende, 
waarde(n)volle momenten.
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De ander leren vissen vangen!
“Je wil mensen zelf leren de vissen te vangen. Daar gaat het toch in ons vak over.”

In mijn ontmoeting met verteller A21 gaat het gesprek op een gegeven moment over het 
overdragen van specifieke vaardigheden naar andere professionals in de samenwerking 
rondom de zorg voor kinderen en jongeren, met als doel de kosten te besparen. De 
onderliggende waarde is dat deze ergotherapeut vertelt dat het van belang is om 
steeds te kijken naar de eigen inzet, de eigen grens in het professioneel handelen, 
de samenwerking met anderen, het versterken van mogelijkheden van anderen en 
om kosteneffectief te werken. Hierin kan het van belang zijn juist vaardigheden over 
te dragen aan andere professionals in het veld, in plaats van zelf door te gaan op de 
oude voet, door te gaan met wat men gewend is te doen binnen de uitoefening van het 
beroep. Dit geeft verandering in de positie in de relatie met de cliënt en een verandering 
in de positie in de relatie met de andere spelers binnen het ergotherapeutische 
speelveld. Het geeft ruimte voor vernieuwing; ook geeft het onzekerheid over het 
eigen professioneel handelen, het risico op verliezen van de eigen rol in relatie tot de 
cliënten en anderen in dit speelveld. In onderstaande fragmenten start de conversatie 
met hoe deze ergotherapeut vertelt over de discussie binnen het team over overdragen 
van de ergotherapeutische vaardigheid in het afnemen van een gestandaardiseerde 
observatie (KOEK22) aan leerkrachten in de klas aan een basisschool.

“Dan geef je de mensen zelf de instrumenten in handen. Mijn collega’s hebben ook 
allemaal de KOEK gevolgd, veel collega’s, en er waren binnen deze groep ergo’s 
twee mensen die zeiden: “Maar ja, dan hebben wij straks niets meer te doen!” ik 
zei: “Nee… (a) daar ben ik helemaal niet bang voor en (b) is het fijn als zij gerichter 
leren kijken!” want zij zitten ook in die klas, dus zij kunnen ook weer op een ander 
niveau met ons overleggen.”

“Ja, precies. Maar dat gaat, denk ik, ook over je eigen… Hoe zie je je eigen rol, of je 
waarde van je professionaliteit? Je wil mensen zelf leren de vissen te vangen. Daar 
gaat het toch in ons vak over.”

Dit fragment belicht voor mij als onderzoeker, als gesprekspartner in dit verhaal, 
de spanning die opgesloten zit in enerzijds het beoogde doel van het beroep en 
anderzijds het risico wat men daarin voelt. Het beroep gaat over het mogelijk maken 
van het dagelijks handelen van de ander. Hiermee wordt bedoeld dat de ander daarmee 

21.  Elke verteller in de beschrijving van de waarde(n)volle momenten wordt aangeduid met een letter. Zie 
Bijlage B. voor meer informatie over de vertellers.
22. Korte Observatie Ergotherapie Kinderen (KOEK)
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vaardigheden en mogelijkheden krijgt aangereikt, om daadwerkelijk zelf te handelen 
binnen de eigen leef- en werkwereld. Om kinderen in een klas beter (voorbereidend) 
schrijfonderwijs te geven, is inzicht in de factoren die het schrijven mogelijk maken 
en die het schrijven belemmeren, noodzakelijk. Hierbij heeft de ergotherapeut de 
keuze om kinderen zelf te observeren en te behandelen, maar kan ook kiezen voor het 
versterken van het onderwijssysteem, zodat leerkrachten meer oog en vaardigheid 
krijgen in hoe zij specifieke schrijfproblematiek kunnen signaleren, duiden en kunnen 
inpassen in hun eigen aanpak van het schrijfonderwijs. De verteller ziet de ander (in de 
gegeven relatie is de ander de leerkracht van het kind met een schrijfprobleem) graag in 
de rol waarin deze zelf de regie kan voeren, mogelijkheden heeft om kinderen passend 
schrijfonderwijs te geven en daarmee ook zelf kan kiezen op welke manier en wanneer 
andere expertise wordt ingehuurd. Hiermee heeft de leerkracht als het ware meer 
mogelijkheden om zelf vissen te vangen. Uit die uitspraak is op te maken dat de ander 
(in deze de leerkracht) de vrijheid heeft tot het inrichten van het eigen werk en dat de 
ergotherapeut zich uiteindelijk overbodig maakt. Deze zienswijze kan ingegeven zijn 
vanuit de professionele waarde dat de ander mogelijkheden krijgt aangereikt om beter 
om te gaan met kinderen met schrijfproblematiek, opdat kinderen op een passende 
manier leren schrijven en mee kunnen doen in hun klas. Deze zienswijze kan ingegeven 
zijn om meer kosteneffectief te werken, waarbij de collega’s juist een andere kant 
belichten en alles bij het oude willen houden. Vanuit de positie van de verteller kunnen 
de anderen ook de collega’s zijn. Die zijn een andere mening toegedaan, zien risico’s 
in haar zienswijze en uiten hun angst over het kwijtraken van werk. De paradox die 
verschijnt in het de ander leren vissen, is dat je dan zelf als persoon kan verdwijnen in de 
relatie. Hoe blijft je zichtbaar en is dat nodig? De collega’s tonen tussen de regels door 
onzekerheid, doordat een gewoonte in het professioneel handelen kan veranderen. 
Wellicht is er ook een gevoel van angst voor overbodigheid en het verlies van aanzien 
of status. Hebben de leerkrachten ons dan nog nodig? Kunnen wij dan nog wel doen 
waar we goed in zijn? Zijn we dan nog van betekenis voor kinderen met deze specifieke 
problematiek?

Als de vernieuwende zienswijze alleen is ingegeven vanuit een kostenbeheersings-
perspectief, kan de vraag gesteld worden of de personen waarom het gaat dan nog in 
beeld zijn. Hoe speelt de betekenis van het dagelijks handelen van die personen dan 
mee in de verandering?

Ik lees in dit moment een spanningsveld in opvatting over professioneel handelen. 
Twee kanten ontstaan: de kant van ‘ik ben goed in het gebruiken en interpreteren van 
dit instrument’ en die van ‘ik zie meerwaarde in het versterken van de omgeving van 
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mijn cliënten’. Een worsteling tussen behouden en vernieuwen. De paradox die uit dit 
moment tevoorschijn komt, is dat het versterken van de ander, het geloof in eigen 
kunnen en de eigen kracht van de ergotherapeut lijkt te verzwakken.

Dief van eigen portemonnee!
“Misschien een dief van mijn eigen portemonnee.”

Verteller B geeft op verschillende momenten in ons gesprek aan dat keuzes voor 
professioneel handelen beïnvloed worden door de factor ‘geld’ en dat daarmee voor 
deze verteller soms een dilemma ontstaat. Dat dilemma ontstaat door het willen staan 
voor een persoonlijke waarde om gelijkwaardigheid te willen creëren. Het gaat haar om 
gelijkwaaardigheid tussen haar als praktijkeigenaar en als werkgever en de ander, de 
ergotherapeut als werknemer. Ik vraag haar naar haar waarde van gelijkwaardigheid en 
hoe ik dat terug kan zien in haar praktijkvoering. Hierop volgt het antwoord:

“Hoe zie je dat terug, gelijkwaardigheid, ja. Ben ik een gezellige, makkelijke en 
leuke baas en soms te goed voor mijn mensen. Dat is slecht voor mijn eigen 
portemonnee. Ik had vorige week nog een gesprek met mijn boekhouder, ik ben 
eigenlijk te goed voor mijn mensen. Ze zijn eigenlijk freelancers, maar ik help ze 
met hun studie, laptop en telefoon en dat hoeft bij freelancers allemaal niet. Ja, 
ik ben eigenlijk heel zwak, maar denk ik zorg goed voor mijn mensen. Dat ze het 
goed bij je hebben.”

Het spanningsveld tussen persoonlijke waarden en de wereld van het geld komt hierin 
tot uiting. In dit fragment duidt de verteller haar eigen handelen als zwak en zit voor 
mij ook juist de emotie in het moment dat goed zorgen voor de ander en geen dief 
van de eigen portemonnee zijn niet samen lijken te gaan. De verteller roept met haar 
uitspraak bij mij het beeld op dat goed professioneel handelen los staat van de factor 
‘geld’, alsof er een keuze gemaakt dient te worden tussen óf goed handelen vanuit 
het perspectief van de portemonnee, óf vanuit het perspectief van gelijkwaardigheid 
creëren met de ander. Het andere beeld wat dit moment bij mij oproept is de spanning 
tussen het woord ‘gelijkwaardigheid’ en de woorden ‘ik zorg goed voor mijn mensen’. Zit 
in de woorden ‘zorgen voor’ niet een ongelijkwaardigheid opgesloten?

Het spanningsveld tussen goed professioneel handelen en de factor ‘geld’ komt 
ook later in het gesprek tot uiting, als de verteller vertelt over een voorbeeld uit de 
dagelijkse beroepspraktijk. Hierin wordt een relatie gelegd met juist handelen vanuit 
het perspectief van het geld en het feit dat ergotherapeuten kunnen bijdragen aan 
kostenbesparing in de zorg. Het voorbeeld dat aangehaald wordt, is het declareren van 
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een interventie bij de zorgverzekeraar door bij de cliënt een hulpmiddel af te geven 
in plaats van op te sturen. Ik vraag hierbij vooral naar haar motief, op zoek naar haar 
persoonlijke waarde. In het volgende fragment wordt dit zichtbaar:

“Dat je bijvoorbeeld iets langs gaat brengen en dan extra € 40 declareren, terwijl je 
het ook op de post kan doen. [Wat maakt, dat jij dat zo doet?] [……….]. Dat je als 
beroepsgroep niet maar meer kosten gaat krijgen voor de zorg. Het is de bedoeling 
te gaan besparen. Daar ben ik misschien te strak in, wie zal het zeggen. Misschien 
een dief van mijn eigen portemonnee. Ik heb daar wel een principe in. [Je zegt het 
is in die zin van belang, dat ik positief bijdraag aan het grote kostenprobleem van 
de zorgkosten.] Daar ben ik me heel bewust van. Het is heel gemakkelijk een stukje 
bestek terug te halen en een declaratie te maken van € 40. Ik kan dat niet, maar het 
gebeurt volop.”

Voor deze verteller bestaat een grens in wat voor haarzelf verantwoord handelen is en 
wat zij om zich heen ziet gebeuren door andere beroepsgenoten. In dit fragment wordt 
duidelijk dat de verteller voor zichzelf een innerlijke grens, een innerlijk weten heeft (‘Ik 
kan dat niet’), wat in het fragment niet geëxpliciteerd wordt vanuit het innerlijke weten 
(‘Wat maakt dat jij dit zo doet?’), maar ingegeven lijkt te zijn door een externe druk, 
een maatschappelijk vraagstuk, de beheersing van de zorgkosten en een mening over 
het professioneel handelen van anderen binnen de beroepsgroep. Het moment dat mij 
bezighoudt, is de worsteling tussen goed willen handelen vanuit een nobel streven, 
een eigen innerlijk weten, goed werkgever willen zijn, gelijkwaardigheid creëren en 
het continu in relatie brengen met de eigen portemonnee en daarmee onderscheid 
maken met anderen binnen de beroepsgroep. Ik zie vanuit verschillende perspectieven 
een professioneel handelen opdoemen, met aspecten van normativiteit, financiën, 
verwantschap en onderscheidend zijn naar collega’s. Enerzijds roept het moment, 
waarin verschillende waarden tot uiting komen, het beeld op of denken aan de eigen 
portemonnee niet geoorloofd is vanuit professioneel handelen. Wordt daarmee het 
beeld opgeroepen dat de ergotherapeut als ondernemer geen bestaansrecht heeft? 
Anderzijds roept het de vraag op of het denken aan de eigen portemonnee het ideale 
beeld naar buiten toe, als zijnde een maatschappelijke betrokken persoon, niet mag 
verstoren? Horen alle perspectieven niet bij elkaar en laat dit zien dat het niet eenvoudig 
is om vanuit meerdere perspectieven professioneel te handelen in de relatie tot alle 
krachten in de buitenwereld? Is gelijkwaardigheid dan nastrevenswaardig, of gaat het 
meer om geloofwaardigheid in de relatie tot de ander?

vanBodegom-layout.indd   133 26/10/2017   14:38



134

Hoofdstuk IV

“Maar kan dat wel? Mag ik dat wel?”
Een ander moment dat mij aan het denken heeft gezet is, duidt meer op een spanningsveld 
tussen het instrumenteel handelen en aandacht hebben voor de betekenis, de 
emotionele kant van het professioneel handelen. In verschillende fragmenten komt dit 
terug in het vertelde verhaal. De context van het gesprek gaat over waarden binnen het 
professioneel handelen. Verteller C hecht veel waarde aan het ontmoeten van cliënten, 
samen activiteiten doen en groepsactiviteiten organiseren, omdat hij werkt met een 
doelgroep waarin eenzaamheid een grote rol speelt. In die context komt naar voren dat 
er bijna sprake is van een soort verkramping bij aankomende professionals binnen de 
beroepsgroep.

“Maar ik merk wel aan de studenten dat ze heel vaak houvast zoeken in 
praktijkmodellen of in instrumenten van ook heel grote modellen zoals MOHO23, 
dat ze daar denken: “Daar kunnen we de vraag mee beantwoorden!” Maar je kunt 
ook direct aan de cliënt vragen: “wat heb je nodig?” Dan hoef je niet een instrument 
af te nemen van een paar uur.”

“…ik merk dat stukje emotionele kant, dat vind ik heel erg onderbelicht. De 
beleving van activiteiten of de emotionele kant van verdriet. Dat wordt wel snel, 
mag wel even over gaan, het stukje troosten en al snel wordt het al weer: dat 
moet de psycholoog maar doen. Dat je ook vaak ziet van dat doorvragen over een 
beleving van iets, dat je dat niet te veel mag doen want straks worden er dingen 
bloot gelegd, waar je dan later op afgerekend wordt. Dat merk ik bij bepaalde 
studenten of stagiaires, dat ze zoiets hebben van “Maar kan dat wel? Mag ik dat 
wel?”…”

Wat mij raakt is de verontwaardiging van de verteller, die bijna door het fragment heen 
voelbaar is. De verontwaardiging over het in gesprek gaan met de ander via het gebruik 
van instrumenten. Natuurlijk is methodische werken een essentieel onderdeel van 
het ergotherapeutisch handelen, waarbij cliënt-gecentreerd werken een belangrijke 
beroepswaarde is. Uit dit fragment lijkt methodisch werken het persoonsgerichte tegen 
te werken, het lijkt elkaar juist niet te versterken, maar een spanning op te roepen die 
onzekerheid zichtbaar maakt in het professioneel handelen. De woorden “Maar kan dat 
wel? Mag ik dat wel?” drukken de spanning uit, waarin bij mij woorden opkomen als 
‘afhankelijkheid’, ‘angst’ en ‘onzekerheid’ over wat passend is in professioneel handelen. 
Wat is passend binnen mijn relatie met de cliënt, met de ander? De spanning tussen 
het werkwoord ‘mogen’ en ‘kunnen’ roept bij mij de vraag op of professionals de kunst 

23.  Model of Human Occupation(MOHO): Een beroepsspecifiek model. 
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verstaan om emoties toe te laten, dicht bij de ander te komen om het betekenisvolle 
handelen voor de ander mogelijk te maken. Laat dit moment licht schijnen op 
een spanningsveld tussen intrinsieke motivatie en vaardigheid? Laat dit moment 
onzekerheid zien in het professioneel handelen? Lijkt het professioneel handelen van 
de ergotherapeut hiermee ondergesneeuwd te worden door de meer instrumenteel 
gerichte aanpak? In deze ontmoeting vertelt de verteller het verhaal over iets dat 
blijkbaar herkenbaar is voor hem en dat hem ook raakt. Alsof er geen plaats meer is 
voor aandacht voor het wezenlijke ontmoeten van de ander, het durven opbouwen 
van een relatie met de ander, het samen activiteiten doen, wat hij zelf zo hoog in het 
vaandel heeft staan. Dit raakt mij, omdat in mijn beleving juist de relatie met de ander 
het startpunt is van werken met mensen die op enigerlei manier een belemmering 
ondervinden in hun dagelijkse activiteiten of zich bevinden in een kwetsbare positie. 
Hoe kan iemand een kwetsbare positie beleven, zonder dat daarin aandacht is voor 
emoties die horen bij de persoon? Hoe komen de personen aan beide kanten van de 
relatie tot leven, als de emotie er niet mag zijn in het (dagelijks) handelen?

We kiezen wel voor wat de klant wil!
“Dan kiezen we wel voor wat de klant wil.”

In deze zin zit een tegenstelling die mij intrigeert, waardoor een spanningsveld 
zichtbaar wordt in professioneel handelen. Hier kan de vraag gesteld worden: ‘Wie 
is we?’ Is dat het team ergotherapeuten, de verteller in de functie van teammanager, 
de organisatie als geheel? Het antwoord op die vraag heb ik niet, maar de taaluiting 
geeft wel aanleiding na te denken over een discrepantie in het gebruik van woorden 
en de intentie van goed willen doen. Deze zin is mij opgevallen in het transcript van 
mijn ontmoeting met verteller D. Het is doorspekt met woorden uit twee werelden: de 
wereld van het managementjargon en de wereld van het ergotherapiejargon. Dit uit 
zich in het verhaal in woorden als ‘we willen uitstralen naar de klant’, ‘gewoon financieel 
wel goed draaien’, en woorden als ‘betekenisvolle activiteiten’ en ‘COPM’24. Door het 
gehele verhaal zit als het ware het spanningsveld tussen de genoemde twee werelden 
verweven. In de zin die mij raakt zit ook een tegenstelling, die naar voren komt in het 
gesprek als we praten over de waarden van de organisatie waarin zij werkt:

“Ze zijn natuurlijk cliëntgericht, dat de klant centraal staat binnen de zorg. Dat vind 
ik gewoon wel dat dat redelijk open deuren zijn. Dat ze professioneel is.”

24.  Canadian Occupational Performance Measure (COPM).
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Het woordje ‘ze’ roept een afstand op tussen de verteller en de organisatie waarin 
zij werkzaam is. Daarin ligt ook een mening opgesloten over hoe cliëntgerichtheid 
ervaren en gewaardeerd wordt. Hier wordt het woord ‘cliënt’ direct verbonden met 
het woord ‘klant’. Zijn dat twee aanduidingen voor dezelfde persoon binnen de zorg- 
en woonomgeving? Als hiermee de persoon bedoeld wordt die zorg ontvangt, is het 
dan niet duidelijk dat de zorgontvanger echt benaderd wordt vanuit een financieel-
economisch frame? Betekent dit dat het betekenisvolle in het leven van de ander 
verdwenen is, dat daar geen aandacht meer voor is?

Verderop in het gesprek wordt cliëntgerichtheid vanuit een andere nabijheid 
verteld, als zij vertelt hoe dit aspect van cliëntgerichtheid aandacht krijgt binnen het 
ergotherapieteam. Ook hier worden verschillende woorden naast elkaar gebruikt voor 
dezelfde persoon die zorg ontvangt. Uit dit fragment spreekt meer betrokkenheid 
vanuit professioneel handelen zelf om de ander ook daadwerkelijk zelf keuzes te laten 
maken.

“Nou ja, goed, dat is natuurlijk uiteindelijk je leidraad om ermee aan de gang te 
gaan, en het is natuurlijk ook gewoon voortdurend terug te koppelen en met je 
gespreksvoering. Daar trainen we ook het team wel in daarin zoveel mogelijk de 
klant zelf de keuze te laten maken, in het geval de klant soms niet kan of dat de 
gehospitaliseerde mensen of dan probeer je de keuze zelf te laten maken, en niet 
wat je denkt dat goed is voor de klant.”

In beide fragmenten wordt zichtbaar dat er aandacht is voor de positie van de persoon 
(aangeduid met verschillende woorden) binnen de organisatie van de zorg en dat er 
aandacht is voor de kwaliteit van het professioneel handelen van de ergotherapeuten 
binnen deze organisatie in relatie tot de zorg. Het intrigerende is dan dat dit in 
het gebruik van woorden anders kan doorklinken. De gekozen woorden voor de 
organisatorische context zijn globaler en meer afstandelijk en ook klinkt daar een gevoel 
van onderwaardering voor hoe de positie van de persoon daadwerkelijk tot uiting komt 
in de organisatie. In relatie tot het team worden woorden gebruikt die meer concreet 
zijn, meer betrokkenheid laten zien. Ook is er aandacht voor mogelijk ongemak in de 
relatie tot de ander voor de ergotherapeut zelf.

In de zin die werd uitgesproken tijdens de ontmoeting in relatie tot dit aspect, ‘dan 
kiezen we wel voor wat de klant wil’, schuilt hoe de intentie van de beoogde waarde 
van cliëntgerichtheid wordt verwoord. Tegelijkertijd roept de zin een tegenstelling 
op die interessant is om te verkennen. ‘Wij’ bepalen dat de cliënt een keuze heeft; dit 
geeft ongelijkwaardigheid weer in de zin zelf. Deze zin belicht, wellicht onbewust, een 
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diepgeworteld spanningsveld tussen de expertrol van de ergotherapeut en de ander in 
een meer kwetsbare positie. Willen we daarin wel de keus over laten aan de ander? Zit 
in deze zin niet opgesloten, zodat de ander pas ruimte krijgt voor een eigen keuze als de 
ergotherapeut daarvoor openstaat? Roept deze zin ook niet ten diepste het gevoel op 
van onzekerheid, machteloosheid, waar we als beroepsgroep ons niet bewust van zijn? 
Belicht de zin ‘dan kiezen we wel voor wat de klant wil’ het beeld op van een gemis aan 
daadwerkelijk betrokken kunnen zijn op de ander als persoon?

Nooit geschoten is altijd mis!
“Nooit geschoten is altijd mis.”

Dit moment is voor mij van waarde, omdat ik in deze zin iets van strijdvaardigheid 
en tegelijkertijd ook een gevoel van onmacht met een gegeven situatie proef. Het 
spanningsveld tussen strijdvaardigheid en onmacht komt naar voren in mijn gesprek 
met ergotherapeut E. Het gesprek draait om het thema dat de ergotherapeut gehoor 
wil geven aan wensen van cliënten in relatie tot (aan) leren van dagelijkse activiteiten 
en dat de druk van collega’s en management om minder tijd te besteden aan training 
of het zoeken van oplossingen om dagelijkse activiteiten mogelijk te maken. In een 
aantal fragmenten uit dit gesprek laat ik dit spanningsveld naar voren komen. Deze 
fragmenten volgen op mijn vraag naar een praktijkervaring, als E. vertelt dat het voor 
haar van belang is dat een ergotherapeut niet te snel opgeeft, omdat de cliënt vragen 
kan hebben die door omstandigheden op de achtergrond kunnen raken. Zij vertelt dan 
over een ontmoeting met een mevrouw, waarbij het trainen met haar verlamde arm 
was opgegeven.

“Zij zei “Ik zou zo graag met een lepel willen eten, al is het maar…”, dus ik zeg “Maar 
waarom oefent u dat dan niet?”, “Ja,”, zegt ze, “ik oefen dat elke avond op mijn kamer 
en dan doet ‘ie, moet je eens kijken!” en toen begon die arm, die kwam omhoog en 
ik heb dat gewoon tegen haar gezegd “Blijf dat oefenen!”. Krijg commentaar van 
heel veel collega’s, maar mevrouw at een paar maanden later met bestek op de 
afdeling en dat vind ik dan zo zonde, dat daar niet naar geluisterd wordt.”

“Maar ik ben dan toch wel iemand van: nooit geschoten is altijd mis. En dat zijn 
bijvoorbeeld dingen waar ik heel veel energie uit kan halen of dat iemand zegt “Ja, 
die meneer zal nooit meer kunnen lopen.”, en als je daar met een heel team aan kan 
werken en die meneer loopt dan niet als een kievit, maar die loopt dan wel met een 
vierpoot, maar loopt een paar honderd meter, dat is gewoon geweldig.”
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“Dat ik gewoon vanuit de waarde van het bedrijf of de belangen van het bedrijf 
geremd wordt om voor de cliënt, samen met de cliënt, dieper erop in te gaan om 
een oplossing te zoeken voor het door hem of haar ervaren probleem. En dan 
gewoon te zeggen: de oplossing die er nu ligt is misschien niet de beste, maar laten 
we het daar dan maar bij houden. Terwijl er misschien een legio aan mogelijkheden 
zijn.”

“En dan ga je mee in de zogenoemde flow van het bedrijf en ga je je daarin 
aanpassen terwijl je in je achterhoofd heel goed weet hoe je tijdens je opleiding 
bijvoorbeeld gekneed bent.”

In de taaluiting ‘nooit geschoten is altijd mis’ zie ik een relatie tot haar persoonlijke 
waarde: zij is geneigd altijd een extra stap te zetten als de cliënt daarin een wens heeft. 
Het heeft de waarde in zich van niet de moed opgeven, nog even doorvragen, de ander 
stimuleren en gewoon iets uitproberen, al weet je vooraf niet of dit effect zal hebben. 
Schieten heeft als actie een doelgerichtheid in zich, maar kan natuurlijk ook een losse 
flodder zijn, een actie die nergens toe leidt en misschien wel verwachtingen schept die 
niet nagekomen kunnen worden. Hoe past de ergotherapeut zich aan aan die wens 
van de cliënt – of past de ergotherapeut in dit verhaal zich toch maar aan aan de druk 
van het management? Wat voor mij naar voren komt in dit moment en mij raakt is het 
spanningsveld tussen verwachtingen creëren bij de ander en verwachtingen kunnen 
nakomen. Is dat een doelgerichte actie, of spreekt hieruit een mogelijke naïveteit? Welke 
verwachtingen zijn er en van wie zijn de verwachtingen die de ergotherapeut na wil 
komen? Zijn dit verwachtingen van de cliënt, van haarzelf of die van het management? 
Hoe staat de ergotherapeut in dit spanningsveld van verwachtingen? Moet deze zich 
uiteindelijk toch aanpassen aan de kracht van de financieel-economische context, het 
bedrijf?

Zien en gezien worden
“Ik weet nooit precies wat ze zijn. . .”

Is zien en gezien worden niet een diep liggend verlangen, in elke persoon opgesloten en 
is dat wellicht onderliggende reden dat dit moment mij opvalt, in het oog springt, zodat 
het niet aan mijn aandacht kon ontsnappen? Verteller F. vertelt over haar uitdaging om 
ergotherapie betekenisvol te positioneren binnen een grote zorgorganisatie. Afstand 
en nabijheid lijken hierin een rol te spelen: afstand van de bewoners, omdat de verhalen 
van de bewoners zelf niet naar voren komen in haar vertelde verhaal. In haar verhaal 
wordt meer de relatie tussen haar professioneel handelen en de andere professionals, 
zorgverleners, collega’s naar voren gebracht vanuit het perspectief er te willen zijn voor 
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de cliënten. Hierin klinkt wel nabijheid door gezien het verlangen er voor iedereen te 
willen zijn. Dat is een worsteling, zoals zij vertelt. Het moet haar daarbij wel écht om 
de bewoners binnen de organisatie gaan. Wat mij raakt in ons gesprek is het volgende 
moment:

“Ja, ik kan wel zeggen: “Ik wil er voor alle cliënten zijn!”, maar dat is wel een heel 
erg hoog gegrepen doel natuurlijk. Ik probeer heel erg zichtbaar te zijn en heel erg 
bereikbaar te zijn zodat diegene die wel de vraag hebben mij ook kunnen vinden 
en ook een antwoord op hun vraag krijgen. De illusie dat ik voor alle cliënten wat 
kan betekenen… Het is sowieso al de vraag of alle cliënten een vraag hebben. 
Maar goed, voor diegene die wel… Dus dat is wel… [En hoe ziet die zichtbaarheid 
er dan voor jou uit?] Dat is iets waar we al jaren mee aan het worstelen zijn en naar 
op zoek zijn. Het zou het mooiste zijn dat iedereen weet wat er ergotherapie is en 
wat ergotherapie kan doen. Ik schat in dat het grootste gedeelte wel weet dat we 
ergotherapie hebben en dat het grootste deel denkt: “Dat zijn de borden en de 
bekers!”. De overige vragen, dat zal een klein deel zijn. Maar we zijn er inmiddels 
achter dat de P&PD (pedagogische en psychologische dienst), de orthopedagogen/
gedragswetenshappers – ik weet nooit precies wat ze zijn – dat die zelfs niet weten 
wat we allemaal doen, als paramedici. Dus daar ligt ook een taak voor ons.”

Wat raakt is het enorme verlangen om gezien te worden, dat door dit moment heen 
voelbaar is. Dat ergotherapie, in haar volledige omvang aan mogelijkheden een 
meerwaarde kan hebben voor de bewoners. De paradox zit in het tussen zelf gezien 
willen worden en de ander niet kennen. Nu kunnen in de gegeven context daar 
allerlei redenen voor zijn. Wellicht speelt de omvang van de organisatie een rol, waarin 
veel verschillende belangen en perspectieven zich tot elkaar moeten verhouden. In 
de tekst zelf spreekt het woordje ‘ze’ een afstandelijkheid uit, alsof de persoon in de 
functie verborgen zit. Voor mij speelt in dit moment een mooie tegenstrijdigheid van 
zichtbaar zijn. Ik lees in dit moment een éénzijdigheid (ik wil gezien worden), terwijl 
tweezijdigheid van zichtbaarheid (elkaar zien, erkennen in elkaars meerwaarde) de 
voorwaarde is om gezien te worden. Gaat het in de taak van zichtbaarheid creëren niet 
veel meer om de ander toe te laten, de ander te gaan zien? Is het woordje ‘ze’ dan te 
vervangen door namen?
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Aandacht voor hoop
“Stukje, klein stukje hoop kunnen geven.”

Dit moment komt voort uit mijn ontmoeting met verteller G. We ontmoeten elkaar in de 
context van het ziekenhuis waar zij werkt. Zij vertelt:

“Het omgaan met mensen vind ik natuurlijk heel erg fijn. Ik vind de complexe 
puzzel die je in een acute fase vooral ook hebt, vind ik heel intrigerend. Het aspect 
van: hoe gaan mensen om als ze plotseling ziek zijn geworden. Het stukje, klein 
stukje hoop kunnen geven. Want je ontvangt eigenlijk een gast in het ziekenhuis. 
Voor die persoon staat het hele leven op de kop. En is altijd ingrijpend, eigenlijk. Als 
ze hier komen, in dit ziekenhuis, dan is het eigenlijk altijd ingrijpend.”

Dit moment in onze ontmoeting laat gelijk het hele spanningsveld zien wat zich kan 
voordoen in de relationele ruimte tussen de patiënt en de therapeut binnen een 
ziekenhuiscontext. De verteller vertelt over haar persoonlijke waarde: dat ze het fijn 
vindt om met mensen te werken, daarin een specifieke gerichtheid heeft op het geven 
van hoop, vooral in situaties dat het voor mensen ingrijpend kan zijn wat er is gebeurd. 
Als dit geplaatst wordt naast het perspectief van de ander, de persoon die opgenomen 
is in het ziekenhuis en van wie het hele leven op zijn kop staat en die als gast gezien 
wordt, voel ik een tegenstrijdigheid in beelden verschijnen. Er komt bij mij een beeld 
naar boven van een zieke persoon, die als gast gezien wordt, in een hoopgevende 
omgeving, op een plek waar het leven ondersteboven ligt. Hoop kan daarin een houvast 
zijn om de alledaagse dingen te leven binnen de gegeven situatie van een ziekenhuis. 
Hoop geven aan de ander, geeft het idee dat de persoon ertoe doet, gezien wordt op 
een ingrijpend moment in iemands leven. De andere kant is dat de ander gezien wordt 
als gast, als puzzel, en dat geeft het gevoel van onpersoonlijkheid. De persoon in een 
dubbele betekenis waar ik het risico zie opdoemen dat de zieke als persoon verdwijnt 
en als gast en puzzel weer tevoorschijn komt. Is er nog aandacht voor het ziekzijn, wordt 
ziekzijn nog toegelaten in de wereld waarin ook binnen het ziekenhuis gastvrijheid 
een motto wordt? Ik blijf zitten met een tweeslachtig gevoel over de zieke gast als 
individu in deze situatie en hoe je daarin als ergotherapeut van betekenis kan zijn voor 
de ander. Dit gevoel wordt versterkt als verderop in het gesprek verteld wordt dat de 
zieke persoon als het ware de eigen leefwereld is ontnomen en dat de ander zowel tijd, 
dagritme en activiteiten bepaalt.

“Je hele leven wordt geleefd voor je. Iedereen komt maar je kamer binnen en je 
wordt, je hebt opeens een onderzoek, pas over vijf uur een onderzoek en je moet 
nuchter zijn. Je ondergaat heel veel. Weinig privacy.”
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Spons in de organisatie
“Door als een soort spons in die organisatie rond te lopen. . .”

Verteller H. neemt mij mee in zijn verhaal over ergotherapie binnen het domein van 
arbeid en gezondheid en de grotere productiebedrijven. Binnen deze werkcontext is 
de invloed van de werkgever aanwezig, doordat deze opdrachtgever en betaler van 
ergotherapie kan zijn. Dat betekent niet dat de persoon waar hij direct mee werkt geen 
stem heeft in het proces.

“Nou, het belangrijkste vind ik altijd dat degene waar ik mee werk, dat ze zelf willen 
dat ik ermee aan de slag ga. Dat leg ik ook altijd uit bij ieder intakegesprek wat ik 
doe, van goh, als de persoon na het intakegesprek zoiets heeft van “Goh, ik heb 
nou genoeg informatie gehad, ik wil niet verder.”, dan ga ik er ook niet mee verder.”

Dit is een uitgangspunt van professioneel handelen van de ergotherapeut: dat 
overeenstemming plaatsvindt met de betrokkenen persoon over wat het vervolgtraject 
kan zijn. Een andere component van het professioneel handelen van de ergotherapeut 
komt ook sterk naar voren, als hij vertelt over de invloed van de context en zijn manier 
van doen daarin.

“Ik vind altijd, ik leer makkelijker van praten dan vanuit de boeken, en dat zit in 
mijzelf en daar maak ik gebruik van binnen mijn werk, door als een soort spons 
in die organisatie rond te lopen en her en der waar nodig die informatie terug te 
geven. [Maar wie knijpt jou uit, hè?] Ja, dat is het stukje ergotherapie. Je wordt met 
een bepaalde vraag ingeschakeld, dus je moet wel ergens een antwoord geven. 
Maar door al die informatie te verzamelen, kan je ook gewoon onderbouwen. Het 
is niet zo heel makkelijk in de organisatieadvies te geven, dan moet je echt wel 
heel veel verschillende dingen weten van de organisatie, anders zeggen ze “Ja leuk 
gezegd, maar dat kan hier helemaal niet”.”

Het intrigerende in dit moment is voor mij de uitspraak van ‘als een soort spons in die 
organisatie rond te lopen’. Dat roept bij mij het beeld op van een nieuwgierig iemand, 
die met iedereen contact legt, informatie inwint, kennis vergaart om zo goed mogelijk 
advies te kunnen geven over wat nodig kan zijn. In het gesprek vraag ik wie de spons 
uitknijpt en daarop antwoord hij in het licht van wat ergotherapeuten gebruikelijk 
doen: informatie van en uit de context meenemen, om de persoon te adviseren over 
het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden. Dit past binnen methodisch handelen, 
zoals dit binnen de beroepsgroep bekendstaat. De spons blijft wel als beeld door mijn 
hoofd spelen, want een volgelopen spons kan ook als metafoor dienen voor assimilatie, 
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het volledig opgaan in de omgeving, het niet meer onderscheidend zijn binnen de 
omgeving. Praktisch gezien kan een volgelopen, natte spons ook iets schoonpoetsen, 
iets wegpoetsen, iets onzichtbaar maken. Hoe verhoudt de ergotherapeut als spons zich 
in een organisatie naar de verschillende personen? De spons komt als object meestal 
terug in de eigen vorm, in de eigen identiteit. Hoe behoudt de ergotherapeut de eigen 
identiteit in deze omgeving? De spons is voor mij een intrigerend beeld over relaties tot 
anderen en tot het zelf.

Nieuw harnas
“Mensen leren om weer zelfstandig te zijn. En dat zelfstandig zijn kan heel ver 
gaan, voor mijn gevoel. Dat zit in zelf je boterhammetje kunnen smeren, zelf 
naar de bibliotheek kunnen gaan, maar ook weer zelfstandig in staat zijn om je 
beslissingen te nemen en het gevoel te hebben van: dit is de manier waar ik mijn 
leven nu verder aanpak. Dus wat ik ook belangrijk vind is op het moment dat ik met 
iemand ga kijken naar belastingen en het belastbaarheidsprofiel bijvoorbeeld, dat 
ik ook tegen iemand zeg: het moet niet zo zijn dat dit nou je nieuwe harnas wordt, 
van als ik het maar zo doe in die strakke paden doe dan gaat het goed, dat heeft 
iets heel angstvalligs, en dat is niet leuk meer en er hoeft maar dit te gebeuren en 
floep, het bootje kapseist.”

In dit moment wat mij opvalt in de ontmoeting met verteller I is het woord ‘harnas’. Het 
woord wordt gebruikt in relatie tot de manier waarop zij wil werken met haar cliënten. 
De verteller werkt in de context van een revalidatiecentrum, waar veranderingen in 
de organisatie elkaar snel opvolgen. Zij vertelt dat zij waarde hecht aan flexibiliteit 
en creativiteit. Ze wil op zodanige wijze met de ander werken, dat er ruimte is voor 
individualiteit en ieders unieke manier van uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Dit 
mag in haar ogen dus geen nieuw harnas worden van die persoon, een nieuw keurslijf 
worden waarin de ander geen bewegingsruimte heeft voor een eigen invulling 
daarvan. De metafoor van het harnas wordt hier gebruikt in de relatie tot de ander, 
de revalidant, en kan ook ingevuld worden voor het risico op te ver doorvoeren van 
instrumentalisering van het professioneel handelen, zodat ieder eenzelfde manier krijgt 
aangereikt, eenzelfde oplossing krijgt aangereikt en daarmee de persoon in zijn unieke 
zelf niet meer gezien wordt. Het harnas als beeld staat ook voor bescherming, voor 
afgesloten zijn voor invloeden, gevaren van buitenaf. Daarbij lijkt het mij wel benauwd 
om een harnas te dragen. Ook lijkt het mij zwaar om in een harnas te bewegen om snel 
te anticiperen op veranderingen in de omgeving. Een harnas staat voor afgesloten zijn 
van de ander en zonder harnas voor open zijn voor de ander; kwetsbaarheid komt dan 
tevoorschijn. Deze verteller wil juist géén harnas aanreiken aan de ander. Dat creëert 
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als tegenhanger van geslotenheid wel openheid, maar tegelijkertijd komt dan ook 
kwetsbaarheid om de hoek kijken. Tussen alle regels van onze ontmoeting door, kan ik 
ook lezen dat zij haar eigen gang gaat in hoe zij haar werk inhoud geeft en misschien 
daarin zelf wel een harnas aantrekt, om zich te beschermen tegen alle invloeden uit de 
buitenwereld die op haar afkomen en waar zij niet door beïnvloed wil worden. Dit komt 
mooi tot uitdrukking in het volgende fragment:

“En dat je denkt: kan het niet gewoon weer een beetje simpeler, denk ik af en toe 
weleens, maar ja, dan hoor je weer verhalen van hoe de ziektekostenverzekeraar 
achter dingen aan zit en wat die dan allemaal wil weten en dat je dan een product 
hebt wat je dan moet gaan beschrijven, nou, je wordt er gierend gek van. Het kost 
bakken vol tijd.”

Het gebruik van het woord ‘harnas’ door de verteller in deze context kan als beeld in de 
relatie tot anderen waarmee gewerkt wordt gezien worden als enerzijds kwetsbaarheid, 
openheid en anderzijds als afgeschermde en beschermd zijn, geen invloeden van 
buiten af toelatend en minder ruimte voor beweging en verandering.

4.4 WAT VERTELLEN DEZE WAARDE(N)VOLLE MOMENTEN MIJ?

Met de beschrijving van de negen waarde(n)volle momenten in het achterhoofd maak 
ik een tweede slag in het doorgronden van wat zich aan mij opdringt uit de gekozen 
momenten uit de transcripten. Door het lezen van en te ‘luisteren’ naar de momenten, 
probeer ik te komen tot inzicht en te begrijpen wat mij raakt aan de momenten over het 
dagelijks handelen van ergotherapeuten.

De ander leren vissen vangen!
Dief eigen portemonnee!
“Maar kan dat wel? Mag ik dat wel?”
We kiezen wel voor wat de klant wil!
Nooit geschoten is altijd mis!
Zien en gezien worden
Aandacht voor hoop
Spons in de organisatie
Nieuw harnas….

Ik maak een horizontale vergelijking, leg alle beschrijvingen naast elkaar en laat de 
waarde(n)volle momenten op mij inwerken. Wat raakt en waar raken deze momenten 
aan? De naar voren gekomen waarde(n)volle momenten zijn ervaringen van het 
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alledaagse, het doen van dagelijkse werkzaamheden. De horizontale vergelijking levert 
mij het inzicht op dat deze momenten begrepen kunnen worden vanuit een gedachte 
aan relationele verbondenheid, het door de tijd heen in verbinding staan met anderen 
(Wright-St. Clair & Smythe, 2013), het gezien worden door de ander, zichtbaar willen zijn, 
op eigen manier ruimte zoeken om nabij die ander te zijn. Ik zoom in op twee thema’s 
die voor mij op de voorgrond staan. Dat zijn ‘zichtbaarheid’ en ‘erbij horen’.

Zichtbaarheid
‘Zichtbaarheid’ verschijnt als thema in de waarde(n)volle momenten als een 
gesprekspartner zegt zichtbaar te willen zijn voor alle cliënten. Daarin koppelt zij ook 
‘bereikbaarheid’ als begrip. Dit kan opgevat worden als een wens, een verlangen, 
een gemis, een pragmatisch doel. Het komt duidelijk naar voren dat zichtbaarheid al 
jarenlang een item is voor deze verteller. Dit heeft in mijn beleving vooral een relatie met 
gezien willen worden, waarbij aandacht voor de tegenpool van zichtbaarheid, de ander 
zien in zijn waarde, uniekheid zien, niet aan de orde is. In andere gekozen momenten 
zie ik andere vormen van zichtbaarheid verschijnen. Vanuit het beroepsinhoudelijk 
handelen lees ik dat de therapeut de ander in het licht wil plaatsen (wil leren vissen) 
en daarmee de ander letterlijk ziet in zijn mogelijkheden om dagelijkse activiteiten uit 
te voeren, waarbij dit kan door zelf als persoon onzichtbaar te worden. Ook in het doel 
om de cliënt echt centraal te stellen zit zichtbaarheid opgesloten: de ander echt zien 
in zijn waarden en mogelijkheden, waarbij voor mij de vraag naar boven komt of in de 
relatie therapeut en de ander, de ander niet overschaduwd wordt door een naarstig 
streven, bijna een opgelegde norm. Ik stel hierbij oprecht de vraag of de ander echt 
gezien wordt. Zichtbaarheid zie ik ook terugkomen als gesproken wordt over kiezen 
tussen de vraag van de cliënt volgen of meegaan in de flow van het bedrijf. Een dualiteit 
in zichtbaar zijn is dan voelbaar: voor wie wil ik zichtbaar zijn, wie wordt zichtbaar en 
hoe zichtbaar ben ik dan? Legt de ander zijn zichtbaarheid op? In deze onthullingen zie 
ik elementen terug die mij doen denken aan wat Annelies van Heijst (2008) beschrijft 
als het gaat om zichtbaarheid in de zorg. Zij beschrijft in haar boek Menslievende Zorg: 
zichtbaarheid in de zorg gaat om (i) ruimte maken voor de uniekheid, (ii) de ander 
mee sturing geven en (iii) een zorgzaamheid bieden die erin bestaat er voor de ander 
te zijn en deze niet te verlaten in diens afhankelijkheid, lijden en uitzichtloosheid. 
Van Heijst benadert zichtbaarheid als zijnde een aspect van de zorgrelatie en wat de 
ander, de zorgbehoevende in het licht zet en dat de professional daarin voorziet. In de 
momenten uit de verhalen van ergotherapeuten gaat het veelal om zichtbaarheid en 
onzichtbaarheid van de persoon (de professional) zelf. Ik constateer dat zichtbaarheid 
speelt in de vertelde verhalen en een probleem is van de professional zelf. Om te doen 
waar ik voor sta, dien ik zichtbaar te zijn in wat ik kan betekenen voor de ander. Dat 
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vraagt erom ruimte te creëren voor professioneel handelen, de eigen uniekheid en 
identiteit te tonen en de ander niet te verlaten. ‘Zichtbaar’ kan ook gezien worden als 
waarde, als betekenisgevend ideaal in het professioneel handelen, dat waarde toevoegt 
aan de ander (Van Heijst, 2008).

Erbij horen
In het verlengde van het thema ‘zichtbaarheid’ verschijnt ook het thema ‘erbij horen’. Ik 
lees dat terug in de gekozen momenten dat het gaat om een zich verbonden voelen 
met de ander. Dat kan zijn de cliënt, maar kan ook zijn de werkgever, de regel of een 
norm van waaruit men geacht wordt te handelen. Erbij horen levert wel dilemma’s op, 
want wil iemand een goede werkgever zijn of aan de eigen portemonnee denken? Wil 
de ergotherapeut de vraag van de cliënt volgen, of toch horen bij de collega’s van de 
beroepsgroep die een andere mening zijn toegedaan? Wil de beroepsbeoefenaar het 
protocol volgen en het meetinstrument op de voet volgen, of durft hij af te wijken en 
daarmee aandacht te hebben voor de emotie van de ander? Kan de professional de 
ander hoop geven als de persoon geen eigen leefwereld heeft? Waar hoort de persoon 
dan bij? Voorbeelden die illustreren dat ‘erbij horen’ een item is wat opduikt, maar 
daarmee tegelijkertijd een paradoxale situatie creëert in het professioneel handelen. 
Erbij horen roept dus op dat men zich verbindt met de ander. Het erbij horen laat aan de 
andere kant ook zien dat men een ander juist uitsluit, zich afsluit van de persoon. Juist 
in dit relationele aspect van erbij horen verschijnt een mooi beeld in de momenten: het 
beeld van het harnas en de spons, dat ook in de verhalen als waarde(n)vol moment naar 
voren is gekomen. Ik noem deze twee beelden twee soorten mechanismen van zich 
verhouden tot de ander. Hierin zie ik een beeld van zich afschermen van de invloeden 
vanuit de regeldruk en tegelijkertijd ook beschermen van de cliënt voor die regeldruk. 
Ook verdwijnt de persoon binnen professioneel handelen soms in zijn harnas als 
een emotie hoog oploopt. De andere kant van relationaliteit is zich volledig kunnen 
aanpassen aan de ander, aan de omgeving. Men verdwijnt nu bijna in de context zoals 
deze gecreëerd is door andere machten, andere waarden die van kracht zijn. Hierin is 
het voorbeeld van de spons treffend en zegt de verteller letterlijk: door ‘als een soort 
spons in die organisatie rond te lopen’ komt zijn professioneel handelen beter tot zijn 
recht. In andere momenten lees ik ook terug dat de kracht vanuit de ander soms zo 
sterk is, dat men het professioneel handelen daarop aanpast. Als het beeld van harnas 
en spons staat voor de identiteit van professioneel handelen van ergotherapeuten, 
dan raakt dit bij mij aan een gevoel van vervreemding, van uitersten, van dualiteit. Het 
roept de gedachte op van een zoektocht naar waar de ontmoeting met de ander van 
betekenis is.
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Relationele verbondenheid
De beschrijvingen van deze, door mij gekozen, waarde(n)volle momenten onthullen mij 
het aspect van relationele verbondenheid, van lagen in verwantschap met anderen. Het 
uitdagende is dat bij deze verdiepende slag voor mij meer spanning voelbaar wordt in 
wat zich voordoet in de waarde(n)volle momenten zelf. Dit brengt mij tot het inzicht dat 
zich verhouden tot elkaar in een dynamisch krachtenveld waar zich zoveel verschillende 
waarden-perspectieven aandienen, een ‘geladenheid’ met zich meebrengt. Dat als 
gevolg daarvan een ‘gelatenheid’, een niet weten hoe te handelen omtrent de situatie, 
wellicht een voor de hand liggende reactie kan zijn. Het woord ‘geladenheid’ gebruik 
ik, omdat het in mijn denken verschijnt, wellicht ook doordat mijn geraaktheid ergens 
aan raakt. Alsof een bijna existentiële lading zich voordoet in het dieper kijken naar 
deze momenten, waarbij gewoon doen, wat je gewend bent te doen, een onbewuste 
houvast kan zijn. De momenten roepen mij nu op om meer stil te staan, om in plaats 
van kijken ook te voelen, te reflecteren op wat zich aandient. Deze waarde(n)volle 
momenten raken, laten mij zien dat: “the precarious can happen, influencing the 
consequences of what we do” (Wright-St. Clair & Smythe, 2013, p. 35). Het verlangen 
naar verbondenheid met de ander roept tegelijktijdig een gevoel van onzekerheid op. 
Hoe kan in het actuele krachtenveld die verbondenheid gecreëerd worden, om daarin 
het waarde(n)volle tonen?

4.5 KRITISCHE BESCHOUWING

In de waarde(n)volle momenten zijn thema’s zichtbaar geworden die raken aan het 
verbonden zijn tot de ander en met de ander in de omgeving waarin professioneel 
handelen tot uiting komt. Uit een veelheid aan woorden uit alle transcripten staan enkele 
woorden nu in het licht. Dat zijn ‘zichtbaarheid’ en ‘erbij horen’. Deze woorden leggen 
een link naar aspecten die iets vertellen over het relationele en komen tevoorschijn 
uit het verborgene in de vertelde verhalen, en daarmee ook uit het verborgene van 
professioneel handelen van ergotherapeuten. Ik noem het samenvattend ‘relationele 
verbondenheid’. Wat de verhalen daarover vertellen, is in de voorgaande paragraaf 
beschreven. Het levert mij een verdiepend inzicht op over de worsteling van 
professioneel handelen in een spanningsveld waar diverse waarden van kracht zijn. Het 
spannende dat tevoorschijn komt uit de vertelde verhalen, zijn onderliggende aspecten 
van het zich verhouden tot de ander, het zich verbinden aan de ander.

Met behulp van momenten waarin ik mij heb laten raken, is enerzijds het begrip 
‘waarde(n)volle professionaliteit’, verrijkt met onderliggende, meer existentiële waarden 
als ‘gezien worden’ en ‘erbij horen’, ‘in verbinding zijn met de ander’. Aan de andere kant 
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is een dualiteit naar voren gekomen in hoe ergotherapeuten zich in professioneel 
handelen verhouden tot de ander, de omgeving waar verschillende waarden van kracht 
zijn – of gaat het hierbij juist om de zwakte van zichtbaar willen zijn en erbij willen 
horen? Ik herken in de vertelde verhalen dat ergotherapeuten dit doen door zich aan 
te passen aan de ander (of de cliënt, de persoon of aan de krachten van de financieel-
economische context) of door zich af te sluiten van de ander, van de omgeving. Daarmee 
komt de ergotherapeut terecht in een paradox. Want als deze zich volledig aanpast aan 
de een, dan keert hij vanzelf de ander de rug toe, en sluit hij zich af voor de ander. 
Hiermee komt een dualiteit naar boven die vanuit het ergotherapeutisch denken geen 
geëigende manier van professioneel handelen is. Het is namelijk een ergotherapeutisch 
uitgangspunt dat het dagelijks handelen, dus ook het professioneel handelen van de 
ergotherapeut zelf, een gestalte is van drie aspecten: de persoon, de context en de 
dagelijkse activiteiten (Le Granse, Van Hartingsveldt, & Kinébanian, 2017; Townsend & 
Polatajko, 2013; Van Hartingsveldt et al, 2010). Dit levert geen gestolde situaties op, maar 
brengt voortdurend en continu verschuivingen ten opzichte van elkaar. Hieruit komt 
naar voren dat de mens zich inderdaad heeft te verhouden tot de context, om daarin 
activiteiten uit te kunnen voeren die behoren bij taak, rol, of de functie. De context, de 
omgeving heeft invloed op de manier waarop dat mogelijk is. In de vertelde verhalen 
wordt het beeld opgeroepen dat mens en omgeving twee gescheiden entiteiten zijn. 
Deze worden wel in samenhang met elkaar gezien, maar blijkbaar niet met elkaar 
verbonden om tot professioneel handelen te komen, zonder daarbij de eigenwaarden 
en de eigen identiteit uit het oog te verliezen. Is hiermee zichtbaar geworden dat in 
professioneel handelen de interactiviteit met de context een zwaktebod is en dus geen 
aspect van het waarde(n)vol professioneel handelen?

Deze professionele situatie geeft een gevoel van onzekerheid, een gevoel van verwarring 
over hoe het professioneel handelen in samenhang met de samenleving tot uiting kan 
komen. Mackey (2014) schetst daarin ook het beeld van een beroepsbeoefenaar die 
naarstig zoekt naar een houvast, maar terecht is gekomen in een situatie van verwarring 
en tweeslachtigheid. Dit sluit aan bij het dieper doordenken over de waarde(n)volle 
momenten, zoals dat in dit hoofdstuk centraal staat. Verdiepend kijken in de verhalen 
van ergotherapeuten, geeft mij een bevestiging van wat zich al aandiende bij de 
eerste, meer thematisch gerichte analyse van de verhalen. Het zich verhouden tot de 
gecompliceerdheid van de samenleving roept onzekerheid op met het risico op verlies 
van waarden, behorende bij de beroepsidentiteit. Dit geeft een verlies aan kracht om 
het goede te doen, het waarde(n)volle tot uiting te brengen. In termen van normatieve 
professionalisering betekent dit dat het normatieve nog verborgen ligt.
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De zoektocht naar de waarde(n)volle momenten hebben mij verrijkt en het inzicht 
gegeven dat de geschetste worsteling een gevoel van verwarring, tweeslachtigheid 
en onzekerheid oproept. Dat gevoel heeft voor mij mede te maken met de bijna voor 
zich sprekende beelden van harnas en spons. Dit gevoel beklemt mij als onderzoeker, 
omdat juist de vertelde momenten zo herkenbaar zijn uit de praktijk van alledag 
en daarmee een beeld geven over die praktijk van alledag. Deze herkenning heeft 
mijn keuze voor de momenten gestuurd en daarbij schuw ik de confrontatie in deze 
ontdekkingstocht niet. In mijn zoektocht hoor ik in de waarde(n)volle momenten ook 
een verlangen naar ruimte om het goede te kunnen doen, van betekenis te zijn voor de 
ander. Dit brengt mij tot het inzicht dat de verhalen elkaar bevestigen, dat het gevoel 
van beknelling van de beroepsbeoefenaar raakt aan een diep verlangen naar vrijheid en 
een diep verlangen naar zekerheid, een diep verlangen naar verbondenheid en gezien 
worden. Hier lijkt een tegenstrijdigheid zichtbaar te worden. Verlangen naar vrijheid en 
verbondenheid. Verlangen naar vrijheid kan ook grenzeloosheid in zich hebben. Een 
schijnbaar onmogelijke positie, als ik dat tot mij door laat dringen.

Dat maakt mij nieuwsgierig naar hoe een mens zich kan verhouden tot de omgeving, de 
wereld om zich heen met een dergelijk diep, bijna paradoxaal verlangen. Wat is daarover 
bekend en kan dit in verbinding gebracht worden met waarde(n)vol professioneel 
handelen binnen een spanningsveld aan waarden? Wat brengt die confrontatie mij dan 
aan het licht? In het volgende hoofdstuk verdiep ik mij in het werk van Erich Fromm, om 
tot een volgende stap in het kunnen begrijpen te komen.
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HOOFDSTUK V
professioneel handelen: Verlangen 

naar professionele Vrijheid

De taak die we onszelf moeten stellen is niet om ons veilig te 
voelen, maar om onzekerheid te kunnen verdragen.

(Erich Fromm, Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980)
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5.1 INLEIDING

Professioneel handelen wordt binnen het beroepsdomein ergotherapie zichtbaar 
gemaakt in het Beroepsprofiel Ergotherapeut (Van Hartingsveldt et al, 2010), 
Beroepscompetenties Ergotherapie (Verhoef & Zalmstra, 2013), de Beroepscode en 
gedragsregels ergotherapeut (De Leeuw et al, 2015), Code of Ethics (WFOT, 2016), de 
Grondslagen van de ergotherapie (Le Granse et al, 2017) en diverse specifiek voor 
ergotherapeuten ontwikkelde concepten en richtlijnen. Deze documenten verschaffen 
ergotherapeuten handvatten voor hoe te handelen in gegeven, beroepsspecifieke 
situaties. In Hoofdstuk I heb ik belicht dat de beroepsbeoefenaar in een beknelde 
positie gevraagd wordt meer de waardekant van professioneel handelen naar voren 
te brengen. De verkenning naar deze waardekant van professioneel handelen van 
ergotherapeuten laat mij zien dat professioneel handelen in de huidige praktijk 
van alledag een worsteling oplevert. In deze worsteling doet het risico zich voor dat 
ergotherapeuten vervallen in een machtsstrijd tussen verschillende, op professioneel 
handelen van invloed zijnde waarden en daarbij juist de geëigende uitgangspunten 
in het beroep uit het oog dreigen te verliezen. Hiermee komt het doen van waarde(n)
vol professioneel handelen onder druk te staan. Dit kan duiden op onvoldoende 
normatief besef om het goede en betekenisvolle te kunnen doen in de dynamiek van 
de gecompliceerde samenleving. Om te doen ‘wat deugt en deugd doet’ (Van Ewijk, H., 
2013), wordt van professioneel handelen gevraagd om te kunnen gaan met complexiteit, 
onvoorspelbaarheid en met ontbreken van eenduidigheid (Jacobs, 2010; Smit, 2013). 
Het gaat hierbij om vraagstukken die niet eenvoudig op te lossen zijn met richtlijnen 
of instrumentele benaderingen (Schön, 1983). Waarde(n)vol professioneel handelen 
van ergotherapeuten vraagt om normatieve keuzes met een gerichtheid op dat ieder 
mens ertoe doet en recht heeft op participatie in de maatschappelijke rollen die hij wil 
vervullen (Hammell, 2007; Townsend & Polatajko, 2013; Wilcock, 2006). Op die manier 
draagt professioneel handelen van ergotherapeuten bij aan de maatschappelijke 
waarden van gezondheid, welzijn en zorg. In verhalen van ergotherapeuten over 
professioneel handelen worden in de gegeven omstandigheden van dagelijks werken 
aspecten van normatieve keuzes overschaduwd door aspecten van onzekerheid en 
verwarring. Aspecten van normativiteit lijken daarmee te worden verhuld en komen in 
de relatie met de ander ontoereikend naar voren, om van waarde(n)vol professioneel 
handelen van ergotherapeuten te kunnen spreken.

Het praktijk-ervaringsbeeld, dat is opgelicht uit de vertelde verhalen van 
ergotherapeuten, wordt ook door meerdere studies binnen het domein van het beroep 
bevestigd (Kinn & Aas, 2009; Mackey, 2014). Deze studies laten zien dat ergotherapeuten 
hun professioneel handelen aanpassen aan de stem van het management of andere 
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controle- en beheersingsmechanismen, zoals de zorgverzekeraar waarmee men 
een contract heeft afgesloten. Dit ondersteunt de stelling die Hammell in 2007 heeft 
geponeerd, namelijk dat ergotherapeuten zich eerder verantwoordelijk voelen 
ten opzichte van hun werkgever dan ten opzichte van hun cliënten. Door zich te 
conformeren aan krachten van buitenaf dreigen ergotherapeuten zich te vervreemden 
van de eigen, betekenisgevende beroepsidentiteit en daarmee ook aan de mogelijkheid 
om in professionele vrijheid een positie te kunnen kiezen en daarin het goede te doen, 
om van waarde te kunnen zijn voor hun cliënten.

In de vertelde verhalen verwoorden sommige ergotherapeuten dit aspect van 
professionele vrijheid als het verwerven van professionele ruimte om eigenstandig 
keuzes te kunnen maken. Dit wordt soms ook verwoord als ‘autonomie’. Dit aspect kan 
geduid worden als een roep om meer professionele vrijheid, professionele ruimte. Het 
spanningsveld tussen de verschillende krachten in de werkcontext wordt nu vooral 
ervaren als een inperking van professionele vrijheid. Het spanningsveld roept een gevoel 
van onbehagen op, misschien wel sterker verwoord als een gevoel van onzekerheid 
in de manier waarop ergotherapeuten zich verhouden tot de wereld waarin zij 
professioneel handelen. Het roept een gevoel van vervreemding op ten opzichte van de 
eigen beroepsidentiteit en de eigen beroepswaarden. Dit roept bij mij als onderzoeker 
de vraag op: hoe kan dit fascinerende waarden-krachtenspel beter begrepen worden? 
De verhalen laten zien dat ergotherapeuten eigen unieke beroepswaarden in theorie 
kennen, waarbij het perspectief van humaniteit hoog in het vaandel staat, zij zich als het 
ware onderwerpen aan meer management-georiënteerde waarden en zich ingeperkt 
voelen in hun professionele ruimte om te handelen naar eigen inzicht en bevinding. In 
de vertelde verhalen verschijnt in mijn begrijpen van deze verhalen over professioneel 
handelen dan ook onzekerheid, verwarring over dat professioneel handelen en een 
verlangen naar meer professionele vrijheid om professioneel te handelen en daarin het 
goede te kunnen doen.

In mijn onderzoek naar waarde(n)vol professioneel handelen binnen de ergotherapie wil 
ik beter begrijpen wat zich voordoet in de dagelijkse werkcontext, waarin verschillende 
waardenperspectieven met elkaar de strijd aangaan. Om dit waarden-krachtenspel in 
professioneel handelen beter te begrijpen, heb ik kennis nodig over processen via welke 
individu en samenleving zich tot elkaar (kunnen) verhouden. Dit brengt mij tot het 
gedachtegoed van Fromm als inspiratiebron om te leren begrijpen wat zich voordoet in 
de positie van de beknelde professional en als inspiratiebron in het zoeken naar kennis 
over creëren van meer vrijheid, meer professionele ruimte en het tot uiting brengen 
van waarde(n)vol professioneel handelen. Ik ben nieuwsgierig naar hoe aspecten als 
‘onzekerheid’ en ‘verwarring’ hierin een rol spelen.
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Voor het begrijpen van het waarden-krachtenspel en de roep om professionele vrijheid 
om in dit waarden-krachtenspel het waarde(n)volle, betekenisvolle te kunnen doen, ga 
ik in dit hoofdstuk te rade bij Erich Fromm (1900 – 1980). Hij was sociaalpsycholoog 
en filosoof en richtte zich in zijn werken op de relatie tussen het individu en de 
samenleving en hoe deze elkaar dwingend beïnvloeden. Fromm werd op 23 maart 
1900 in een Joods- Orthodox gezin geboren in Frankfurt, Duitsland. Hij ontvluchtte in 
1934 het nationaalsocialistische Duistland en emigreerde naar de Verenigde Staten van 
Amerika. Hij doceerde daar aan verschillende universiteiten en wordt hoogleraar aan 
de Nationale Universiteit van Mexico (1949 – 1965). Begin van de jaren zeventig van de 
twintigste eeuw keerde hij terug naar Europa en vestigde hij zich in Zwitserland, waar 
hij vlak voor zijn tachtigste verjaardag overleed. Hij wordt gezien als een van de meest 
significante denkers over de menselijke conditie in de tegenwoordige wereld. Hij dankt 
deze faam aan zijn vele boeken en publicaties. Hij wordt met zijn denken geschaard 
onder de stroming van de Frankfurter Schule, die zich toespitst op een cultuurkritisch 
perspectief en zich toelegt op het herkennen van momenten waarin de cohesie in 
de samenleving bedreigd wordt door een disbalans in verschillende ratio’s. Vertaal 
ik dit denken van de Frankfurther Schule naar de context van professioneel handelen 
van ergotherapeuten, dan kan ik de situatie ook beschouwen als een situatie, waarin 
disbalans tussen verschillende ratio’s wordt ervaren en er sprake is van een verlangen 
naar cohesie.

Fromm is in zijn werken en denken beïnvloed door drie grote historische gebeurtenissen: 
de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog die daaropvolgde. Drie 
historische gebeurtenissen, waarin afslachting en dreigingen centraal stonden. Het is 
niet verwonderlijk dat hij gefascineerd raakte door het begrip ‘vrijheid’ en zich afvroeg 
hoe het kwam dat zoveel mensen zich schaarden achter het nationaalsocialisme in de 
jaren dertig van de twintigste eeuw. Zo vroeg hij zich af of er naast het aangeboren 
verlangen van de mens naar vrijheid, ook een begeerte naar onderwerpen aan de leider 
zou bestaan. Dit vraagstuk van Fromm vertoont gelijkenis met mijn denken over de 
opgedane inzichten uit de vertelde verhalen van ergotherapeuten over professioneel 
handelen. In de vertelde verhalen van ergotherapeuten zie ik een relatie naar dit 
vraagstuk als verteld wordt over een verlangen naar een meer professionele, autonome 
positie en de dreiging van een onderwerping aan waarden van management en andere 
beheersstructuren. Fromm stelt in zijn boeken dat de individuele geaardheid van de 
mens een cultureel product is en dat de geschiedenis de mens maakt en omgekeerd. 
In zijn werken zijn maatschappelijke en individuele ontwikkelingen sterk met elkaar 
verbonden. Fromm gaat er in zijn denken dan ook vanuit dat de mens primair begrepen 
moet worden uit de manier waarop hij zich verhoudt tot de wereld, tot de ander, tot de 
natuur en tot hemzelf. Hij vindt de mens een maatschappelijk wezen, dat te begrijpen 
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is uit een dynamische aanpassing van de menselijke natuur aan de maatschappelijke 
structuur. Fromm noemt dit het sociaal karakter. Dit sociaal karakter bepaalt de 
menselijke handelingen. Ook in dit denken vind ik aansluiting bij het gedachtegoed 
van ergotherapeuten. Die begrijpen het dagelijks handelen van mensen ook vanuit de 
dynamische relatie tussen de capaciteiten van de persoon; betekenisvolle dagelijkse 
activiteiten behorend bij de sociale rollen die deze persoon wil vervullen in de context 
van de samenleving (Christiansen et al, 2015; Townsend & Polatajko, 2013). Hier ligt voor 
mij onderbouwing voor mijn verdieping in de theorie van Fromm en zijn visie op de 
relatie tussen het individu, de mens, of in termen van Fromm: het sociaal karakter en de 
maatschappij. Zijn theorie is zeker van waarde in deze fase van mijn onderzoek, omdat 
het sociale perspectief in zijn denken bruikbaar is om sociale relaties in een samenleving, 
waarin liberale waarden voorop staan, beter te begrijpen. Ook heeft het effect op het 
handelen van individuen (Foster, 2017) en de morele keuzes die in dat handelen door 
individuen gemaakt worden (Wilde, 2000).

In dit hoofdstuk beschrijf ik hoe vanuit het denken van Fromm de oriëntatie van de 
mens op de wereld begrepen kan worden. Om te leren begrijpen wat zich voordoet 
in de relatie tussen individu en samenleving, baseer ik mij op een aantal van zijn 
boeken. Dit zijn de boeken: De angst voor vrijheid (1952), De zelfstandige mens (1955), 
De gezonde samenleving (1958) en Een kwestie van hebben en zijn (1976). Ik benut 
essentiële elementen uit zijn theorie in de verwachting dat zij voor mij verhelderend 
werken en behulpzaam zijn. Deze elementen uit het denken van Fromm geven mij de 
mogelijkheid vanuit een ander perspectief te kijken naar hoe professioneel handelen 
van ergotherapeuten binnen het geschetste spanningsveld begrepen kan worden. Op 
die manier creëer ik als onderzoeker ruimte voor het anders kunnen kijken naar wat 
naar voren is gekomen uit mijn ontmoetingen met ergotherapeuten.

In dit hoofdstuk beschrijf ik eerst hoe Fromm een gezonde samenleving schetst, 
de rol van de mens daarin ziet en hoe deze zich kan verhouden tot de samenleving. 
Het thema ‘vrijheid’ speelt hierin een cruciale rol. In de relatie tussen mens en 
samenleving onderscheidt Fromm verschillende uitingsvormen. Deze uitingsvormen 
licht ik toe om van daaruit het professioneel handelen van ergotherapeuten verder 
te kunnen begrijpen. Na een confrontatie tussen Fromm en ergotherapeuten, geef ik 
een beschouwende samenvatting van wat deze inzichten betekenen voor het beter 
begrijpen van waarde(n)vol professioneel handelen en de worsteling die in de verhalen 
daarover naar voren is gekomen.
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5.2 DE GEZONDE SAMENLEVING VRAAGT OM HANDELENDE, 
CREATIEVE MENSEN

Een gezonde samenleving is, volgens het gedachtegoed van Fromm, een samenleving 
waarin de leden van deze samenleving zich zodanig ontwikkeld hebben, dat zij objectief 
en creatief een beeld van zichzelf, de ander en de natuur kunnen vormen zoals zij in 
werkelijkheid zijn. Dit betekent volgens Fromm dat de leden daarvoor een bepaalde 
graad van onafhankelijkheid hebben bereikt “waardoor zij het verschil tussen goed en 
kwaad kunnen zien, hun eigen keuze kunnen maken en waarbij zij geen meningen, 
maar overtuigingen bezitten, geen bijgeloof of vage verwachtingen, maar geloof en 
vertrouwen” (Fromm, 1958, p. 269). Fromm stelt gelijk dat we als mens tot nu toe gefaald 
hebben, omdat de mens machteloos staat tegenover de door hemzelf gecreëerde 
economische en sociale machten. In zijn denken over de gezonde samenleving 
roept Fromm de mens op zich niet als gebruiksvoorwerp te zien in een economisch 
georiënteerde samenleving. Hij stelt dat handelen vanuit een creatieve instelling 
weer het centrale doel moet zijn in de samenleving in plaats van de overheersende 
commerciële instelling van deze tijd.

Dit betekent in zijn gedachtegoed dat de mens zich richt op zijn scheppende instelling. 
Hieronder verstaat Fromm mensen die handelen vanuit een actieve, creatieve manier 
en vanuit een verbondenheid met de ander, met zichzelf en met de natuur. Dit komt 
onder andere tot uiting in de manier waarop de mens handelt in relatie tot zijn werk, dat 
gezien wordt als een ontmoeting tussen kunst en vakmanschap.

In deze korte introductie op het centrale thema van Fromm ligt een verbinding met 
het basisuitgangspunt van het beroep ergotherapie: de handelende mens. Vanuit het 
ergotherapeutisch perspectief gaat het daarbij om het kunnen uitvoeren van dagelijkse 
handelingen en dat dit dagelijks handelen bijdraagt aan gezondheid, welzijn en kwaliteit 
van leven van iedereen en voor iedereen. Op die manier kan vanuit het ergotherapeutisch 
denken een bijdrage geleverd worden aan een gezonde samenleving, waarin mensen 
vanuit persoonlijke capaciteiten en met persoonlijke mogelijkheden kunnen leven, 
zorgen, leren, werken en recreëren. Want: “Doing is so natural, so much part of being, 
that humans failed to recognize it as an entity” (Wilcock, 2006, p. 245).

Fromm ziet handelen als meer dan simpelweg ‘iets doen’. Hij beschouwt het handelen 
van de mens als een wezenlijke, scheppende activiteit, die gerelateerd is aan voelen, 
denken, willen en ervaren van de persoon zelf. De scheppende activiteit in deze 
meervoudige dimensie van voelen, denken, willen en ervaren, wordt door Fromm gezien 
als het fundament van zich als mens verbinden met de wereld. Kunnen handelen geeft 
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de mens volgens Fromm de mogelijkheid om zijn rol in de samenleving te vervullen en 
geeft ruimte voor het zich kunnen ontplooien en ontwikkelen van persoonlijk geluk 
(Fromm, 1952)25.

Fromm (1952) hecht veel waarde aan deze scheppende kwaliteit van de mens en 
ziet daarin het aspect ‘spontaniteit’ (p. 227) als een essentieel onderdeel. Door zich te 
verbinden met de wereld op basis van spontaniteit, verwerft de mens zekerheid en 
individuele kracht. Het kunnen handelen vanuit spontaniteit geeft ruimte om eigen, 
echte gevoelens en gedachten naar voren te brengen en geeft de mens de ervaring 
van geluk, trots en gezondheid, omdat hij handelt op basis van wat echt van hemzelf 
is. In mijn gedachten leg ik via het begrip van spontaniteit van Fromm een link naar 
onvoorspelbaarheid, het niet vooraf kunnen weten welke gevoelens en gedachten naar 
voren komen als trots, geluk, betekenis in een situatie worden ervaren. Een voorwaarde 
is volgens Fromm wel dat de mens zijn eigen zelf aanvaard en zijn gehele persoonlijkheid 
accepteert. Een tweede voorwaarde is dat de mens al zijn capaciteiten in denken en 
doen kan inzetten in de handelingen die hij verricht, waar hij zich verantwoordelijk voor 
voelt, omdat het zin heeft en een doel heeft in relatie tot zijn eigen bestemming, zijn 
eigen leven. Hierin legt Fromm een directe relatie met het uitvoeren van activiteiten, 
uitgaande van de door de mens zelf gekende en geaccepteerde mogelijkheden, die 
betekenisvol zijn voor de mens, gerelateerd zijn aan het eigen, persoonlijke leven en 
daarmee van waarde te zijn voor de samenleving. Fromm (1952, p. 235) beschrijft dit 
proces van betekenisgeving en doelgerichtheid als het samenvallen van het “echt 
handelen met de doeleinden van de samenleving”. Juist dat samenvallen van het 
eigen, echte handelen met het doel van de samenleving geeft de mens de ervaring van 
geluk, trots en een gezond leven. Fromm gaat zelfs zover dat hij constateert dat als de 
structuur van onze samenleving samenvalt met hoe de mens met zijn mogelijkheden 
zijn maatschappelijke rol invult en daarmee dus inhoud en vorm geeft aan zijn streven 
in het persoonlijk leven, er sprake is van een soepel functionerende maatschappij. De 
handelende mens heeft een directe relatie met zijn omgeving en zij beïnvloeden en 
creëren elkaar. Het op elkaar afgestemd zijn van structuur en cultuur van het dagelijks 
leven is dus een essentieel aspect voor geluk, welzijn en gezondheid. Hierbij gaat het 
om denkbeelden over de goede mens, het scheppend vermogen van de mens en de 
goede samenleving. Om kritisch te kunnen kijken naar hoe de mens zich verhoudt tot 

25. Hier ligt een duidelijke relatie naar de uitgangspunten van het beroep ergotherapie waarin het dagelijks 
kunnen handelen leidt tot gezondheid en welzijn, doordat de mens kan participeren in de sociale rollen 
die hij wil vervullen. Ergotherapeuten onderscheiden dimensies als doing, being, becoming en belonging 
(Wilcock, 2006; Hammell, 2004).
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deze samenleving, is het verstandig om eerst te onderzoeken vanuit welk mensbeeld 
Fromm denkt, hoe het scheppend vermogen van de mens en het zich verhouden tot de 
wereld begrepen kunnen worden.

5.3 DE MENS EN DE SAMENLEVING: DRIE ASPECTEN NADER 
BELICHT

Permanente onevenwichtigheid
De mens wordt door Fromm beschouwd als een uniek wezen, dat zich van het dierlijk 
bestaan onderscheidt door zelfbewustzijn, rede en verbeeldingskracht (1958). Het 
dier leeft op grond van de natuur en is deel van de natuur. Deze verbondenheid geeft 
volgens Fromm een harmonie aan het dierlijk leven. Deze harmonie ontbreekt bij het 
menselijk leven. Het ontbreken van die harmonie komt voort uit het besef van de mens 
zelf dat zijn leven eindig is en dat hij onmachtig is de uiteindelijke grenzen van zijn 
bestaan te veranderen. De mens kan zich niet ontdoen van zijn geest en zijn lichaam. 
Sterker nog, lichaam en geest dwingen de mens tot een eeuwig gevecht en daarmee 
tot een onoplosbare tweeslachtigheid. Hiermee onderscheidt de mens zich volgens 
Fromm (1958) van andere organismen door deze permanente onevenwichtigheid. Het 
menselijk leven kan daarmee niet “geleefd worden”. Fromm (1958, p. 30) stelt duidelijk: 
“De mens zelf moet leven”. Een ander besef dat leeft in de mens en bijdraagt aan de 
bovengenoemde onevenwichtigheid, is door Fromm (1958, p. 30) als volgt verwoord:

Nooit kunnen wij ons bevrijden van de twee botsende en tegenstrijdige 
gerichtheden: de ene om aan de schoot te ontkomen en vanuit dierlijke 
bestaansvorm tot menselijk bestaan te geraken, van gebondenheid tot vrijheid, de 
andere, die ons wil laten terugkeren binnen de moederschoot, binnen de natuur, 
zekerheid en veiligheid.

De permanente tegenstrijdigheden horen bij het menselijk bestaan. Daardoor is de 
mens continu op zoek naar een evenwicht, een soort harmonie in zijn leven; op zoek 
naar zelf invulling geven aan het leven. Alles wat een mens doet, komt voort uit een 
gedrevenheid om antwoorden te vinden in zijn zoektocht naar evenwicht, of zoals 
Fromm (1958, p. 31) het noemt: “als een poging om krankzinnigheid te vermijden”. 
De antwoorden die de mens vindt in deze zoektocht van het leven dragen bij aan het 
vervullen van zijn behoeften en kunnen in meer of mindere mate bijdragen aan zijn 
ontplooiing en geluk. Als mens kunnen omgaan met de permanente, onvermijdelijke 
onevenwichtigheid draagt bij aan het creëren van een gezonde samenleving. De mens 
kenmerkt zich dus door een fundamenteel verlies van harmonie en is in zijn leven continu 
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op zoek naar verbondenheid. Dit is de basisbehoefte van de mens. Deze basisbehoefte 
komt dus voort uit het menselijk bestaan en is van belang voor het menselijk bestaan 
(1958). De mens leeft in een paradox en kiest vanuit die paradox een manier om zich te 
verbinden met de wereld. Zich verbinden is een levensbehoefte van de mens en komt 
voort uit het mens-zijn zelf. Hierin spelen innerlijke tegenstrijdigheden, en daarmee 
gepaard gaande onzekerheden, altijd een rol.

Basisbehoeften
De mens zoals deze door Fromm wordt beschouwd is een mens die van nature het 
vermogen bezit om iets te creëren. Met zijn verbeeldingskracht, creativiteit en rede kan 
hij zich een voorstelling maken van wat hij met de materialen om zich heen kan doen, 
kan maken, kan vormen. Dit is een essentieel aspect dat Fromm naar voren brengt: de 
mens als handelend wezen. De mens kan niet anders dan producerend, handelend 
bezig zijn om in leven te blijven. Dit is een fundament om de relatie aan te gaan met de 
ander en met zichzelf en verwijst naar een basislevenshouding (1955). Fromm noemt dit 
de ‘fundamentele basisbehoefte van de mens’ en onderscheidt daarin vijf verschillende 
basisbehoeften. Dat zijn (i) verbondenheid, (ii) transcendentie, (iii) geworteld zijn, (iv) 
gevoel van identiteit en (v) frame voor oriëntatie. Per basisbehoefte staat hieronder een 
korte toelichting.

Verwantschap en relaties met anderen: De diepe noodzaak om relaties aan te gaan met 
andere levende wezens en zich met hen te verenigen zit in de mens zelf opgesloten. 
Deze diepe betrokkenheid wordt ook wel ‘liefde’ genoemd en stelt ons als mens 
in staat een innige band met mensen op te bouwen, zonder onze integriteit te 
verliezen. Deze verwantschap met de ander is terug te zien in aantal aspecten als zorg, 
verantwoordelijkheid, eerbied en begrip.

Transcendentie: Het vermogen van de mens om scheppend te creëren wat letterlijk 
gezien kan worden, zoals het scheppen van nieuw leven. Dit komt ook tot uiting in het 
scheppen van kunst, het creëren van ideeën en het produceren van materialen. In deze 
scheppende activiteit treedt de mens als het ware boven zichzelf uit en in het gebied 
van vrijheid en zingeving.

Geworteld zijn: Dit gaat om het diepste gevoel van zich in de wereld thuis en vertrouwd 
voelen. Denk hierbij aan de elementaire, natuurlijke band tussen moeder en kind, 
maar ook aan de diepgewortelde tradities uit cultuur- en maatschappijopvattingen. 
Op een gezonde manier geworteld zijn, geeft de mens de mogelijkheid om vanuit de 
moederrelatie nieuwe menselijke verbindingen aan te gaan.
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Gevoel van identiteit: Een innerlijke drijfveer is het gevoel van een eigen identiteit 
ontwikkelen en zich van anderen te onderscheiden. De mens ontwikkelt zich een eigen 
‘ik’.

Frame voor oriëntatie: Door het ontwikkelen van zijn redelijk vermogen, kennis en 
verbeeldingskracht, ontwikkelt de mens een eigen wereldbeeld en het vermogen om 
de wereld vanuit dat denken te begrijpen.

In deze basislevenshouding zit een positieve betrokkenheid bij de ander en een 
productief gebruik van eigen vermogens opgesloten. Voor Fromm is creativiteit het 
sleutelbegrip voor het op een productieve manier een relatie aangaan met de wereld. 
Creativiteit vat hij op als een macht waarover de mens beschikt om unieke, persoonlijke 
mogelijkheden te creëren en uit te voeren. Op die manier kan de mens zich producerend 
verhouden tot de samenleving door: “de werkelijkheid te overdenken, te bezielen en 
eveneens tot nieuw materiaal te herscheppen met behulp van de spontane activiteit 
van de eigen te verwerkelijken. Met deze innerlijke macht26 kan de mens fenomenen 
begrijpen, met liefde zich verbinden met de ander en zich niet bestaande dingen 
verbeelden, plannen geestelijke en emotionele vermogens” (1955, p. 84). Uit deze 
omschrijving lees ik dat de mens vanuit een creatieve instelling zich kan verhouden 
tot de samenleving, waarin het essentieel is dat sprake is van een verbondenheid in 
de vorm van het vervaardigen van materialen of voorwerpen, alsook in de vorm van 
het begrijpen van wat gebeurt in de wereld en in de mens zelf. Dit is de kracht van het 
scheppend vermogen van de mens vanuit een gevoel van respect voor de ander, het 
andere of het zelf en vanuit het vermogen de ander, het andere of het zelf te zien, zoals 
het is. Fromm noemt deze productieve, actieve houding tot de wereld “de creatieve 
karakterinstelling” (1955, pp. 79-108). Deze creatieve karakterinstelling kenmerkt zich 
doordat de mens op een actieve, productieve manier dingen verwerft uit de wereld 
om zich heen. Creativiteit en liefde spelen een grote rol in deze karakterinstelling, de 
manier waarop de mens zich verbindt aan de ander en een relatie aangaat met de ander 
en met zichzelf. Dit brengt mij bij het volgende onderwerp dat ik wil belichten uit het 
denken van Fromm, namelijk de manieren waarop de mens betrokken kan zijn bij zijn 
buitenwereld; zijn oriëntatie op de wereld.

26. Macht wordt hier gezien als een macht tot iets in staat zijn en niet als een macht over iets, macht over de 
ander (1955, p83). Het gaat om het inzetten van capaciteiten.
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Oriëntatie op de wereld
Fromm ziet de mens en zijn omgeving als een verbinding. Fromm volgt daarin 
nadrukkelijk een eigen denken en benadrukt dat de mens gekend kan worden door de 
specifieke verhoudingswijzen van de mens tot zijn wereld (Fromm, 1955). In de loop van 
het leven gaat de mens een relatie aan met zijn wereld – allereerst door dingen over te 
nemen, te leren van anderen (het proces van assimilatie) en later door relaties aan te 
gaan met anderen (het proces van socialisatie). Beide manieren van zich verhouden tot 
de wereld zijn niet instinctief, zoals bij de dieren, maar hebben een open karakter. Het 
assimilatieproces, het verwerven van dingen, kan vanuit een bron buiten de mens zelf 
gebeuren – vanuit zijn omgeving. Ook kan de mens op eigen kracht iets voortbrengen 
en dit toevoegen aan de omgeving. Het verwerven van dingen is noodzakelijk om 
te voldoen aan zijn persoonlijke menselijke basisbehoeften, zoals deze in de vorige 
paragraaf zijn beschreven.

De wijze waarop de mens zich oriënteert op de wereld, vormt volgens Fromm de kern 
van zijn karakter. Karakter wordt door hem opgevat als “wat gevormd wordt door 
iemands ervaringen, met name uit zijn vroege leven, en [het] kan tot op zekere hoogte 
veranderen door inzicht en nieuwe soorten ervaringen” (1955, p. 55). Vanuit bepaalde 
karaktertrekken kan de intermenselijke relatie begrepen worden. Deze specifieke 
gerichtheid op de wereld wordt door Fromm ‘karakterinstelling’ genoemd (1955). Denk 
daarbij aan concurreren of samenwerken, haten of beminnen, aanvallen of verdedigen 
en of zijn maatschappelijk handelen gebaseerd is op gelijkheid, autoriteit, vrijheid 
of onderdrukking. Het karakter geeft het individu de grondbasis van zijn manier van 
handelen en van zijn manier van aanpassen aan de omgeving. Een vast gegeven is dat 
de mens in zijn algemeenheid niet zonder relaties met anderen kan bestaan. Hij moet 
zich verbinden, om bij een groep te behoren, één van hen te worden en zich op die 
manier aansluiten voor het verrichten van arbeid, het beleven van vrije tijd en hobby’s, 
de overdracht van kennis, het opvoeden van kinderen en het bevredigen van seksuele 
behoeften. De manier waarop de mens dat doet, is afhankelijk van zijn karakter. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de manier waarop de mens zich dingen 
verwerft (assimilatie) en de manier waarop de mens een relatie aangaat met de wereld 
(socialisatie). In beide processen onderscheid Fromm verschillende uitingsvormen. 
Ik start met de beschrijving van de verschillende uitingsvormen, door Fromm 
‘karakterinstellingen’ genoemd, in relatie tot het assimilatieproces. Daarna beschrijf ik 
de verschillende uitingsvormen of mechanismen die Fromm onderscheidt in het proces 
van socialisatie. Dit geeft, vanuit het gedachtegoed van Fromm, inzicht in hoe de mens 
zich verhoudt tot de wereld en als handelend wezen begrepen kan worden.
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5.4 ZICH VERHOUDEN TOT DE WERELD: ASSIMILATIE EN 
SOCIALISATIE

Zoals in het voorgaande deel is beschreven, verhoudt de mens zich volgens 
Fromm op twee manieren tot de wereld: de manier waarop de mens dingen 
verwerft (assimilatieproces) en de manier van aangaan van relaties met de ander 
(socialisatieproces). Hoe de mens dat doet in zowel assimilatie- als socialisatieproces en 
welke vormen daarin door Fromm worden onderscheiden, beschrijf ik in de volgende 
paragraaf.

Karakterinstellingen in het assimilatieproces
In het assimilatieproces, het menselijk proces om zich dingen te verwerven uit de wereld 
om hem heen, onderscheidt Fromm twee verschillende (ideaaltypische) karaktertypen, 
namelijk de creatieve karakterinstellingen en de niet-creatieve karakterinstellingen. 
Hierbij wordt opgemerkt dat het menselijk individu altijd een mengeling is van 
verschillende karakterinstellingen, waarbij er vaak één overheerst. De creatieve 
karakterinstelling is reeds besproken in de paragraaf over de basisbehoeften van de 
mens. Daar staat beschreven hoe de basisbehoeften van de mens bijdragen aan de 
creatieve productiemanier van zich verhouden tot de wereld en leidt tot ontplooiing 
van het scheppend vermogen van de mens. De niet-creatieve karakterinstellingen 
geven het beeld van een onproductieve manier van zich verhouden tot de wereld. 
Hieronder geef ik een toelichting op die verschillende karakterinstellingen, zoals deze 
door Fromm zijn beschreven. Op die manier heb ik beide kanten verkend en kan ik met 
deze perspectieven in beeld helderheid geven over hoe het professioneel handelen 
van ergotherapeuten uit mijn ontmoetingen begrepen kunnen worden vanuit deze 
inzichten.

De niet-creatieve karakterinstellingen
Fromm (1955) onderscheidt vier niet-creatieve karakterinstellingen, waarmee de mens 
zich kan verbinden met de wereld om hem heen. Dat zijn (i) de receptieve instelling, 
(ii) de exploiterende instelling, (iii) de conserverende instelling en (iv) de commerciële 
instelling.

Receptieve instelling
Bij de receptieve instelling heeft de mens het gevoel dat de bron van het ‘goede’ 
buiten hemzelf ligt. De externe bron is essentieel voor dit individu, want hij gelooft dat 
hij alles enkel kan ontvangen via deze externe bron. Het individu maakt hierin geen 
onderscheid tussen verschillende zaken. Het gaat primair om alles wat hij wenst, zoals 
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genegenheid, liefde, kennis of andere (materiele) zaken. Zoals Fromm (1955, p. 63) zegt: 
“Bij deze instelling bestaat het begrip ‘liefde’ vrijwel uitsluitend uit ‘bemind worden’ en 
niet uit ‘beminnen’”. Individuen met deze karakterinstelling zijn gevoelig voor afwijzing 
en verwijdering. Bij deze karakterinstelling hoort ook dat het individu gericht is op het 
ontvangen van ideeën en zelf geen ideeën voortbrengt. Zij verwachten dat iedereen voor 
hen klaar staat, hen helpt en op sleeptouw neemt en voelen zich verlamd als die steun 
er niet is. “In grote lijnen zijn mensen van het receptieve type optimistisch en vriendelijk 
van aard; ze hebben een zeker vertrouwen in het leven en wat het te bieden heeft, 
maar raken angstig wanneer hun ‘voedingsbron’ bedreigd wordt.” (Fromm, 1955, p. 65) 

Exploiterende instelling
Ook bij de exploiterende karakterinstelling ligt de bron van al het goede buiten het 
individu. Bij deze karakterinstelling wordt alles wat het individu verlangt, ook gezocht 
bij de ander; hij kan zelf niets tot stand brengen. Het verschil met de receptieve instelling 
is dat het individu met een exploiterende karakterinstelling niets verwacht bij wijze van 
een geschenk van de ander, maar het juist door slimheid van de ander wil ontfutselen. 
Het gaat bij deze persoon meer om slimheid en kracht. Op het terrein van de liefde voelt 
deze persoon zich aangetrokken tot mensen die zij van een ander kunnen ontnemen. 
Fromm (1955) spreekt hier van een neiging tot roof en diefstal. Voor deze persoon is 
ieder ander dus een voorwerp wat beoordeeld wordt op nut en bruikbaarheid, waarbij 
het zover gaat dat hij zelfs andermans ideeën voortbrengt alsof het eigen, nieuwe 
gedachten zijn. “In plaats van het vertrouwen en het optimisme dat het receptieve type 
kenmerkt, heersen hier achterdocht en cynisme, afgunst en jaloezie. Omdat zij slechts 
bevrediging vinden in wat ze anderen kunnen ontnemen, overschatten deze mensen 
vaak wat anderen bezitten en onderschatten ze hun eigen bezit.” (Fromm, 1955, p. 66) 

Conserverende instelling
Bij de conserverende karakterinstelling heef het individu weinig vertrouwen in de 
buitenwereld. Het bestaansrecht van het individu met deze instelling kan gekenmerkt 
worden door ‘sparen en oppotten’. Deze mensen hebben een muur om zich heen 
gebouwd als bescherming en zullen zich niet buiten deze vesting begeven. Alles wat 
zich buiten deze stelling afspeelt, wordt ervaren als een bedreiging. In de relatie tot 
anderen speelt geen vertrouwen, maar bedreiging een rol. Zij zullen er alles aan doen 
om de vijand buiten te houden. Het individu met een conserverende karakterinstelling 
zal liefde opvatten als een bezit in plaats van liefde te schenken aan de ander. Dit type 
is ook te herkennen aan kenmerken als gierigheid en ordelijkheid, zowel voor materiele 

vanBodegom-layout.indd   164 26/10/2017   14:38



165

5

Professioneel handelen: verlangen naar professionele vrijheid

zaken als gedachten en gevoelens. Hiermee tracht dit type macht uit te oefenen op 
de buitenwereld en alle verstoringen binnen zijn vesting te vermijden. Met koppigheid 
zullen deze personen reageren op de permanente dreiging uit de wereld om hen heen. 
Door dit continue gevecht raken deze mensen snel uitgeput en hebben zij het gevoel 
dat hun verminderde energie niet aangevuld kan worden. “De sparende, conserverende 
mens neigt tot achterdocht en tot een specifiek gevoel van rechtvaardigheid, dat 
neerkomt op het adagium ‘ieder voor zich en God voor ons allen’.”(Fromm, 1955, p. 68)

Commerciële instelling
De commerciële instelling is pas ontstaan in de moderne tijd en komt voort uit de 
economische functie van de marktwerking. De markt als economische functie moet 
hier opgevat worden als een wereldwijd mechanisme, waarin op een abstracte, 
onpersoonlijke manier vraag en aanbod met elkaar verbonden worden. Deze markt heeft 
geen kenmerken meer van de oude opvatting van de marktplaats als ontmoetingsplek 
waar producent en consument elkaar kenden en vraag en aanbod op elkaar waren 
afgestemd.

In de traditionele markt staat de ruilwaarde centraal. In de huidige commerciële markt 
staat de gebruikswaarde centraal. Deze gebruikswaarde geldt ook voor de menselijke, 
persoonlijke waarde, de waarde van de eigen persoon. Fromm spreekt hier van een 
persoonlijkheidsmarkt, waarin iedereen meedoet; ieder op zijn eigen manier en vanuit 
zijn eigen economische positie, maar het welslagen van de manager, de therapeut of 
de kunstenaar hangen elk af van de persoonlijke goedkeuring van mensen die gebruik 
willen maken van hun diensten (Fromm, 1955). Aan de hand hiervan kan geconcludeerd 
worden dat het van belang is hoe de mens zich weet te verkopen, zichzelf tot succes 
kan maken met het hebben van een aantrekkelijk pakket aan kwaliteiten en door de 
juiste connecties en ambities te hebben. De mens gaat zichzelf ervaren als koopwaar en 
het individu met deze commerciële karakterinstelling is afhankelijk van factoren buiten 
zijn macht. Deze persoon ervaart de eigenwaarde niet als iets dat gelegen is in eigen 
kwaliteiten en deugden, maar verbindt eigenwaarde aan het succes op de markt met 
zijn steeds wisselende trends en omstandigheden. Tegenslag wordt dan ook gevoeld als 
een ernstige bedreiging van zijn zelfrespect en geeft een gevoel van minderwaardigheid 
en onzekerheid. Het gaat bij de handelende persoon met deze commerciële 
karakterinstelling niet meer om “ik ben wat ik doe”, maar veel meer om “ik ben zoals u 
dat wilt”(Fromm, 1955, p. 71). “Bij iemand met een commerciële karakterinstelling raken 
daarentegen zijn vermogens als wat deze tot stand brengen van hem vervreemd, ze 
worden iets waarover anderen oordelen en beschikken.” (Fromm, 1955, p. 71).
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Door vier verschillende karakterinstellingen te onderscheiden, laat Fromm zien dat de 
mens zich op verschillende manieren kan verhouden tot de wereld als het gaat om 
het verwerven van zaken. Dit moet vanuit zijn gedachtegoed gezien worden als een 
systeem van karakterologische ontwikkeling als basis voor intermenselijke relaties. 
Naast deze karaktertyperingen heeft Fromm ook mechanismen beschreven van hoe de 
mens zich verhoudt tot de wereld in het socialisatieproces. Deze mechanismen beschrijf 
ik in de volgende paragraaf.

Mechanismen in het socialisatieproces
Zoals eerder beschreven karakteriseert Fromm de mens vanuit de sociale psychologie, 
vanuit de dynamische relatie tussen als het sociaal karakter en de samenleving. 
Hiermee typeert Fromm een karakterstructuur op basis van gedeelde eigenschappen 
van leden uit dezelfde maatschappelijke klasse met eenduidige cultuurelementen. De 
mens handelt vanuit een onoplosbare tweeslachtigheid in de verbinding met de ander. 
Hierin kent de mens grofweg twee methodes in hoe hij kan omgaan met het aangaan 
van die verbinding. Hij kan kiezen tussen de weg van de “positieve vrijheid”, waarop 
hij zich spontaan met de wereld verbindt in liefde en arbeid (Fromm, 1952, p. 124). 
Deze weg is ook beschreven bij het scheppend vermogen van de mens en de creatieve 
karakterinstelling. Daartegenover staat de weg die de mens kiest als hij vlucht uit zijn 
onoplosbare tweeslachtigheid en de eenzaamheid die daaraan verbonden is. Door 
Fromm wordt deze route aangeduid als ‘de vlucht voor de vrijheid’27. De mens zoekt 
dan wegen om te ontvluchten aan die eenzaamheid, door het gevoel van eenzaamheid 
te camoufleren. Dit kan zich uiten in een levenswijze die gekenmerkt wordt door 
mechanistische en dwangmatige handelingen (Fromm, 1952). De vluchtroutes die 
Fromm (1952) onderscheidt zijn (i) autoritarisme28, (ii) destructivisme en (iii) automatisch 
conformisme.

Autoritarisme
Autoritarisme omschrijft Fromm als “de neiging om de onafhankelijkheid van het eigen 
zelf op te geven en dat te doen samensmelten met iemand of iets buiten de eigen 
persoon teneinde zich de kracht te verschaffen die men zelf mist” (Fromm,1952, p. 125). 
Dit samensmelten met de ander kan in de vorm van een streven tot onderwerping 
(masochisme), of als een streven tot overheersing (sadisme). De persoon met de 
neiging tot sadisme heeft de ander nodig om baas te kunnen zijn over die ander, terwijl 

27.  Wat Fromm verstaat onder ‘vrijheid’ wordt later in dit hoofdstuk beschreven.
28. nl.m.wikipedia.org: Autoritarisme verwijst naar een reeks persoonlijkheidskenmerken die, overeenkomstig 
een theoretisch kader van Theodor Adorno, voorspellen dat een individu een sterke neiging naar fascistische 
en antidemocratische overtuigingen en gedragingen zal hebben. 
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bij masochisme de mens de neiging heeft zich te kleineren en nietig te maken en 
opzichte van de ander. In beide relaties tot de ander wordt het individu gedreven door 
ondraaglijke gevoelens van eenzaamheid en machteloosheid met zijn eigen bestaan. 
Vanuit die positie probeert de mens enkel te zoeken naar de binding met de ander, 
om zich te ontdoen van die angst over het persoonlijke zelf (Fromm, 1952). Hij ontdoet 
zich van deze zware last, door zijn persoonlijke zelf te vernietigen of door op te gaan 
in een groter geheel. Het wezen van beide neigingen is het persoonlijk onvermogen 
het persoonlijk zelf te dragen in de onveranderbare onzekerheid en tweeslachtigheid 
van zijn bestaan. Dit lost het individu op door macht uit te oefenen over de ander 
of zichzelf de ontwerpen aan de wil van de ander. Fromm (1952) verbindt beide 
neigingen en noemt dit symbiose. Symbiose wordt beschreven als “de vereniging van 
een individueel zelf met een ander zelf (of een enige andere macht buiten het eigen 
zelf ), op zodanige wijze dat beide daardoor elk de integriteit van het zelf verliezen en in 
volslagen wederkerige afhankelijkheid geraken” (Fromm, 1952, p. 139). Fromm typeert 
dit door de uitspraak dat de sadist de ander net zo hard nodig heeft als de masochist. 
De sadist doet dit door de ander te verzwelgen; de masochist dit doet door verzwolgen 
te worden. Fromm voegt dit samen tot het sadomasochistische karakter. Hier volgt een 
korte beschrijving van hoe Fromm dit karakter typeert.

Sadomasochistisch karakter
Fromm (1952) beschrijft het sadomasochistische karakter ook wel als het autoritaire 
karakter. Hij stelt dat dit karaktertype een tweeslachtige houding heeft ten opzichte van 
macht, gezag en autoriteit. Of hij onderwerpt zich daaraan, of hij wil zelf die autoriteit 
zijn en wil dat anderen zich onderwerpen aan hem. Een significant uitgangspunt is dat 
dit karaktertype deze strategie kiest om juist zelf meer zekerheid en zelfvertrouwen te 
winnen, om op die manier het gevoel van machteloosheid te overwinnen. Dit kan dit 
karaktertype enkel, omdat hij de overtuiging heeft dat hij handelt vanuit een kracht 
die buiten hemzelf ligt, maar die kracht buiten hemzelf nodig heeft om te overleven. 
Extreme uitingsvormen van dit karaktertype vallen op in de samenleving. Een milde vorm 
van deze afhankelijkheid van iets wat buiten het eigen zelf ligt, is in onze samenleving 
echter algemeen aanwezig volgens Fromm. Dit zijn mensen die zich verbonden voelen 
met een macht buiten zichzelf en van die macht verwachten dat die hen bescherming 
biedt, hulp biedt en ondersteunt in de ontwikkeling. De persoon gaat zelfs zover, dat 
hij die macht buiten zichzelf ook aansprakelijk stelt voor het resultaat van hun eigen 
handelingen en eisen dat ze daarin worden geholpen. Fromm (1952) noemt deze macht 
buiten het persoonlijke zelf de “magische helper”(p. 152). De macht van de magische 
helper wordt door het individu met deze milde vorm van het sadomasochistische 
karaktertype vaak verpersoonlijkt in een bestaande ouder of superieure en kan zelfs 
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worden opgevat als een soort God. De persoon met dit karaktertype verwacht dus 
om alles van deze magische helper te krijgen en zoekt naar deze afhankelijkheid uit 
het eigen onvermogen zelfstandig te leven en de eigen scheppende handelingen te 
ontplooien.

Destructivisme
De tweede vorm die Fromm onderscheidt in de wijze waarop de mens zich verbindt 
met de wereld in het socialisatieproces is de route van het destructivisme. De 
persoon die deze weg bewandelt, wordt gestuurd door het onveranderbare gevoel 
van tweeslachtigheid in het leven. Het hierdoor ontstane gevoel van isolement en 
machteloosheid wordt bij het destructivisme nog extra gevoed door angst en door 
het gevoel belemmerd te worden in het leven door een macht buiten het zelf. De 
buitenwereld is daarom een constante bron van bedreiging en blokkade voor geluk 
en ontplooiing. Het leven zelf wordt bedreigd en de mens kan ontsnappen aan deze 
bedreiging, door de wereld te verwoesten. Deze verwoesting kent verschillende 
uitingsvromen en kan opgevat worden als liefde voor de ander of van betekenis willen 
zijn voor de ander met alleen het doel te ontsnappen aan de eigen machteloosheid 
door een innerlijke drang tot vernietiging van de ander. Als deze ander zich daar niet 
toe leent, kan de vernietigingsdrang zich keren tot het persoonlijke zelf. Dit leidt tot 
ziekte en uiteindelijk vaak tot zelfdoding. De persoon die deze route bewandelt, voelt 
zich belemmerd in de innerlijke dynamiek van het leven en komt niet tot ontplooiing, 
komt niet tot productieve, scheppende handelingen. Daarmee verandert de levensweg 
van ontplooiing in een levensweg van vernietiging. Fromm verwijst naar Freud 
(1952) om de relatie tussen belemmering van het leven en destructivisme verder te 
begrijpen. Wat Fromm zelf essentieel vindt om onder de aandacht te brengen, is de 
relatie tussen de innerlijke dynamiek van het leven en de rol van het destructivisme 
in het maatschappelijk proces. Daarbij onderkent hij dat bijzondere omstandigheden 
de intensiteit van ontplooiingskansen bepalen, daarmee het gevoel van onderdrukking 
van individuele ontplooiing oproepen en het gevoel van isolement bij het individu 
kunnen vergroten (Fromm, 1952). Bij deze vorm van socialiseren is er geen sprake 
van actieve of passieve symbiose, maar is de verbinding met de wereld daadwerkelijk 
gericht op vernietiging van het andere of de ander.

Automatisch conformisme
Het automatisch conformisme is de manier waarop het merendeel van de mensheid 
zich verbindt met de wereld. Het gaat hierbij niet om het opgeven van het persoonlijke 
zelf of het vernietigen van het persoonlijke zelf, maar om het samensmelten van het 
persoonlijk zelf met de macht van de buitenwereld. Deze route tot verbinding komt 
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kernachtig neer op het feit dat de mens zich volledig conformeert aan de verwachtingen 
vanuit zijn culturele omgeving. Door dit conformeren aan de omgeving krijgt het 
eigen, persoonlijke zelf dezelfde vorm als dat van iedereen uit de omgeving en als 
de omgeving. Denk hierbij aan de eigenschappen van sommige diersoorten, die zich 
volledig kunnen aanpassen aan de omgeving om zich te beschermen tegen de dreiging 
uit die omgeving. Deze vorm van aanpassing past de mens ook toe bij de route van 
het automatisch conformisme, waarmee de mens de tegenstrijdigheden oplost en 
daarmee het eigen gevoel van eenzaamheid en machteloosheid camoufleert. Fromm 
(1952, p. 162) is helder in zijn oordeel over deze route en zegt:

Zij lijken zo volledig op hun omgeving dat men hen nauwelijks daarvan kan 
onderscheiden. De mens die afstand doet van zijn persoonlijk zelf en een robot 
wordt, identiek met miljoenen apparaten om hem heen, hoeft zich niet langer 
alleen en bang te voelen. De prijs die hij daarvoor betaalt, is hoog: het verlies van 
zijn persoonlijke zelf.

Deze manier van zich verbinden aan de wereld roept veel vragen op en Fromm geeft 
aan dat het interessant is na te denken over wat dan het zelf is, hoe het handelen 
en denken van mensen begrepen kan worden. Fromm (1952) spreekt hier van een 
pseudodenken, -voelen en -willen, omdat de mens handelt naar datgene wat hem 
van buitenaf wordt opgelegd in plaats van van binnenuit. Hierdoor ontstaat een 
pseudozelf, die handelt vanuit deze aanpassing aan de verwachting van zijn culturele 
omgeving. Hij vervult daarin de vele rollen die van hem verwacht worden, terwijl hij 
er van overtuigd is daarin subjectief ‘zichzelf’ te zijn. Het denken bij de persoon met 
het pseudozelf is gevormd onder invloed van een ander dan de persoon zelf. Dit zegt 
volgens Fromm iets over de manier waarop het individu denkt en daarmee een afstand 
neemt van het oorspronkelijke eigen denken en de eigen kracht van denken om dingen 
te ontdekken in de binnen- en buitenwereld. De mens is er daarmee van overtuigd dat 
hij eigen besluiten neemt, maar in wezen zijn zijn keuzes op basis van wat hij voelt en 
wil aanpassingen aan de verwachtingen uit de buitenwereld. Hiermee verdringen we 
veelal onze echte wensen, gedachten en behoeften door pseudowensen, -gedachten 
en -behoeften om onze angst voor isolement en ons gevoel van machteloosheid 
teboven te komen.

Bovenstaande beschrijving van hoe de mens zich kan verhouden tot de wereld geeft 
inzicht in verschillende elementen uit het gedachtegoed van Fromm. Het is voor 
ieder individu van essentieel belang dat hij zich verbindt met de wereld, omdat de 
mens niet anders kan dan dit. Dit is de basisbehoefte van de mens: het zoeken naar 
verbinding om de gewenste harmonie met het zelf te vinden en daarmee het gevoel 

vanBodegom-layout.indd   169 26/10/2017   14:38



170

Hoofdstuk V

van de onveranderbare tweeslachtigheid te overwinnen. De meest productieve 
manier om zich te verbinden is volgens Fromm via de creatieve, scheppende manier. 
Op die manier kan de mens zich ontplooien en eigen capaciteiten en mogelijkheden 
benutten. Een voorwaarde hiervoor is wel dat er een productieve relatie bestaat met de 
structuur van de maatschappij en dat beiden (mens en maatschappij) elkaar versterken 
in de mogelijkheid tot groei en ontwikkeling. Zoals hierboven beschreven wordt deze 
relatie tussen mens en maatschappij sterk beïnvloed door het gevoel van isolement en 
machteloosheid, dat de mens eigen is. Hierdoor kiest de mens eigen manieren, zoals 
hierboven beschreven, om zich dingen te verwerven uit de omgeving (assimilatie) en 
eigen manieren van socialiseren, aangaan van relaties met anderen in de omgeving. 
Dit alles om zichzelf te kunnen handhaven, te kunnen ontwikkelen in de samenleving. 
De manieren van zich verbinden met de wereld kent een lange sociale geschiedenis, 
waarin ‘vrijheid’ en de drang naar ‘persoonlijke vrijheid’ belangrijke drijfveren zijn en van 
waaruit persoonlijkheidsstructuren begrepen kunnen worden (Fromm, 1952, p. 44). De 
bevrijding uit de strakke, beperkende banden van de middeleeuwen biedt het individu 
een gevoel van onafhankelijkheid. Door de sociale geschiedenis heen ontdekt de mens 
steeds meer manieren om vrijheid te creëren en om zich los te maken van autoriteiten, 
die hem vertellen wat hij moet doen en laten. De mens is trots geworden op zijn vrijheid 
en creëert steeds meer vrijheid door zich los te koppelen van hoog-laagverhoudingen 
van een maatschappelijke ordening, die specifieke waarden vertegenwoordigen. De 
moderne tijd levert groei en mogelijkheid op tot de ontwikkeling van een handelende, 
kritische en verantwoordelijke persoonlijkheid (Fromm, 1952). De hang naar vrijheid 
maakt de mens onafhankelijker, zelfstandiger en kritischer. Tegelijkertijd wordt de mens 
met het wegvallen van oude vormen van gezag geïsoleerder, eenzaamer en banger. Dit 
alles wordt echter ook sterk beïnvloed door de regels van de marktwerking, waarmee 
de mens steeds meer een gerichtheid ontwikkelt ten behoeve van economische 
belangen en wederkerige nuttigheid. Hiermee wordt de persoon een productiefactor, 
een koopwaar. Hij verbindt zich niet meer met interesse in wat hij zelf wezenlijk kan 
en creëert en ziet ook de ander enkel vanuit een winstoogmerk. Vrijheid wordt buiten 
de mens zelf gezocht en versluiert daarmee de verbinding met de innerlijke vrijheid, 
de innerlijke stem van de rede. Sociale relaties in deze marktsituatie worden meer 
onpersoonlijker en anoniemer. De wijze van socialiseren werkt vervreemdend op de 
persoonlijke verhoudingen, wat het bij het leven behorende, innerlijke gevoel van 
eenzaamheid en machteloosheid versterkt. Dit brengt mij tot het begrip ‘vervreemding’.
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5.5 VERVREEMDING EN ONZEKERHEID

Vanuit het in dit hoofdstuk beschreven perspectief op scheppend handelen in relatie 
tot de samenleving constateert Fromm dat binnen onze samenleving, onze cultuur, het 
‘echte’ handelen een zeldzaam verschijnsel is. Spontaniteit in de zin van handelen op 
basis van eigen gedachten, eigen gevoelens en eigen denken is verdwenen. De mens 
is niet meer gericht op het handelen als proces waaraan trots, geluk en ontplooiing 
kan worden ontleend, maar op het eindresultaat, het product of de dienst. De relatie 
met de innerlijke stem is versluierd. De mens is gericht op het zichzelf verkopen als 
handelswaar. De afhankelijkheid van het individu van de ander wordt versterkt door de 
manier waarop het individu zich verbindt met de wereld. In plaats van het verkrijgen 
van de gewenste zekerheid, neemt de onzekerheid toe en raakt de mens meer en meer 
vervreemd van het eigen zelf.

Een ander aspect dat Fromm naar voren brengt, is de splitsing tussen rede en gevoel 
in het huidige tijdperk. Fromm is pertinent als hij zegt dat de mens een werktuig is 
geworden en vervreemd is geraakt van het zelf. Dit maakt de mens machteloos. De mens 
heeft geen vertrouwen in de eigen mogelijkheden (Fromm, 1955). De mens is op die 
manier vervreemd geraakt van zijn eigen spontaniteit. De structuur en de doelstelling 
van de samenleving zijn niet meer in harmonie met het natuurlijke, scheppende 
vermogen van de mens. De disharmonie is ontstaan, door de wisselwerking tussen wat 
er gebeurt in de samenleving en hoe de mens daarop reageert. De strategieën die de 
mens hanteert leiden via verschillende wegen tot een verlies van het zelf. Al heeft de 
mens meer en meer zijn eigen wereld gemaakt: dit wil niet zeggen dat hij ook baas is 
over deze wereld. Meer en meer wordt duidelijk dat de mens zich juist verbindt vanuit de 
rol die van hem verwacht wordt. Dat betekent dat gevoel van eigenwaarde afhangt van 
hoe de ander de mens waardeert. De mens is iemand als hij wordt gewaardeerd – wordt 
gekocht. Populariteit is wel afhankelijk van het marktsucces en dat betekent omgekeerd 
dat als de mens geen succes heeft, hij ook niemand is (Fromm, 1952). Dit roept het 
beeld op dat de mens enkel zichzelf kan zijn, als hij voldoet aan de verwachtingen van 
de ander (Fromm, 1952). Voldoet hij niet aan die verwachting, dan neemt de dreiging 
toe van een sterker gevoel van isolement en machteloosheid. Daarnaast loopt de mens 
een groot risico om zijn eigen identiteit te verliezen, de relatie met de eigenwaarden 
kwijt te raken. Het verlies van de eigen zelf, de eigen identiteit geeft de mens tot slot 
een extra gevoel van onzekerheid. Deze twijfel in het menselijk bestaan, de groeiende 
onzekerheid, probeert men weer te voorkomen door de binding aan te gaan met de 
ander. De manier van gerichtheid op de ander is vanuit een voortdurende zoektocht 
naar de eigen identiteit door het verkrijgen van erkenning van de ander. Dit proces vat 
ik op als een doorlopend proces, waarin oorzaak en gevolg geen begin en eind hebben. 
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Dit proces van vervreemding heeft een effect op de gezondheid van de mens (Fromm, 
1952). Dit vraagt volgens Fromm wel om een weg die leidt tot meer zelfvertrouwen, 
zekerheid en individuele kracht. Dit dient om de fundamentele twijfel over de eigen zelf 
en de eigen positie ten opzichte van de wereld te overwinnen.

Het gevoel van vervreemding van het eigen zelf, de eigen identiteit, is het gevolg van 
de manier waarop de mens omgaat met zijn onveranderbare tweeslachtigheid en 
machteloosheid. Het gevoel van eenzaamheid overheerst, terwijl de mens zich juist 
van nature verbonden voelt met de wereld om hem heen. Door de assimilatie- en 
socialisatiestrategieën neemt de onzekerheid van de mens slechts toe.

5.6  FROMM EN PROFESSIONEEL HANDELEN ERGOTHERAPEUTEN

Het gedachtegoed van Fromm leent zich voor een confrontatie met mijn inzichten uit de 
vertelde verhalen uit de ontmoetingen met de negen ergotherapeuten. Centraal staat 
het gegeven dat uit die vertelde verhalen naar voren is gekomen dat ergotherapeuten 
worstelen met zich te verhouden tot de buitenwereld. Daarbij verliezen zij de eigen 
beroepswaarden uit het oog. In de vertelde verhalen over professioneel handelen 
verdwijnt normativiteit en verschijnen onzekerheid, verwarring en een verlangen 
naar professionele vrijheid op de voorgrond. Door de bril die Fromm mij biedt, wil ik 
de thematische analyses (Gale et al, 2013; Riessman, 2008; Ritchie & Lewis, 2003) van 
de transcripten van mijn gesprekken met ergotherapeuten nog een keer belichten en 
begrijpen wat deze mij vertellen vanuit dat perspectief. Dit is, kort samengevat, het 
perspectief van hoe een mens zich verhoudt in deze wereld en dat hij een productieve, 
creatieve scheppende kant kent, naast de niet-creatieve scheppende kant waarin de 
mens vervreemd raakt van de eigen identiteit, de eigen zelf. Het perspectief van Fromm 
laat het voortdurende spanningsveld zien waarin de mens zich begeeft. Ook toont het 
dat de mens zoekt naar cohesie en daardoor juist disbalans ervaart. In de confrontatie 
(Maso & Smaling, 1998) zoek ik herkenning tussen uitkomsten uit de vertelde verhalen 
en het theoretisch kader dat Fromm mij biedt om de verhouding van de mens tot de 
ander, tot de wereld, verder te begrijpen. Aan de hand van fragmenten ligt ik deze 
confrontatie toe en kom ik tot inzichten.

“Kijk, je bent behandelaar en je wilt mensen helpen, je wil helemaal niet bezig zijn 
met die financiën.” 1:401 (2930:2930) [Omgaan met organisatie/context]

In dit fragment lees ik hoe deze ergotherapeut zich als het ware afwendt van de ene 
situatie en zich volledig keert naar de andere situatie. Als ik dit anders formuleer, kan 
ik zeggen dat de beroepsbeoefenaar zich negatief verbindt met de actuele wereld, 
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de wereld met een gerichtheid op marktwerking en economische principes. De 
beroepsbeoefenaar richt zich volledig op de andere situatie, de cliënt. De verwachting 
dat daar het goede vandaan komt is groot. Voor deze beroepsbeoefenaar is de cliënt 
de externe bron waar alles van afhankelijk is, het welslagen van het eigen professioneel 
handelen. Dit fragment geeft inzicht in dat de cliënt een essentiële rol is toebedeeld 
in het professionele handelen en dat daar ook geen vraagtekens bij geplaatst worden. 
De cliënt treedt hier op als de “magische helper” (Fromm, 1952, p. 152) voor de 
beroepsbeoefenaar. De magische helper geeft de ander alle zekerheid die het individu 
zichzelf niet kan verschaffen. De relatie naar de wereld is afhankelijk van hoe succesvol 
deze magische helper is voor de beroepsbeoefenaar. Dit is herkenbaar voor het individu 
met een receptieve instelling. Deze zoekt de bron voor verbinding buiten het zelf en 
verwacht dat dit door de magische helper wordt gerealiseerd.

“Ik denk dat op het moment nu, gezien de economie en de hele toestand, dan zou 
ik zeggen: je bent geneigd om net iets naast je eigen normen te gaan lopen…”1:293 

(2027:2027) [Reflectie eigen handelen]

“Dat een beginnend iemand in een bedrijf, ben je toch wel gauw geneigd om 
in eerste instantie veel te enthousiast te zijn, maar goed, dat wordt heel gauw 
afgestraft meestal, dus daar leer je van. En dan ga je mee in de zogenoemde flow 
van het bedrijf, en ga je je daarin aanpassen.” 1:256 (1755:1755) [Omgaan met organisatie/

context]

“Alleen maar cliëntcontact scoren onder het scoren, dat wordt ‘m ook niet, daar 
schiet uiteindelijk niemand iets mee op. Misschien halen we dan de cijfers, maar 
hebben we geen kwaliteit meer.” 1:311 (2181:2181) [Omgaan met organisatie/context]

“Over de normen of de eisen die opgelegd worden vanuit settings of overheden. 
Hoe ga je daar dan verder mee om? Want dat beïnvloedt juist heel erg de waarden 
en normen, die wij als beroepsoefenaar moeten volgen. Terwijl die vaak dwars 
liggen met onze eigenwaarden.” 1:292 (2021:2021) [Omgaan met organisatie/context]

“Die mensen hebben nog nooit van een ergotherapeut gehoord, denk ik, daar heb 
ik misschien wel wat aan, maar je wordt dan toch geremd vanuit de waarde van 
het bedrijf, de belangen van het bedrijf, dat is zegt van: we houden het bij het oude 
en (…) Dat dus. Ik denk wel dat je echt met de waarde van de cliënt en mij en het 
bedrijf daarmee een beetje in de knoei komt.” 1:255 (1749:1749) [Omgaan met organisatie/

context]
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Deze fragmenten leren mij, dat beroepsbeoefenaren in dilemma’s geraken. In deze 
fragmenten is leesbaar dat er verschillende krachten spelen in de werkwereld van 
de beroepsbeoefenaar en dat die krachten de beroepsbeoefenaar in onzekerheid 
brengen. De beroepsbeoefenaar is twijfelachtig over welke keuze gemaakt moeten 
worden. De fragmenten roepen een beeld op van een situatie waarin ook daadwerkelijk 
één keuze gemaakt moet worden. De beroepsbeoefenaar zoekt de zekerheid bij de 
toegevoegde waarde voor de cliënt vanuit de eigen beroepswaarde. Aan de andere 
kant trekt de macht vanuit de organisatie aan hem. Er is een tweeslachtige houding 
te herkennen van de beroepsbeoefenaar ten opzichte van de spelende machten in de 
werkwereld. Ook is een zoektocht naar zekerheid te herkennen. In de fragmenten is een 
voorzichtige start zichtbaar, waarin de beroepsbeoefenaar bij zichzelf te rade gaat, een 
reflectieve vraag stelt en het eigen denken probeert op te starten. Door de bril van het 
gedachtegoed van Fromm is deze situatie ook herkenbaar als een receptieve instelling 
van het individu. De zekerheid wordt wel gezocht in een bron buiten het eigen individu: 
de normen en waarden van de werkorganisatie, of de normen en waarden van de cliënt, 
of die van het beroep. De zekerheid komt niet vanuit de persoon zelf: het denken over 
de situatie is geen denken vanuit een scheppende, creatieve instelling. Het is meer een 
denken vanuit een onzekere situatie, waarin men zoekt naar de eigen positie en dreigt 
de eigen identiteit te verliezen.

“Dan hoor je weer verhalen van hoe de ziektekostenverzekeraar achter dingen aan 
zit en wat die dan allemaal wil weten en dat je dan een product hebt wat je dan 
moet gaan beschrijven, nou, je wordt er gierend gek van. Het kost bakken vol tijd.” 
1:528 (4273:4273) [Omgaan met organisatie/context]

Dit fragment is helder in het gevoel dat hier naar voren wordt gebracht. Het gevoel 
van machteloosheid met de situatie. De beroepsbeoefenaar wordt ‘gierend gek’ van de 
situatie. Uit dit fragment spreekt duidelijk dat de beroepsbeoefenaar geen vertrouwen 
heeft in de situatie, in wat de buitenwereld, een andere macht oplegt. In dit fragment is 
een conserverende instelling van het individu waar te nemen. Het individu heeft geen 
vertrouwen in de buitenwereld en houdt wellicht alles het liefst bij het oude. In dit 
fragment herken ik geen kenmerken van de creatieve, scheppende instelling.

“Ik wil wel, maar ik kan niet. Ik wil wel, maar het mag niet. En de bril die je als 
ergotherapeut op hebt, die wil je niet afzetten, maar je moet hem praktisch 
afzetten. Dat is vooral frictie met jezelf en je achtergrond en gewoon het geen wat 
een cliënt gewoon uitspreekt naar je.” 1:511 (3935:3935) [Omgaan met organisatie/context]

vanBodegom-layout.indd   174 26/10/2017   14:38



175

5

Professioneel handelen: verlangen naar professionele vrijheid

Ook in dit fragment klinkt machteloosheid met de situatie door. ‘Ik wil wel, ik kan niet, 
ik wil wel, maar het mag niet’ zijn woorden die de machteloosheid kracht bij zetten. 
De macht van de ander wordt als groot ervaren. Dit roept bij het individu innerlijke 
dilemma’s op. Wordt hier nu verwacht dat de ander zekerheid biedt en ook als magische 
helper moet worden opgevat? ‘In ieder geval is het effect dat het individu knel zit. ‘Frictie 
met jezelf’ valt op in dit fragment. De magische helper uit de buitenwereld geeft nog 
geen oplossing en dus niet de zekerheid die wordt gezocht.

“Dat voor de ene doelgroep van alles uit de kast wordt getrokken, terwijl een 
andere doelgroep er eigenlijk onderdoor suddert, want de zorg is te duur. En daar 
kriebelt het bij mij. Dan denk ik van: fijn voor de mensen aan wie zoveel besteed, 
maar van de andere kant van: ja… Wat moeten die mensen dan waar niet zoveel 
aan wordt besteed. Die [. . .] En ik vind dat een dilemma, hoor.” 1:533 (4315:4315) 

[Omgaan met organisatie/context]

Dit fragment illustreert dat de structuur van de samenleving niet wordt ervaren als dat 
iedereen daarin tot ontplooiing kan komen. Dit roept een dilemma op. Dit dilemma 
wordt wel verwoord in dit fragment, maar er wordt niet gezegd hoe dit vanuit het 
creatieve scheppende individu benaderd kan worden. Het is een constatering waarin 
blijkbaar geen uitweg zichtbaar is. Wel lijkt ook hier een voorzichtige aanzet zichtbaar 
van een reflectieve vraag om het eigen denken te starten: ‘Dan denk ik van […]’. 
Fromm benadrukt dat het niet afgestemd zijn van ontplooiingskansen in het individu 
en de structuur van de samenleving een bron is voor een ongezonde samenleving. 
Hier lijkt de situatie eerder tweeslachtig en zonder uitweg. De opstelling van de 
beroepsbeoefenaar creëert geen beweging of verandering in deze situatie. Daarmee 
lijkt de beroepsbeoefenaar juist te kiezen voor aanpassing aan de situatie in plaats van 
te kiezen voor omgaan met de situatie of het veranderen van de situatie. Binnen het 
kader van Fromm kiest het individu hier voor een receptieve instelling en verwacht hij 
dat de bron van verandering buiten het persoonlijke zelf ligt.

“Er is ook een wachtlijst, dus er is gezegd dat we geen nevenactiviteiten meer 
kunnen doen. Dan denk ik: “Tja, dat kun je wel zeggen, maar ik vind het gewoon 
heel belangrijk om toch mijn kennis op peil te houden en ik vind het heel belangrijk 
om ergotherapie voor mensen met een verstandelijke beperking heel goed in 
Nederland op de kaart te krijgen.”. Dan kun je wel tegen me zeggen: “Dat mag je 
niet meer doen.”, maar helaas pindakaas, ik doe dat toch! Ik vind het belangrijk om 
te zeggen, en ik denk ook dat uiteindelijk ten goede komt voor mijn cliënt.” 1:308 

(2169:2169) [Omgaan met organisatie/context]
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“In die directe toegang moet je ook zuiver zijn. Dat je als beroepsgroep niet maar 
meer kosten gaat krijgen voor de zorg. Het is de bedoeling te gaan besparen. Daar 
ben ik misschien te strak in, wie zal het zeggen.” 1:111 (722:722) [Beroepswaarden]

“Wat ik lastig vind. De thuiszorg is soms toch een beetje pamperen van mensen. 
Gisteren hadden we het met iemand over een kousenuittrek-apparaat, want die 
mensen zitten te wachten op iemand van de avonddienst om de kousen uit te 
doen als zoonlief weg is. Maar ja, het kan ook gaan om de kostenbesparing.” 1:119 

(805:805) [Omgaan met organisatie/context waarden]

Deze drie fragmenten duiden op een instelling, waarin het individu zich duidelijk 
afwendt van de ene macht en kiest voor een andere macht. Ook geven deze fragmenten 
mij het idee dat zij zichzelf macht toe-eigenen, zonder het gevoel van afgestemd 
zijn op de ander. In de relatie tot elkaar wordt meer onverschilligheid zichtbaar. De 
meer commercieel ingestelde instelling van het karakter creëert een kloof tussen de 
verschillende machten in het veld. Zij vinden iets van elkaar en ieder kiest een eigen 
weg, een eigen positie waarin de afstand tot de ander lijkt te worden vergroot. De 
fragmenten geven de indruk dat de beroepsbeoefenaar zeker weet dat het goed is 
wat hij vindt en doet. Vanuit het gedachtegoed van Fromm wordt echter helder dat 
dit schijnzekerheid is en dat niet afgestemd zijn op de wereld vanuit een scheppende 
rol deze onzekerheid uiteindelijk voedt en wellicht de afstand tussen de verschillende 
actoren op de marktplaats vergroot.

Deze confrontatie tussen het gedachtegoed van Fromm en fragmenten uit de vertelde 
verhalen van ergotherapeuten over professioneel handelen geeft mij het beeld van 
een beroepsbeoefenaar, een individu die, in de woorden van Fromm, de relatie tot de 
wereld niet benut om dingen te verwerven, eigen ontplooiingskansen kan vergroten, 
en eigen capaciteiten te benutten. Professioneel handelen, zoals dit in de verhalen naar 
voren komt, wordt gekenschetst door het handelen van een individu die zich verhoudt 
tot de wereld vanuit een karakterinstelling die gevoed wordt door een bron buiten het 
eigen zelf. Daarmee zoekt het individu naar zekerheid uit die bron buiten het zelf. De 
karakterinstellingen die zichtbaar naar voren komen in de beschreven fragmenten, zijn 
die van de receptieve instelling en de commerciële instelling. Deze zijn te herleiden 
tot de beroepsbeoefenaar die van de situatie verwacht dat daar op de een of andere 
manier zekerheid verschijnt, dat de ander daarin de weg wijst. De persoon laat daarin 
een afwachtende houding zien en verwacht iets van de ander. De ander heeft daarin 
een positie van de magische helper. Dat is degene die verwacht wordt ook de zekerheid 
te geven. De afhankelijkheidspositie van het individu ten opzichte van de externe bron 
is in deze situatie groot.
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Ook wordt de verhouding van het individu tot de wereld gevoed door de invloed van 
de marktwerking. Dit geeft een relatie, waarin de afstand tot elkaar groter wordt en de 
partijen elkaar uiteindelijk niet meer kennen. De waardering voor elkaar is uit de relatie. 
Mensen hebben elkaar niet meer nodig om van nut en van waarde voor elkaar kan zijn. 
Iedereen is nu een koopwaar in de relatie en de ander is daarin bruikbaar om tot eigen 
gewin te komen.

Een ander aspect dat uit de fragmenten naar voren komt, is dat het individu de relatie tot 
de ander aangaat vanuit het mechanisme van automatisch conformisme. Dit bevestigt 
dat het individu zich aanpast aan de omgeving, als het ware opgaat in de omgeving 
en daarin geen autonome, vrije positie kiest. Dit aanpassen is zichtbaar, doordat het 
individu daadwerkelijk zegt dat het zich conformeert aan wat gangbaar is geworden. 
Het individu past zich aan verschillende machten aan. Dat kunnen de macht van de 
cliënt, de macht van het geld of de macht van de professie zijn. Het mechanisme van 
het automatisch conformisme voedt de onverschilligheid en vervreemdt het individu 
van het eigen denken, voelen en weten. Het individu creëert door deze strategie van 
aanpassen aan de samenleving een schijnzekerheid voor zichzelf.

Wat in de verhalen van ergotherapeuten naar voren komt is herkenbaar en te plaatsen 
in het gedachtegoed van Fromm. Ik zie een mens verschijnen die in deze hedendaagse 
tijd worstelt met zijn positie, met de gecompliceerdheid van de samenleving en die 
zich steeds minder bewust is van de existentiële onzekerheid en ambiguïteit die hoort 
bij het leven. Houvast wordt gezocht bij de ander. De innerlijke stem van de rede 
verdwijnt achter een sluier van schuldgevoel, angst voor eenzaamheid en angst om 
niet erkend te worden. Dit alles leidt tot schijnzekerheid en inperking van innerlijke 
vrijheid, volgens Fromm. Ergotherapeuten in de beschreven fragmenten zijn daarin niet 
anders dan anderen. De fragmenten uit de verhalen van ergotherapeuten roepen ook 
dit beeld op van machteloosheid met de situatie en het zoeken van een zekerheid bij 
de ander. De worsteling is bijna voelbaar door de fragmenten heen. In de fragmenten 
is zichtbaar dat binnen professioneel handelen voortdurend keuzes gemaakt dienen te 
worden om naar eigen bevinding het goede te doen. In de fragmenten gaat dit veelal 
niet om technisch-instrumentele keuzes, maar eerder om de morele kant van de keuze 
in professioneel handelen. In die keuzes, hoe men zich het beste kan verhouden tot de 
gegeven situatie om het goede te doen, lijkt een stem door te dringen van een hoger 
gezag, van een gezag waar meer macht aan toegekend wordt. Fromm (1955, p. 131) 
noemt dit het ‘autoritaire geweten’. Dit geweten is de innerlijke stem van de persoon, 
maar in feite is deze stem gestuurd door een extern gelegen gezag. Het handelen van 
deze persoon wordt bepaald door de angst voor straf of de hoop op beloning. Dit kan 
zover gaan, dat ook normen en waarden zonder meer worden overgenomen en worden 
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aanvaard als die van de persoon zelf. Fromm (1955, p. 145) roept de mens op zich 
bewust te worden van de innerlijke stem, te leren luisteren naar het innerlijke geweten. 
Dit geeft de mens de ruimte, de vrijheid om het goede te doen, bij te dragen aan een 
gezonde samenleving en daarin te zoeken naar het gemeenschappelijke, in plaats van 
het verschil te versterken.

5.7 KRITISCHE BESCHOUWING

Uit de voorgaande hoofdstukken in deze thesis is naar voren gekomen dat waarde(n)
vol professioneel handelen geen eenvoudige zaak en geen instrumenteel recept is. 
Het vraagt van persoon tot persoon om zich te verhouden tot de pluriformiteit van 
de samenleving, waarin verschillende waarden op elkaar inspelen. Om daarin het 
goede te doen, de goede keuzes te kunnen maken wordt het gedachtegoed van 
normatieve professionalisering door velen gezien als een antwoord op professioneel 
handelen binnen deze samenleving. Dit betekent dat beroepsbeoefenaren naast 
technisch-instrumentele aspecten ook aandacht hebben voor ethische aspecten in hun 
professioneel handelen. Met andere woorden hebben zij aandacht voor dat normen 
en waarden een rol spelen in wat zij teweegbrengen bij de ander en bij zichzelf. Uit 
verschillende praktijkervaringen over normatieve professionalisering is op te maken 
dat normatieve professionalisering ook geen recept is, maar gezien moet worden als 
een ideologie van waaruit gewerkt en gehandeld kan worden. Is de mens bereid om 
vraagtekens te plaatsen en vraagtekens op te roepen en zich te laten bevragen over 
het doen van waarden in zijn eigen handelen? Melse (2013, p. 401) spreekt uit eigen 
ervaring als hij zegt: “terugkijkend leer ik dat het zinnig is om als normatieve professional 
de notie van ruimte te hebben of te krijgen goed te onderzoeken”. In mijn woorden 
begrijp ik hieruit dat professionele ruimte, professionele vrijheid om het goede te doen 
naar eigen bevinding, geen vanzelfsprekendheid is. Melse vertelt verder dat in de relatie 
tot de ander vaak wel ruimte is om vragen te stellen, maar dat dit geen garantie is als 
het gaat om doorwerking van die normatieve vragen in professioneel handelen op 
individueel niveau en op organisatieniveau. Hierin lees ik een weerbarstigheid die in 
de ogen van Fromm gaat om het zich verhouden tot de ander, tot de organisatie, tot 
de samenleving en van de professional moreel bewustzijn en morele kracht vereist. Zij 
vraagt om het maken van morele keuzes en om lef om het goede te kunnen doen. De 
professional ervaart weerbarstigheid, ervaart een worsteling in zijn rol om het goede, 
het waarde(n)volle te doen.
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Met de bril die Fromm mij geeft, beschouw ik de worsteling in professioneel handelen 
van ergotherapeuten om het waarde(n)volle te tonen aan de ander vanuit een 
individualistisch perspectief. Fromm zet in zijn denken de persoon centraal in relatie tot 
de samenleving, Fromm benadrukt dat de mens zijn eigen wereld schept en daarmee 
ook de actuele situatie in de samenleving kan deconstrueren om tot een meer gezonde 
samenleving te komen. Fromm laat zich hierin zien als een humanistisch denker. Hij 
creëert daarbij ook het beeld dat als de mens ziek is, ook de samenleving ziek is. Dat 
betekent het omgekeerde: als de mens gezond handelt, de samenleving ook gezonder 
wordt. De manier waarop de mens zich verhoudt tot de samenleving is een indicatie 
voor de toestand van die samenleving. Hierbij is het een vaststaand gegeven dat 
altijd sprake is van onevenwichtigheid, onzekerheid en tweeslachtigheid, omdat dit 
opgesloten zit in de natuur van de mens. Dit is vanuit het denken van Fromm niet iets 
wat de structuur van de samenleving oplegt aan de mens. De samenleving ziet hij als 
een product van hoe de mens deze heeft gecreëerd vanuit de gegeven situatie en bij 
de mens ligt dan ook de start van verandering. In dit denken van Fromm lees ik geen 
specifieke aandacht voor een beïnvloeding van klasse, cultuur of de macht van een groep 
of dat een permanente strijd gaande is om de macht in een specifieke situatie. In zijn 
denken bestaat geen relatie tussen de persoon en bijvoorbeeld zijn maatschappelijke 
positie en de mogelijke macht die daaruit voortvloeit. Fromm focust op de kracht van 
het sociaal karakter, dat dient om te gaan met intrinsieke, disharmoniërende krachten 
van onzekerheid en ambiguïteit en verlangens tot ontplooiing en ontwikkeling van zijn 
scheppend vermogen.

Fromm laat in zijn denken zien dat de mens altijd zoekt naar een verbinding met 
zijn wereld. Dit kan het individu doen op twee manieren: door via assimilatie zaken 
te verwerven uit de wereld en door een socialisatieproces zich te verbinden met de 
wereld. Deze verbondenheid met de wereld is de basisbehoefte van de mens. Dit komt 
voort uit een onveranderbare tweeslachtigheid, die van nature in de mens verscholen 
zit. Deze tweeslachtigheid geeft onzekerheid, machteloosheid en een gevoel van 
isolement, van inperking van innerlijke vrijheid. Vanuit dat gevoel is het individu altijd 
op zoek naar zekerheid. Het individu creëert zijn zekerheid door de manier waarop hij 
zich verbindt met de wereld. Deze verbinding met de wereld kent een productieve, 
creatieve, scheppende manier en de tegenpool daarvan, de niet-creatieve, productieve 
manier. Door de disbalans tussen de ontplooiingskansen van het individu en de 
structuur van de samenleving wordt onzekerheid gevoed en kiest het individu voor 
manieren die zekerheid bieden buiten het eigen, persoonlijke zelf. Het leven kan gezien 
worden als een levenslange zoektocht naar balans, naar harmonie en evenwicht. In 
de fragmenten uit de verhalen van ergotherapeuten over professioneel handelen is 
deze zoektocht naar zekerheid ook te herkennen. Fromm geeft mij het kritische inzicht 
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dat het gevoel van beknelling geen wezensvreemd aspect is, dat een verlangen naar 
vrijheid in zijn denken altijd gepaard gaat met een onderwerping aan de macht van 
de ander. De kunst is om in deze worsteling het waarde(n)volle naar voren te brengen 
en te tonen in professioneel handelen. In die zin zet Fromm een ideologisch beeld 
neer, waarin een moreel appèl gedaan wordt op de mens zelf om ruimte te scheppen 
voor vraagstukken die ertoe doen. Het verlangen naar scheppen van ruimte, van meer 
vrijheid in professioneel handelen is een actueel thema. Dat lees ik ook terug in de 
verhalen van ergotherapeuten over professioneel handelen.

Vrijheid is en blijft een groot goed en door de eeuwen heen heeft de mens zich ontdaan 
van de ketenen van horigheid. Vrijheid doet een beroep op omgaan met de bij het 
leven horende gevoel van ambiguïteit. De manier waarop we ons verbinden met de 
ander in de onzekerheid van de samenleving, laat zien dat we als mens ons afwenden 
van wat vrijheid van ons vraagt. De angst voor vrijheid komt op de voorgrond te staan 
en biedt ons in onze behoeften volgens Fromm schijnzekerheid. We eren diep van 
binnen eerder een gevoel van beknelling dan een gevoel van vrijheid. Dit is volgens 
Fromm het existentiële spanningsveld, dat hij verwoordt als enerzijds een verlangen 
naar vrijheid en anderzijds een ondergeschiktheid aan de macht van de ander. Dit 
existentiële spanningsveld ligt opgesloten in de natuur van de mens. Fromm roept 
op tot bewustwording van dit spanningsveld en tot het inruilen van de dualiteit van 
dit spanningsveld voor dialogiteit. Fromm vraagt om het inzetten van rede, kennis en 
verbeeldingskracht om het goede te doen en bij te dragen aan het bevorderen van 
gezondheid in deze samenleving. Dat vraagt bovenal om luisteren naar de innerlijke 
stem en om het omarmen van ambiguïteit, het omarmen van meerduidigheid als basis 
om het waarde(n)volle te tonen. Omarmen van het spanningsveld van ambiguïteit lijkt 
een sleutel tot het creëren van meer professionele ruimte om keuzes te maken voor het 
doen van het goede, het doen van het waarde(n)volle. Volgens Fromm ligt de toegang 
tot dit omarmen van ambiguïteit in het ontwikkelen van de innerlijke, humanistische 
stem van het morele geweten. Deze stem wordt nu veelal overreden door de autoritaire 
stem van het geweten, die gestuurd wordt door de stem van het systeem van machts- 
en beheersstructuren. Deze oppermachtige stem sluipt als het ware de mens binnen 
en laat de mens denken dat deze stem van hemzelf is. Dit vraagt volgens Fromm om 
bewustwording en ontwikkeling van het laten klinken van de innerlijke stem van het 
zelf, het eigen geweten. Hierin laat Fromm zijn diepgeworteld geloof zien in de kracht 
van de mens.

Het is in deze fase van het onderzoek te simpel en te eenduidig om te constateren 
dat het gedachtegoed van Fromm een oplossing is voor beroepsbeoefenaren om uit 
de positie van beknelling te komen. Het vraagt om een verdiepingsslag, een verder 
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begrijpen van aspecten die uit de verhalen over professioneel handelen naar voren zijn 
gekomen. Want in de vertelde verhalen zie ik terug dat ergotherapeuten zich veelal 
verbinden vanuit een niet-creatieve karakterinstelling en daarmee zekerheid zoeken 
bij krachten buiten zichzelf. Dit is een passende manier binnen een samenleving met 
een gerichtheid op marktwerking, instrumentalisering en regeldruk, maar geeft wel 
het gevoel van beknelling. Dit roept de vraag op hoe daarmee om te gaan, zonder 
daarbij het waarde(n)volle te verliezen. Door krampachtig zichtbaar te willen zijn vanuit 
de waarde van het professioneel handelen en vast te willen houden wat men heeft, 
verliest de ergotherapeut volgens Fromm juist het scheppend vermogen, of, wat ik 
zou willen noemen binnen de context van dit onderzoek: zijn vermogen waarde(n)
vol professioneel handelen tot uiting te brengen. Dan blijft het geworstel in stand. De 
uitweg uit dit geworstel is, volgens het gedachtegoed van Fromm, de ontwikkeling 
van een innerlijk geweten en bovenal de kunst om te leren leven in en met het 
spanningsveld van ambiguïteit. Dit spanningsveld is een vaststaand feit, behorend bij 
de natuur van de mens en daarmee onveranderbaar. Het nu beknellende, fascinerende 
waarden- krachtenspel in professioneel handelen van ergotherapeuten in relatie tot 
de logica van ambiguïteit beter begrijpen, vraagt om een tweede ontmoeting met de 
gesprekspartners in dit onderzoek.

5.8 TERUG NAAR STEM VAN ERGOTHERAPEUTEN

De aangereikte kennis uit het gedachtegoed van Fromm helpt mij om onder ogen te 
zien dat het doen van het goede, het doen van het waarde(n)volle in professioneel 
handelen gezien kan worden als een levenslange uitdaging. Het waarde(n)volle in 
relatie brengen tot de ander vraagt om morele kracht als leidraad. Deze morele kracht 
ondersteunt in omgaan met de bij het leven horende ambiguïteit. Hierdoor creëert de 
mens meer vrijheid in zijn handelen. Hij kan daarmee ruimte scheppen voor creativiteit 
en morele keuzes vanuit het innerlijke, humanistische zelf. Op deze wijze legt Fromm 
een verbinding tussen handelen van individuen en bijdragen aan een gezondere 
samenleving.

Ambiguïteit beter kunnen duiden, beter leren begrijpen in relatie tot waarde(n)vol 
professioneel handelen, tot normatieve aspecten in professioneel handelen, vraagt om 
een dieper doordringen in verhalen die daarover verteld kunnen worden. Het belang 
hiervoor vind ik in het gedachtegoed van Fromm. Hij laat mij zien dat ambiguïteit 
(onzekerheid over betekenisgeving, tweeslachtigheid, meerduidigheid) bij het 
leven hoort en zich uit in hoe betekenis gegeven kan worden aan hoe de mens zich 
verhoudt tot de ander in deze samenleving. Door weg te lopen van deze permanente 
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onevenwichtigheid, door zich voortdurend aan te passen aan de macht van de ander, 
raakt de mens juist de eigen identiteit kwijt en versterkt daarmee juist het gevoel van 
onzekerheid. Leert de beroepsbeoefenaar deze ambiguïteit niet te omarmen, het 
spanningsveld niet te duiden door het laten klinken van de innerlijke stem, dan zullen 
vervreemding en onzekerheid een reëel gevaar betekenen voor verder professionele 
ontplooiing en versterking om te kunnen bijdragen aan een gezonde samenleving. Dit 
vraagt volgens Fromm om het naar voren halen van de morele kant van het krachtenspel. 
Het vraagt dus om versterking van innerlijke krachten om te leren omgaan met deze 
onzekermakende ambiguïteit, in een wereld die vooral aandacht heeft voor krachten 
als rendementsdenken, beheersing en zekerheid (Schreurs, 2015). Om uit de positie 
van beknelling te komen, ziet Fromm juist een perspectief richting het creëren van 
meer vrijheid en het creëren van ruimte om het eigen geweten, de innerlijke stem te 
laten klinken. Fromm roept op tot het inzetten van het scheppend vermogen van de 
mens en dat daarin rede, kennis en verbeeldingskracht sleutelbegrippen zijn om zich 
vanuit een eigen identiteit, een eigen zelf te oriënteren op en zich te verbinden met de 
samenleving.

Dit roept de vraag op wat ergotherapeuten daarover vertellen. Om meer zicht op het 
concept van ambiguïteit in professioneel handelen van ergotherapeuten te krijgen en 
om daarmee meer waarde(n)volle aspecten in dat professioneel handelen te kunnen 
duiden, ga ik terug naar de negen ergotherapeuten voor een tweede gesprek. In 
deze gesprekken ga ik op zoek naar de innerlijke stem van ergotherapeuten, om het 
essentiële thema ambiguïteit, dat uit verkenning van het gedachtegoed van Fromm 
naar voren is gekomen, verder te verkennen. Deze verkenning is mijn volgende stap in 
het leren begrijpen van waarde(n)vol professioneel handelen van ergotherapeuten en 
wordt beschreven in het volgende hoofdstuk.
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HOOFDSTUK VI
ketens Van Vrijheid in professioneel 

handelen: ambiguïteit

De mens is vrij, maar hij vindt zijn beperking in zijn eigen vrijheid.

(Simone de Beauvoir 1908-1986. Bron: The Ethics of Ambiguity, 1947)
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6.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk richt ik mij specifiek op een thema dat zich onthult uit vertelde verhalen 
van ergotherapeuten over waarde(n)vol professioneel handelen. Dit is het thema 
‘ambiguïteit’. Het thema ‘ambiguïteit’ is een thema, dat niet openlijk in het discours over 
waarde(n)vol professioneel handelen naar de voorgrond komt. Het is een thema dat 
meer tussen de regels door zichtbaar is geworden. Een thema, dat zich als het ware 
aandient aan de onderzoeker bij nadere beschouwingen van de verhalen met de 
gesprekspartners en gezien wordt als een essentieel onderdeel van professional-zijn 
in een voortdurend veranderende, complexe samenleving (Dall’Alba, 2009). Het wordt 
geduid in relatie tot onzekerheden in betekenisgeving in professionele praktijken 
(Jacobs, 2010) en is wellicht het lastigste en een omstreden aspect om te belichten. Het 
thema ‘ambiguïteit’ vraagt om een ontvouwing in de verwachting dat deze ontvouwing 
bijdraagt aan het creëren van meer professionele vrijheid, om het waarde(n)volle te 
kunnen doen als beroepsbeoefenaar.

In dit hoofdstuk zet ik om die reden een volgende stap in het leren begrijpen van 
waarde(n)vol professioneel handelen van ergotherapeuten. Ik kijk of ik aanvullende 
inzichten over normatieve, waarde(n)volle aspecten ontdek als ik aan de hand van dit 
thema nog een stap dieper door probeer te dringen in verhalen van ergotherapeuten 
over professioneel handelen. Voor het maken van deze stap ben ik teruggegaan naar 
de negen ergotherapeuten die ik eerder gesproken heb. In het voorgaande hoofdstuk 
is helder geworden dat het leven van de mens van nature ambigue is. Dit betekent 
dat er altijd sprake is van een spanningsveld in hoe de mens zich kan verhouden tot 
de samenleving en hij daarin ook van nature de neiging heeft zekerheid te zoeken 
bij de ander of in het andere om hem heen. Fromm laat in zijn theorie zien dat het 
spanningsveld, waarin de mens leeft, kenmerken heeft van verschillende polen en dat 
er altijd sprake is van een verlangen naar vrijheid en een onderwerping aan macht. Het 
creëren van professionele vrijheid en van professionele ruimte in dat spanningsveld 
is daarin een essentieel onderdeel en staat in relatie met hoe de mens zich verhoudt 
tot de samenleving. Op basis van deze inzichten heb ik dilemma’s, inzichten en 
stellingen geconstrueerd, die voortkomen uit mijn opgedane inzichten tot nu toe. 
Ergotherapeuten hebben voor de tweede keer hun meningen en ervaringen gedeeld 
en hebben mij op die manier vervolgverhalen aangereikt voor een verdere verkenning 
van mijn onderwerp van onderzoek. Om tot verdiepende, waarde(n)volle inzichten te 
komen, heb ik mij gefocust op enkele relevante concepten uit het denken van Fromm 
(die later in dit hoofdstuk worden belicht) en aansluiting gevonden in de Voice-Centered 
Relational Method (Gilligan, Spencer, Weinberg, & Bertsch, 2006). De representatie 
van mijn inzichten uit deze vertelde verhalen is voor mij als onderzoeker dan ook de 
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kern van dit hoofdstuk. Ik start met een beschouwing over de logica van ambiguïteit 
om mijn frame van denken, kijken en doen binnen dit hoofdstuk te verhelderen en te 
verantwoorden. Voordat ik mijn inzichten uit de vertelde verhalen beschrijf, geef ik een 
korte toelichting op de methodiek van analyse om door te dringen tot de innerlijke 
stem van de verteller, of, zoals Fromm dit benoemt, de innerlijke stem van de rede, om 
normatieve aspecten zoals die zich voordoen in de verhalen te beschouwen.

6.2 DE LOGICA VAN AMBIGUÏTEIT

De vorige hoofdstukken van dit proefschrift hebben mij inzicht gegeven in dat het 
meer bewust inzetten van de waardenkant van professioneel handelen professionals 
kan ondersteunen in hun werk om uit de beperkende positie van professionele 
beknelling te komen. De waardekant komt juist naar voren in de interactie met de 
ander (Jacobs, 2010) en vraagt om kritisch nadenken over en aangaan van complexe 
vraagstukken. Het werken vanuit een waardenperspectief kan gezien worden als 
ambivalent (Kunneman, 2005) en vraagt om een reflectieve, lerende houding. Werken 
vanuit een waardenperspectief is verschillend van persoon tot persoon; dit werken 
hanteert geen vastomlijnde richtlijnen en roept ambiguïteit en daaruit voortkomende 
onzekerheid op. Dit komt ook naar voren in de vertelde verhalen van ergotherapeuten 
over professioneel handelen binnen dit onderzoek. Hierin komt het beeld naar voren 
van een professional die voortdurend zoekt naar houvast, maar terecht is gekomen in 
een situatie van ambiguïteit en onzekerheid (Mackey, 2014). Het gedachtegoed van 
Fromm laat zien dat tweeslachtigheid, onevenwichtigheid en onzekerheid horen bij 
het leven en opgesloten liggen in de natuur van de mens. Dit geeft een voortdurend 
spanningsveld, waaruit de mens het liefst verdwijnt en waar hij zich van af wil wenden. 
Dat maakt dat Fromm het menselijk leven bestempelt als een levenslange zoektocht 
naar evenwicht, balans en harmonie. Met andere woorden: ambiguïteit hoort bij het 
leven en is terug te vinden in zijn denken over vrijheid en de morele krachten van de 
mens.

Het idee van ambiguïteit is dus een menseigen idee. Kijk ik vanuit dat perspectief naar 
professioneel handelen van ergotherapeuten, dan zit ambiguïteit diep verweven in de 
theoretische basis van het beroep, omdat ergotherapie van oudsher gebaseerd is op twee 
wetenschappelijke denkwijzen. Dat zijn het analytisch-reductionistische denkkader en 
het fenomenologische denkkader. Het uitgangspunt is dat ergotherapeuten handelen 
vanuit deze beide gezichtspunten. Mattingly (1998a, p.143) beschrijft het beroep om 
die reden als een ‘two-body practice’ en geeft aan dat dit soms conflicterend werkt 
binnen meer biomedisch gerichte domeinen, waarin meetbare resultaten gevraagd 
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worden in plaats van een oriëntatie op betekenisgeving en zorgen die cliënten kunnen 
uiten. In een artikel over professioneel redeneren pleit Kuiper (Kuiper, 2011) al voor een 
dialogische vorm van redeneren om de polarisatie tussen beide benaderingen op te 
heffen. Ergotherapeuten ervaren immers angst in dat spanningsveld om diep door te 
dringen in het levensverhaal van de ander en hebben om die reden de neiging zich aan 
de passen aan de eisen van de biomedische context. Zij verliezen daarmee de waarde 
van de fenomenologische benadering uit het oog.

Ook in het gebruik van conceptuele kaders wordt de ambiguïteit ervaren. Zo is 
het uitgangspunt van een holistische benadering soms in tegenspraak met het 
biomedische denken (Finlay, 2001) en ontstaat verwarring over de rolopvatting van 
ergotherapeuten. Ditzelfde effect is terug te lezen in de opvatting over en het gebruik 
van het concept van ‘occupational justice’ binnen het domein van ergotherapie 
(Hammell, 2016). In de rolopvatting van ergotherapeuten zelf en in theoretische 
grondslagen klinkt ook ambiguïteit door. Dit is onder andere het resultaat van een 
onderzoek onder ergotherapeuten en andere professionals die werkzaam zijn in de 
geestelijke gezondheidszorg voor jongeren in Australië. Ergotherapeuten ervaren zelf 
een meerwaarde van hun rol binnen dit domein, maar kunnen deze meerwaarde niet zelf 
expliciteren in dit domein van werken. Dit roept bij andere professionals vragen op over 
de rol van ergotherapie. De beroepsidentiteit wordt als zwak ervaren. De grenzen van 
de beroepsidentiteit worden als diffuus gekenmerkt: theorie en praktijk zijn niet sterk 
met elkaar verbonden en professioneel handelen van ergotherapeuten in dit domein 
vraagt om aanscherping van identiteit om van meerwaarde te worden ervaren door 
andere professionals, waarmee wordt samengewerkt (Hardaker, 2011). Een onderzoek 
(Drolet & Desormeaux-Moreau, 2016) onder Franstalige ergotherapeuten in Canada 
geeft ook dit beeld. Ergotherapeuten hebben een zwak verhaal over hun beroep en 
stralen daarmee een ambigue identiteit uit. Ook onder ergotherapeuten in opleiding 
speelt deze discussie door om het beroep te verwoorden (Robinson et al, 2012).

Het concept ‘ambiguïteit’ zelf wordt ook meerduidig opgevat binnen de beroepsgroep. 
Het wordt gezien als zwak, onduidelijk en ongewenst. Een ander onderzoek laat juist 
zien wat de meerwaarde is van het concept en dat het ergotherapeuten juist handvatten 
geeft de ander beter te begrijpen en beter te begeleiden. Een studie onder vrouwen met 
een chronische aandoening laat zien dat ambiguïteit een rol speelt in de behandeling en 
helpt om aansluiting te vinden bij het betekenisvolle en dus waardevolle. Waar cliënten 
aangeven betrokken te willen zijn in alledaagse, gewone activiteiten en daarin niet op 
een andere manier gezien willen worden, wordt aan de andere kant ook duidelijk dat 
speciale aandacht juist wel nodig is om de gewone, dagelijkse activiteiten te kunnen 
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doen. Een tweeslachtigheid in doen en betekenisgeving om dagelijkse activiteiten te 
kunnen doen. De vrouwen willen op beide manieren gezien en erkend worden in hun 
vragen en wensen.

This shows how in this activity she was enacting an ambiguity by wanting to be seen 
as ordinary and wanting to be accepted as having special needs and limitations, 
two perspectives that we assume to be difficult to hold at the same time. (Alsaker 
& Josephsson, 2010, p. 62)

Waar ambiguïteit en meerduidigheid in de wens naar het doen van gewone, alledaagse 
activiteiten gezien wordt als een tegenstrijdigheid, is in dit artikel te lezen dat in de 
loop van de behandeling deze meerduidigheid juist als een meerwaarde wordt ervaren. 
Ergotherapeuten hebben dus in professioneel handelen te maken met een zoektocht 
naar de ruimte in dit spanningsveld om met de cliënt manieren te vinden om te gaan 
met deze verschillende polen in het spanningsveld. Dit vraagt om communicatie in het 
samen doen van activiteiten en uitproberen van variaties in het doen van dagelijkse 
activiteiten. Het idee van ambiguïteit blijkt daarin juist van waarde te zijn. Het idee 
van ambiguïteit geeft ruimte voor het gesprek over verschillende invalshoeken voor 
het doen van dagelijkse activiteiten en het zoeken naar betekenis in dat doen 
(Alsaker & Josephsson, 2010). Dit sluit aan bij wat Townsend et al. (2013) schrijven: dat 
ergotherapeuten altijd ideeën en concepten dienen te vertalen van wat zich in het 
dagelijks leven van mensen afspeelt, wat daarin van betekenis is om mens te zijn in deze 
samenleving en mens te zijn binnen het biomedische domein. Townsend en anderen 
(2013, p. 303) positioneren het beroep daarin als een ‘translational profession’. Dit vraagt 
om specifieke aandacht en kennis van beroepsbeoefenaren zelf om toe te passen in 
de praktijk van alledag. Het beroep als een translational profession wordt soms eerder 
gevoeld als een contradictie dan als een aspect van waarde in de beroepsuitoefening. 
Dit levert in de beroepspraktijk situaties op, waarin gesproken wordt van ‘ethische 
spanning’ (Bushby et al, 2015).

Het zien van ambiguïteit als meerwaarde voor professionals speelt een centrale rol als 
het gaat om het duiden van ervaringen in vooraf niet vastgelegde constructen waarin 
een groot beroep wordt gedaan op ons gevoel. Juist in situaties waarin het onzekere, 
ambigue en onbekende een rol speelt, schijnt het gevoel een grote rol te spelen in het 
betekenis kunnen geven aan die situatie, aan die ervaring (Van Rosmalen, 2010).
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Ook Sennett (2008) beschouwt ambiguïteit als een onderdeel van professioneel 
handelen, omdat professionals werken in een steeds veranderende omgeving en 
daarin steeds weer betekenis aan moeten ontlenen en betekenis aan dienen te geven. 
Zo speelt de logica van ambiguïteit op verschillende manieren een rol als het gaat om 
professioneel handelen.

Omdat ambiguïteit zo verweven is in professioneel handelen van ergotherapeuten, het 
gezien kan worden als een relationeel concept en zich toont in professioneel handelen 
in de relatie tot de ander en tot zichzelf, wil ik het gedachtegoed van Fromm nader 
beschouwen aan de hand van twee begrippen. Dit zijn de begrippen ‘vrijheid’ en 
‘morele kracht’. Met een verkenning van beide begrippen voeg ik inhoud toe aan de 
logica van ambiguïteit en verantwoord ik vanuit meerdere perspectieven mijn frame als 
onderzoeker, als ik daarmee de verhalen later in dit hoofdstuk nader beschouw.

Fromm29 analyseert het begrip ‘vrijheid’ en het begrip ‘morele kracht’ in hun 
psychologische betekenis. Alle mensen hebben een verlangen naar vrijheid en 
tegelijkertijd een angst voor die vrijheid. De geschiedenis heeft de mens tot autonome 
individuen gemaakt, die eigen keuzes kunnen maken. Fromm laat in zijn analyse van 
het begrip ‘vrijheid’ zien dat vrijheid twee aspecten in zich heeft. Was de vrijheid voor 
de mens in de middeleeuwen ingeperkt door feodale systemen en begrenst door 
ambachtelijke structuren vanuit de gilden, het gaf de mens wel het gevoel ergens 
bij te horen, gesteund te worden. In deze huidige tijd is de mens losgekomen van 
deze verbanden en de mens wordt in theorie steeds vrijer door economische en 
technologische ontwikkelingen. Daartegenover staat dat de mens meer een radertje 
in het proces van de samenleving is geworden en afhankelijk is van een buiten hemzelf 
gelegen gezag. Fromm schetst hiermee de twee aspecten van vrijheid, die enerzijds 
ruimte afbakenen en steunend werken, maar nu gezien worden als een oude vorm van 
gezag. De hedendaagse mens legt zijn ontwikkeling tot meer vrijheid in dit verlengde: 
vrijheid creëren door het zich ontdoen van vormen van gezag. Daarmee creëert de mens 
in deze samenleving, naast onafhankelijkheid en vrijheid, ook eenzaamheid, isolatie en 
angst. Dat is de reden dat Fromm aandacht vraagt voor een tweede aspect van vrijheid. 
Vrijheid vanuit een meer kwalitatieve benadering roept de mens op tot het creëren van 
meer innerlijke vrijheid. Dit brengt de mens volgens Fromm juist meer vertrouwen in 
hemzelf en in het leven. Het ondersteunt hem in het ontwikkelen van een tolerantie 
ten opzichte van onzekerheid. Fromm roept de mens als het ware op om zijn geweten 

29.  De beschrijving van beide begrippen zijn gebaseerd op boeken van Fromm. Angst voor de vrijheid (1952) 
en De zelfstandige mens: Bijdrage tot een humanistische ethiek (1955)
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in te zetten om vertrouwen in het zelf te ontwikkelen. Ook het begrip van ‘geweten’, 
van ‘morele kracht’ schetst Fromm als een begrip waarin dualiteit en daarmee gepaard 
gaande ambiguïteit liggen opgeborgen. Hij onderscheidt in deze morele kracht het 
autoritaire geweten en het innerlijke, humanistische geweten. Daarmee maakt hij 
een onderscheid tussen twee stemmen die in de persoon doorklinken. Het autoritaire 
geweten is de stem van de macht buiten het zelf, een stem van een gezagsstructuur, 
die als het ware verinnerlijkt is en klinkt als horend bij de mens zelf. Deze stem is van 
invloed op het handelen van de mens en wordt bepaald door een bijbehorend gevoel 
voor angst voor straf of juist hoop op een beloning, op een gezien worden. In de opinie 
van mensen klinken stemmen van gezagsstructuren onbewust, dan wel bewust door. 
De humanistische, innerlijke stem daarentegen is juist de eigen stem van de mens, vaak 
diep verborgen, maar in ieder mens aanwezig. De stem van dit geweten geeft antwoord 
op het eigen functioneren van de mens en kan gezien worden als een vorm van het 
kennen van onszelf. Het geeft richting aan een gevoel van juistheid, het doen van het 
goede en in deze innerlijke stem ligt de kennis van onze morele levenservaringen 
opgesloten. Deze stem helpt ons om integriteit te tonen en ons te ontplooien in ons 
denken en doen en handelen. Het ontwikkelen van deze stem vraagt om oefening en 
om aandacht om de stem te begrijpen.

De logica van ambiguïteit ligt verborgen in vele aspecten van ons leven en ons dagelijks 
handelen. In deze logica ligt voor mij de verbinding tussen het denken van Fromm en 
vertelde verhalen van ergotherapeuten over professioneel handelen en wat daarover 
verbonden is met het paradigma van het beroep. Vanuit meerdere perspectieven 
heb ik laten zien dat ambiguïteit een rol speelt en in zijn meerduidigheid een kracht 
kan zijn en ook tegenstrijdigheid, zwakte oproept. Beide kanten zijn deel van de 
logica van het beroep ergotherapeut en deel van de logica van het dagelijks leven, 
de kern waar het beroep zich op richt bij mensen die daarin belemmerd of beperkt 
zijn. Ambiguïteit als begrip geeft enerzijds een gevoel van vrijheid, van ruimte en van 
kracht om het eigene naar voren te brengen en anderzijds de beknelling, de zwakte 
als men denkt te moeten kiezen voor één kant van het begrip. Dit vraagt om aandacht 
voor de pluriformiteit om het goede te kunnen doen (Van Ewijk & Kunneman, 2013), 
aandacht voor het ontwikkelen van het morele geweten om tot vrijheid in handelen te 
kunnen komen (Fromm, 1952, 1955) en aandacht voor de vertaalslag, een verbinding 
tussen verschillende, elkaar soms tegensprekende concepten binnen het beroep 
(Mattingly, 1998a; Kuiper & Steultjens, 2009; Townsend et al, 2013) om tot waarde(n)vol 
professioneel handelen te komen. Dit vraagt in mijn woorden om keuzes maken in de 
meerduidigheid van het professioneel handelen van alledag, te laten zien waarop die 
normatieve keuzes gebaseerd zijn om daarmee professionele vrijheid te creëren en of 
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daarin de innerlijke stem van het geweten doorklinkt om het goede te doen. Dit vraagt 
om dialogiteit en kritisch denken en doen. Of, zoals Fromm zegt, om het laten horen van 
de innerlijke, humanistische stem van het geweten.

6.3 WEER IN GESPREK: TWEEDE INTERACTIVITEIT MET 
ERGOTHERAPEUTEN

De tweede interactiviteit met ergotherapeuten in het proces van onderzoek geeft mij de 
mogelijkheid om inzichten uit dit onderzoek te verifiëren en te verdiepen. Herkennen zij 
mijn inzichten uit dit onderzoek in de praktijk? Welke inzichten komen aan de oppervlakte 
als zij vertellen over hoe zij om gaan met deze aspecten in de hun dagelijkse praktijk? Als 
onderzoeker wil ik deze fase een moment van bevestiging om tot verdiepende inzichten 
te komen; om tot een verder begrijpen te komen van waarde(n)volle aspecten in relatie 
tot professioneel handelen van ergotherapeuten die naar voren zijn gekomen in dit 
onderzoek. Verhalen uit de praktijk van alledag van ergotherapeuten geven mij daarin 
inzicht. Om uit de positie van beknelling te komen, heeft het gedachtegoed van Fromm 
mij het inzicht gegeven dat in professioneel handelen bewustzijn dient te zijn over het 
omgaan met ambiguïteit. Kunnen omgaan met het spanningsveld wat ambiguïteit 
geeft, zorgt voor veel onzekerheid. Fromm roept daarom op tot het ontwikkelen van 
een innerlijk geweten, van de innerlijke, humanistische stem om ruimte te creëren voor 
het maken van goede keuzes in professioneel handelen. Fromm geeft mij duiding aan 
concepten als onzekerheid, ruimte creëren en morele keuzes maken, die ik verder inkleur 
met wat uit de interactiviteit met mijn gesprekspartners naar voren komt. Daarmee kan 
ik de logica van ambiguïteit zoals hierboven beschreven verder beschouwen in het licht 
van de vertelde verhalen van ergotherapeuten over professioneel handelen.

Voor de inkleuring van de concepten heb ik een semigestructureerd interview op basis 
van een aantal vooraf geformuleerde vragen met ergotherapeuten gehouden. Deze 
vragen zijn geconstrueerd uit inzichten tot dit moment in onderzoek en in de vorm van 
dilemma’s, inzichten en stellingen voorgelegd. In deze interactiviteit met ergotherapeuten 
is de ontwikkelde interviewguide (Bijlage F.) zo open mogelijk geconstrueerd, om 
alle openheid te behouden, de specifieke topics te verrijken en verder te verkennen 
als het gesprek daarom vroeg (Bryman, 2008; Rubin & Rubin, 2012). Deze gesprekken 
hebben plaatsgevonden op de plek van voorkeur van de gesprekspartners en duurden 
ongeveer zestig minuten. Geluidsopnames zijn getranscribeerd en vervolgens met het 
softwaresysteem Atlas. ti 30 thematisch geanalyseerd (Gale et al, 2013). De methodische 

30.  Atlas-ti versie 7.0 
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aanpak van deze dataverzameling, de data-analyse en datarepresentatie is uitgebreid 
beschreven en verantwoord in Hoofdstuk III. In de volgende paragraaf geef ik hierop een 
korte toelichting. Dit, om verantwoording te geven over de combinatie van methoden 
om tot een collage van inzichten en tot de representatie daarvan in dit hoofdstuk te 
komen.

6.4 VAN INTERACTIVITEIT TOT REPRESENTATIE

Om tot een representatie te komen van mijn inzichten in deze fase van het onderzoek, 
gebruik ik een collage van data, die voortkomen uit twee verschillende methoden van 
analyse. Vanuit deze twee analysemethoden kleur ik de concepten vanuit meerdere 
perspectieven in. Daarmee kom ik tot één geheel, tot een ‘polyvocal tapestry’(Boje, 
2001, p. 8). Deze keuze komt voort uit het enerzijds creëren van een dieper inzicht 
van wat verteld is over de door Fromm naar voren gebrachte onderwerpen. Dit zijn de 
onderwerpen (i) onzekerheid, (ii) creëren van ruimte om innerlijke geweten, de innerlijke 
stem te laten horen om het goede keuzes te kunnen maken in het professioneel handelen 
en (iii) ambiguïteit. Daarnaast is mijn uitdaging om door te dringen tot de innerlijke stem 
van het geweten, om inzicht te krijgen welke stem of welke stemmen op de voorgrond 
komen als het gaat om vertellen over deze drie specifieke, verdiepende onderwerpen 
in relatie tot waarde(n)vol professioneel handelen. In deze tweede methode van data-
analyse stel ik als normatieve onderzoeker de vraag welke normatieve aspecten naar 
voren komen in de verhalen die verteld zijn en welke stem daarin doorklinkt om de 
concepten meer inkleuring te geven uit de verhalen uit de praktijk van alledag van 
ergotherapeuten.

Het stellen van deze vragen in deze fase van het onderzoek geeft een verdiepend 
inzicht, een verdiepend begrijpen van wat ergotherapeuten verhalen over professioneel 
handelen om het waarde(n)volle te tonen aan de ander. Hiertoe gebruik ik enerzijds de 
methode van Frame Analysis (Gale et al, 2013) om tot een algemeen kader te komen uit 
de vertelde verhalen. Hiermee creëer ik een nadere invulling van de concepten zoals 
deze door Fromm zijn ingegeven. Voor het doordringen tot de innerlijke stem van de 
verteller tot een diepere laag in de verhalen van ergotherapeuten over professioneel 
handelen maak ik gebruik van de Voice-Centered Relational Method (Gilligan, Spencer, 
Weinberg & Bertsch, 2006; Sorsoli & Tolman, 2008). Deze analysemethode geeft de 
onderzoeker handvatten om de innerlijke wereld van de ander te onthullen. Deze 
methode verbindt mij als onderzoeker met het gedachtegoed van Fromm om de stem 
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van het geweten te leren kennen en te herkennen. De inzichten uit deze analyses 
representeer ik als een collage van verschillende inzichten die zijn opgedaan in deze 
fase van het onderzoek.

De interactiviteit met ergotherapeuten levert verschillende narratieven op, die zich 
lenen voor deze analysemethode (Sorsoli & Tolman, 2008, p. 510). De methode 
wordt de Listening Guide genoemd (Gilligan et al, 2006) en is een methode die stem 
geeft aan onderliggende, veelal verzwegen, niet gehoorde thema’s, waarbij mensen 
betrokken kunnen zijn (Gilligan et al, 2006; Sorsoli & Tolman, 2008; Koelsch, 2015). De 
analysemethode vraagt om een associatieve manier van werken van de onderzoeker 
en gaat uit van het moment waar de lezer geraakt wordt bij het lezen van de tekst. 
De kwaliteit van de methode is gewaarborgd als de onderzoeker de stappen uit 
de Listening Guide op de voet volgt. Daarmee krijgt de onderzoeker inzicht in de 
meerstemmigheid van het verhaal en wat deze innerlijke stemmen vertellen over het 
voorliggende onderwerp van onderzoek. De methodische stappen kunnen gezien 
worden als een algemeen kader waarbinnen de onderzoeker ruimte heeft voor een 
toepassing, behorend bij de onderzoeksmethodologie. In dit onderzoek focus ik mij 
vooral op het onthullen van de innerlijke stem van de verteller en wat deze stem aan 
mij kan onthullen. Ander onderzoek laat zien dat de Listening Guide gecombineerd kan 
worden met extra stappen om luisteraars bewust te laten worden van meerstemmigheid 
in levensverhalen van verzorgenden in de ouderenzorg (Bussmann, Kuiper & Maas, 
2015). In Hoofdstuk III is de methode uitgebreider toegelicht. Om dit hoofdstuk goed 
te kunnen volgen, licht ik kort de stappen toe die ik gevolgd heb en de keuzes die ik als 
onderzoeker gemaakt heb om tot een representatie van inzichten te komen.

De Listening Guide (Gilligan et al, 2006) vraagt van de onderzoeker om meerdere 
malen de transcripten van de interactiviteiten te lezen en te luisteren naar de vertelde 
verhalen. Op die manier verschijnt als het ware het plot van het verhaal op de 
voorgrond en krijgt de onderzoeker gedachten bij dit verhaal. Het plot beschouw ik 
als de kern, een betekenisvol geheel (Czarniawska, 1998) van wat naar voren komt bij 
het luisteren naar de verhalen of zoals Mattingly (1998) zegt: “This “making a whole” is 
also making meaning such we can ask what the point or thought or moral of the story 
is” (p. 46). In het plot komen de afzonderlijke delen bij elkaar tot een betekenisgevend, 
inzichtgevend geheel. In dit onderzoek hanteer ik dan ook de beschrijving van een 
plot in de meest simpele vorm (Kuiper, 2007, p. 35) en beschouw ik het plot als de 
betekenisvolle essentie van wat de verteller doet, wat de innerlijke stem vertelt, om met 
de situatie om te gaan en om bijvoorbeeld keuzes te maken. In de plotbeschrijving sla 
ik als onderzoeker een brug tussen de rol die de persoon als ergotherapeut inneemt en 
wat deze persoon vertelt over de topics die centraal staan in deze fase van onderzoek. 
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Dat geeft mij als onderzoeker inzicht in hoe de verteller zich verhoudt tot de ander 
of het andere. De innerlijke stem geeft mij toegang tot het emotionele component in 
professioneel handelen.

De volgende stap is het maken van de I-poem. Door alle ik-zinnen in de tekst onder 
elkaar te plaatsen als in een gedicht, wordt het gehele transcript geconstrueerd tot 
een I-poem. Een I-poem geeft de onderzoeker inzicht in de onderliggende, innerlijke 
stem. De volgende stap is het luisteren naar de meerstemmigheid in de tekst. Door het 
samenvoegen van deze verschillende stappen krijgt de onderzoeker inzicht wat de 
verteller duidelijk maakt in relatie tot de topics die centraal staan in de interactiviteit. De 
verschillende stemmen heb ik in het proces van analyse op twee momenten beschreven. 
Onderdeel van de eerste stap is om als onderzoeker gevoeligheid te creëren voor het 
aspect meerstemmigheid. Ik heb in deze fase stemmen leren kennen als de stem van 
de praktijkeigenaar, de stem van de partner, de stem van de organisatie en de stem van 
de kritische beschouwer. Deze stemmen hebben mij geholpen grip te krijgen op de 
innerlijke basisstem die door het hele verhaal doorklinkt. Dit kan gezien worden als de 
stem die verschillende gebeurtenissen rondom de topics die besproken zijn aan elkaar 
rijgt en de essentie daarvan op de voorgrond plaatst. Dit kan in het denken van Fromm 
de innerlijke, humanistische stem zijn of de autoritaire stem van het geweten.

In de derde stap, de expliciete stap om op zoek te gaan naar meerstemmigheid, heb ik 
mij laten leiden door de rakende fragmenten in het I-poem. Die fragmenten heb ik weer 
in relatie gebracht met het oorspronkelijke transcript. Door intuïtief te luisteren naar dat 
specifieke deel in het oorspronkelijke transcript (Gilligan et al, 2008) kreeg ik oog en oor 
voor de stem van het geweten (Fromm, 2008, p. 129) in de tekst. De in deze paragraaf 
beschreven stappen zijn ook terug te vinden in het hoofdstuk over de methodologische 
verantwoording. Alle onderdelen uit deze analysemethode zijn steeds afzonderlijk 
uitgevoerd en door de onderzoeker afzonderlijk gedocumenteerd.

Van individuele interactiviteiten met ergotherapeuten kom ik volgens de stappen van 
de Listening Guide tot individuele I-poems, die mij toegang geven tot een diepere laag 
van professioneel handelen van ergotherapeuten. Door de innerlijke stem te laten 
spreken, krijg ik als onderzoeker zicht op dieper liggende normatieve aspecten, die 
voortkomen uit verhalen over professioneel handelen, met een focus op de topics in 
deze interactiviteiten met ergotherapeuten.

De laatste stap in deze methode is de stap van de meta-analyse. Hierin integreer ik de 
verschillende individuele analyses en leg daarmee een verbinding met inzichten uit de 
frame-analyse voor de inkleuring van de concepten van Fromm, te weten onzekerheid, 
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ruimte creëren en morele keuzes maken om uiteindelijk de logica van ambiguïteit te 
beschouwen. De representatie van de collage aan inzichten uit de interactiviteiten met 
negen ergotherapeuten, conform de methode van Frame Analysis en de methode van 
de Listening Guide, construeer ik aan de hand van deze, mij door Fromm ingegeven 
concepten. In deze concepten zijn alle deelaspecten en deelinzichten uit de verschillende 
analysemethoden verweven en weef ik tevens mijn reflecties als onderzoeker. Op deze 
manier creëer ik een weefsel van verschillende draden, die samen een geheel vormen. 
Het accent ligt dus op de compilatie van alle elementen rondom de concepten die 
mij als onderzoeker een verdieping geven om tot verder begrijpen van waarde(n)vol 
professioneel handelen van ergotherapeuten te komen.

6.5  WIE SPREEKT IK?

Het gebruik van de ik-stem, zoals deze door het hoofdstuk klinkt en ook naar voren wordt 
gebracht met de methode van de Voice-Centered Relational Method (Gilligan, Spencer, 
Weinberg & Bertsch, 2006), roept de vraag op wie die ‘ik’ is. Ben ‘ik’ de onderzoeker die 
de woorden kiest, de methode kiest om vertelde verhalen te representeren als een 
‘ik- gedicht’? Is de ‘ik ’de stem van de ergotherapeut die vertelt over haar professioneel 
handelen in de praktijk en de ervaringen die zij daarover deelt met mij als onderzoeker, 
de andere ‘ik’ in het gesprek? Welke stem resoneert en klinkt door als verteld wordt over 
een cliënt? De ‘ik’ kan gezien worden als de stem die wordt bekrachtigd in de woorden 
van dit verhaal. De ‘ik’ bestaat uit een meervoud van stemmen, die samenkomen in dit 
woord. Een grote verscheidenheid aan factoren speelt een rol bij de invulling van het 
woord ‘ik’. Dit kan niet teruggevoerd worden tot een simpele, eenduidige omschrijving. 
Het is vergelijkbaar met hoe Annemarie Mol (2002) in haar boek The Body Multiple vertelt 
over ziekte en waarin zij een ander denken over ziekte naar voren brengt. Zij vertelt 
dat ziekte niet een op zichzelf staand ding is, maar bekrachtigd wordt in de context 
waarin het gesprek over de ziekte gevoerd wordt. De samenloop van handelingen in 
een bepaalde context heeft dus invloed op hoe gedacht kan worden over ziekte (Mol, 
2002). Zo kan ook gekeken worden naar de stem van de ‘ik’ in dit verhaal. De’ ik’ is een 
constructie van verschillende handelingen die uitgevoerd zijn om te komen tot het 
neerschijven van dat simpele woordje. Meerdere stemmen zijn daarin verweven en de 
lezer voegt daarin weer de eigen stem van ‘ik ‘toe om te komen tot lezen, begrijpen en 
doorgronden van betekenisgeving. Of, zoals Kuiper (2007) in zijn proefschrift verwoordt, 
is dit het dilemma van kwalitatief onderzoek, waarin de onderzoeker nadenkt over 
woorden om te gebruiken en zoekt naar een zekere mate van zekerheid om de lezer 
een tekst te laten lezen en te laten begrijpen conform de bedoeling zoals de schrijver 
het beoogt.
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6.6  CREËREN VAN RUIMTE, MORELE KEUZES EN ONZEKERHEID

Het idee van ambiguïteit is een bij de mens horend idee en is onderdeel van het leven 
zelf. De beschrijving van de logica van ambiguïteit laat zien dat voor ergotherapeuten 
de uitdaging ligt in het zoeken naar ruimte in het spanningsveld, wat ambiguïteit 
oproept om tot waarde(n)vol professioneel handelen te komen. Ambiguïteit vraagt 
volgens Fromm om het ontwikkelen van een moreel geweten om professionele 
ruimte te creëren en meer professionele vrijheid te ervaren. Dan ligt de weg open voor 
aandacht voor morele keuzes, het leggen van verbanden en op de voorgrond plaatsen 
van normatieve aspecten in het spanningsveld van het professioneel handelen van 
alledag. De andere kant van dit spectrum betekent dat het spanningsveld juist angst 
kan oproepen voor die professionele vrijheid en kan leiden tot onzekerheid. Ambiguïteit 
kan daarmee naast onzekerheid een gevoel van machteloosheid en isolement geven. 
De interactiviteit met ergotherapeuten geeft een inkleuring aan de in de beschouwing 
van het gedachtegoed van Fromm naar voren gekomen concepten. Deze inkleuring 
geef ik hieronder weer. Het doel daarvan is om weer te geven wat blijkbaar relevant is 
voor de gesprekspartners in de dagelijkse praktijk om de logica van ambiguïteit verder 
in te kleuren. Ik probeer als normatieve onderzoeker bij deze stap in onderzoek juist 
meer beeld te krijgen om dit te begrijpen. Ik pretendeer hierbij geen volledigheid en 
verklaring van concepten te hebben. Wel komen in mijn overtuiging in deze stap meer 
dimensies van waarde(n)vol professioneel handelen op de voorgrond te staan, om deze 
preciezer te begrijpen. Ik start met het concept ‘creëren van ruimte’, vervolg dit met het 
concept van ‘morele keuzes’ maken en geef dan een beschrijving van wat verteld is over 
het concept ‘onzekerheid’. Met de verkregen inzichten maak ik vervolgens een stap naar 
verdere inkleuring van de logica van ambiguïteit.

Creëren van ruimte
Ik, ik doe
ik voel
ik voel die ruimte
ik voel zelf die ruimte
ik weet ook eigenlijk wel
ik dan ook wel gehoord wordt
(I-poem Carola)

Het I-poem van Carola vertelt mij dat ruimte een aspect is dat invloed heeft op hoe 
zij zich voelt en hoe zij zich gehoord kan voelen. Carola gaat een gesprek niet uit de 
weg als de situatie binnen de organisatie waar zij werkt raakt aan de grenzen van haar 
professionele waarden. Ze volgt daarin het idee van stromend water. Dat betekent voor 
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haar dat zij om die dingen heen gaat waar zij geen invloed op heeft. Wanneer zij daar wel 
invloed op heeft, gaat ze het gesprek aan. Dit geeft mij het gevoel van meebewegen, 
niet zonder daaraan te koppelen dat het een wederzijds proces is als het gaat om ruimte 
creëren. Ik lees dat terug in het volgende fragment uit haar I-poem.

Maakt dat ik vragen blijf stellen
ik, ik uh, ik wil de ruimte geven
die ik zelf ook zou willen
(I-poem Carola)

De verhalen laten zien dat in professioneel handelen ruimte een groot goed is. Ruimte 
wordt in relatie gebracht met speelruimte binnen financiële kaders en regelgeving, 
ruimte creëren als bescherming van eigen normen en waarden en ruimte om naar eigen 
bevinding te kunnen handelen.

“En zie het niet als een strop om je nek dat je bepaalde regels moet voelen of wat 
dan ook. Ze zijn er nou eenmaal, we zullen er mee moeten dealen. Hoe zoek ik 
uiteindelijk de beste weg en hoe voel je je daar nou dus zeker in.” P 2: 170301 family 

profesioneel handelen.rtf - 2:4331

“En daar misschien ook wel een stuk ruimte in creëer om uh, mijn eigen normen en 
waarden, vooral mijn waarden, vast te kunnen houden.” P 2: 170301 family profesioneel 

handelen.rtf - 2:51

“Als je gewoon ruimte zou krijgen om gesprekken, en ik neem die ruimte, moet ik 
ook heel eerlijk zijn, ik doe dat gewoon.” P 2: 170301 family profesioneel handelen.rtf - 2:54

Als het over ruimte, vrijheid gaat, klinkt ook door dat dit dan ruimte geeft aan creativiteit 
en een goed gevoel geeft.

“Wij krijgen wel veel ruimte om heel creatief te zoeken naar oplossingen.” P 3: 170301 

family Vrijheid.rtf - 3:20

“Maar ik, ik vind die vrijheid, vind ik echt heel fijn.” P 3: 170301 family Vrijheid.rtf - 3:21

“Ik laat me door geen enkel protocol belemmeren, kom, nee.” P 3: 170301 family Vrijheid.

rtf - 3:25

31.  De weergave van de Atlas-Ti bron wijkt af ten opzichte van weergave Atlas-Ti bronnen in Hoofdstuk II en 
Hoofdstuk V. Dit komt door geselecteerde codes binnen het systeem te combineren als families. 
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Er wordt gesproken over professionele ruimte creëren in termen van speelruimte 
oprekken, anderen confronteren om eigen ruimte te vergroten en zoeken naar 
omwegen als de geëigende wegen niet toereikend zijn. Dit creëren van ruimte ligt meer 
in het verlengde van het creëren van ruimte, en van vrijheid door het zich ontdoen van 
macht en gezag. Fromm (1952) noemt deze vorm van vrijheid creëren ontoereikend en 
juist tegenstrijdig aan het doel wat de mens wil bereiken. De vrijheid die wenselijk is 
komt door het creëren van innerlijke vrijheid, en van zich bewust worden van het zelf 
en jet vertrouwen daarin. Dit aspect van vrijheid ligt nog verscholen.

Morele keuzes maken
Elke keer moet ik een beslissing nemen.
voor bijna elk half uur dat ik besteed
kost wel energie merk ik.

nee, ik kan niet zeggen
ik word er
ik word er niet zakelijker van

dus ik denk
ik herken het geeneens meer
ik zo gewend ben

prettig is het niet
kost ook veel energie
het kost echt veel energie
het zijn allemaal kleine keuzes

die ik maak
ik heb niet hele grote, grote dilemma’s
(I-poem Trudie)

Trudie ervaart haar werkdag als dagen met zeer veel kleine keuzes en dilemma’s. Zij 
stelt zich steeds de vraag wie prioriteit heeft; waar ze als eerste heen moet; hoe zij haar 
agenda regelt en bij welke overleg zij verwacht wordt of toch maar rapportages maken. 
Ze vertelt dat haar tijd begrensd is, maar dat ze binnen de gegeven tijd altijd zoekt 
naar speelruimte. Soms wordt ze terug gefloten op grond van de keuzes die zij daarin 
maakt. De morele kracht van het geweten is gericht op de relatie met de cliënt en is 
vasthoudend, kan moeilijk loslaten. De kracht van deze stem brengt haar in onzekerheid 
als het gaat om haar gezondheid. Deze stem versterkt haar ambivalentie in wat ze toch 
moet doen en de innerlijke stem van keuzestress, onzekerheid neemt over.

vanBodegom-layout.indd   200 26/10/2017   14:38



201

6

Ketens van vrijheid in professioneel handelen: ambiguïteit

In de vertelde verhalen van ergotherapeuten komt het aspect van keuzes maken 
nadrukkelijk naar voren. Ik lees terug in de verhalen dat keuzes maken door de hele 
dag heen gebeurd en een relatie heeft tot directe werkzaamheden met cliënten en 
met hoe zij zich verhouden tot alles wat verwacht wordt in het professioneel handelen 
binnen de werkcontext. Ik constateer dat keuzes maken, groot of klein gewoon hoort bij 
professioneel handelen. Dat deze keuzes gemaakt worden op basis van de principes van 
evidence-based practice, en dat een keuzeproces wordt gezien als een verantwoording 
van kwaliteit naar externe actoren.

“Maar goed, je wil natuurlijk ook die kwaliteit richting die zorgverzekeraar afleveren. 
Dus uh, nee, je wil daarin ook gewoon evidence-based werken en ook aantonen 
dat je niets zomaar doet.” P 2: 170301 family professioneel handelen.rtf - 2:44

Over keuzes maken wordt vaak gesproken in relatie tot regeldruk en tijdsdruk. Hierbij 
kan het gaan om keuzes tussen wat de organisatie vraagt aan werkzaamheden of de 
keuze dat het belang van een cliënt voorrang krijgt.

“En de hele tijd kiezen van oh, belangen afwegen van, ga ik nu naar die patiënt toe, 
waarvan ik weet dat het, he, dat die in een dip zit en waarin ik nu iets kan betekenen. 
Of ga ik uhm, rapport schrijven die ook van belang is, vind ik ook belangrijk, om het 
goed op papier te hebben, en het wordt gevraagd uit het protocol. Maar ik weet 
ook dat het misschien geeneens gelezen word, uhm, of misschien ook wel, maar 
ik hoor ook niks terug, dat het gemist wordt.” P 2: 170301 family professioneel handelen.

rtf - 2:74

In de dagelijkse verhalen over keuzes constateer ik geen verschil met de signalen uit 
het werkveld waarmee mijn onderzoek startte. Het blijft een gevoel van beknelling, een 
gevoel van dualiteit, dat continu energie vraagt en zoals ik lees geen directe aanzet 
is tot het veranderen van gewoonten en routines. Stemmen die doorklinken in de 
verhalen zijn stemmen die continu aspecten van ambiguïteit laten horen. Vaak neemt 
de autoritaire stem van het geweten de overhand als het aspect geld op de voorgrond 
staat. Dan richt de stem zich naar wat gevraagd wordt. Men kan zich blijkbaar wel 
neerleggen bij de situatie als alle opties verkend zijn.

“Want door die financiering heb je te weinig ruimte om een goede uh, 
behandelrichtlijn toe te kunnen passen.” P 2: 170301 family professioneel handelen.rtf - 2:41

“Ik vind het makkelijker om me neer te leggen bij een besluit dat iemand zegt 
van, het kan niet en je mag het niet doen, als ik zeker weet dat ik alle opties goed 
verkend heb.” P 2: 170301 family professioneel handelen.rtf - 2:3
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Zoek ik specifieker in de verhalen naar aspecten van normativiteit op basis waarvan 
keuzes gemaakt worden, dan lees ik veel dat cliëntwaarden en waarden van betalende 
gezagsstructuren van belang en van invloed zijn.

“Daarin merk ik toch dat je in steeds uh, kortere tijden meer moest doen. Ja, en dan 
kwam inderdaad wel op een gegeven moment… Het kan bijvoorbeeld dat iemand 
heel graag weer uh, zelf wil uh, bijvoorbeeld uh, plantjes verpotten. Want dat was 
gewoon echt absoluut een hobby, maar die, die meneer kan bijvoorbeeld nog niet 
zichzelf wassen en aankleden. Ja, dan gaat dat toch voor, want dat is wel nodig 
om met ontslag te gaan. Die, die, die stekjes maken, ja, daar kan je ook later mee 
geholpen worden.” P 2: 170301 family professioneel handelen.rtf - 2:37

In dit fragment wordt een dilemma geschetst, waarin een spanningsveld is te zien 
tussen de waarden van een cliënt (weer leren plantjes te verpotten) en de waarden 
van de organisatie (iemand moet zo snel mogelijk de zelfzorg kunnen doen, omdat dit 
een criteria van ontslag naar huis is). In de woorden van Freidson (2001) gaat het dan 
om een spanningsveld in waarden tussen ‘consumerism’ en ‘managerialism’. De logica 
van professioneel handelen en wat de kern is van het beroep om aan te sluiten bij het 
betekenisvolle activiteiten van cliënten is verdwenen uit dit verhaal – of toch niet, als 
het gaat om wat binnen de gegeven situatie van waarde is om te doen? De waarde 
van de persoon van de beroepsbeoefenaar zelf is wel uit dit fragment in het verhaal 
verdwenen en dat maakt mij nieuwsgierig naar de innerlijke stem van het geweten. 
In dit fragment is de autoritaire stem van de gezagsdrager de doorslaggevende stem. 
De innerlijke stem klinkt wel door als later in het gesprek naar voren komt dat cliënten 
eigenlijk geen last mogen hebben van regeldruk en financieringsdruk. De spagaat 
zit hem dan in het feit dat rekening gehouden moet worden met een waarde van de 
samenleving om maatschappelijke zorgkosten in het oog te houden.

“Het is een stukje bewustwording vind ik, van gemeenschapsgeld. Want als iemand 
het wel in zich heeft zitten, dan kan je toch kijken inderdaad, wat, wat kan ik daar 
met iemand uh, mee doen.” P 2: 170301 family professioneel handelen.rtf - 2:39.

“Ik vind wel, ook met maatschappelijke verantwoordelijkheid, je moet de 
gezondheidszorg niet duurder maken dan nodig is.” P 2: 170301 family professioneel 

handelen.rtf - 2:26

De meest voorkomende normatieve aspecten die in de verhalen naar voren komen zijn 
waarden van cliënten en doelgroepen cliënten, waarden van organisaties die de waarde 
van geld vertegenwoordigen. Van den Ende (2011) erkent meerdere perspectieven van 
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waarden die in professioneel handelen naar voren kunnen komen. Zij spreekt dan over 
de waarden van de persoon van de professional zelf, de waarde van het beroep en de 
waarde van de samenleving. Expliciet komen waarden van het beroep niet naar voren 
in de verhalen. Dit kan te maken hebben met het feit dat beide gesprekspartners uit de 
beroepsgroep zelf komen. Dan kan het een onderliggend principe zijn dit aspect niet 
expliciet in het gesprek in te brengen. Als de waarde van de persoon van de professional 
zelf naar voren komt, dan gaat het veelal over het spanningsveld waarin keuzes gemaakt 
moeten worden en werkdruk een rol speelt. Hier komt in mijn woorden dan het belang 
van eigen gezondheid of eigen portemonnee naar voren.

“Voor mezelf en voor de cliënt. Ik denk dat uh, uh, ik heb een hele lange periode de 
cliënt wel voorop gezet, gesteld. Maar dat je af en toe ook gewoon echt merkt, van 
oké, nee, ik moet ook mijn eigen grens daarin bewaken, dus ja, ja.” P 1: 170301 family 

ambiguiteit.rtf - 1:24

Het I-poem van Janneke laat zien dat keuzes maken kan zorgen voor een spagaat. Zij 
ervaart deze tussen haar eigen ambitie om het goed te willen doen en de beschikbare 
tijd die zij tot haar beschikking heeft. De focus ligt steeds meer op kostenbeheersing en 
kostenverdeling, waarbij tijdsregistratie als controlemiddel werd ingezet. Zij moest dit 
beleid, volgens eigen woorden, verkopen aan haar teamleden, maar diep in haar hart 
zag zij de negatieve effecten van dit beleid: onwerkbare tijdsruk, waardoor uitval op de 
loer lag en werkplezier afnam.

Lastige wat ik vond
dat ik steeds dus in die spagaat zat
dat ik de boodschap moest verkondigen
ik daar niet achter kon staan

dus dat, dat uh, ja, en
wat doet dat verder met, met mij

ja, ik ben dan gewoon iemand
die het goed voor elkaar wil hebben
altijd gewoon meer uren werk

omdat ik… goed wil zijn
(I-poem Janneke)

Normatieve aspecten in keuzes maken om het goede te doen in relatie tot de vele 
waarden die op elkaar inspelen kunnen, in de woorden van mijn gesprekspartners zelf, 
worden vooral geschaard onder het kopje het van waarde willen zijn voor cliënten. Het 
normatieve aspect dat dan sterk naar voren komt is het bewaken van grenzen in de 
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relatie tussen cliënten en de beroepsbeoefenaar. In die relatie kunnen vriendschap en 
vertrouwen elkaar raken en speelt de afweging van een dienst verlenen aan de ander 
en bewaken van eigen portemonnee. Wat vooral naar voren komt is de vraag hoe het 
goede gedaan kan worden met steeds minder middelen.

“En als je al uh, merkt dat er steeds minder tijd daarvoor is, dan uh, kan dat wrang 
aanvoelen. In ieder geval uh, botsen met je eigen gevoel in de, in de, de zorg, 
aandacht die je wil geven voor cliënten.” P 1: 170301 family ambiguiteit.rtf - 1:5

Door in de verhalen te zoeken naar specifieke waardeperspectieven die een rol spelen 
bij het maken van keuzes in professioneel handelen, kom ik tot het inzicht dat veel 
impliciet gebeurt en er verborgen kennis is, die amper verwoord wordt. Dit wordt 
bevestigd door Mattingly (1998) als zij over ergotherapeuten schrijft: “And yet, watching 
sessions like these began to give me the idea that there was more happening in this 
therapeutic work than meets the eye. . .”(p. 53). Het aspect van ontbreken van kennis 
is in één verhaal naar voren gekomen in relatie tot onvoldoende kennis over een 
specifieke methodiek en dat het ontberen van die kennis onzekerheid in de hand werkt 
bij professioneel handelen.

Waarden van gezagsdragers spelen een grote rol in verhalen over professioneel 
handelen en ik beschouw hen als een essentiële factor als het gaat om het maken van 
keuzes. Waar in de verhalen wel woorden aan worden gegeven, zijn de gevolgen van 
het steeds moeten kiezen. Daarin wordt de spagaat, de doorslaggevende waarde van 
de gezagsstructuur sterk gevoeld. Af en toe klinkt de waarde van de persoon van de 
professional zelf door en die van de samenleving als het gaat om kostenbeheersing. De 
andere kant wordt amper belicht. De mogelijke positieve bijdrage aan kostenverlichting 
of aan gezondheid komt niet naar voren. Normatieve aspecten worden gevoeld, maar 
normatief besef expliciet in uitdrukking brengen in professioneel handelen blijft in de 
verhalen onderbelicht. Normatief besef, of in de woorden van Fromm, de morele kracht 
van het geweten, is geen aspect dat een rol speelt en wordt niet expliciet ingezet om 
ruimte voor professioneel handelen te creëren om daarmee waarde toe te voegen aan 
de ander en het andere.

De volgende fragmenten hebben elementen in zich die een inkijk geven op de innerlijke 
stem en de morele kracht. Ik zie dan waarden als blijven zoeken naar de goede manier, 
elkaar in de ogen kijken, keuzes maken vanuit je hart, het samen doen en het niet te 
zwaar maken, maar wel met je verstand het gesprek blijven voeren.
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“Weet je, we zijn aan het zoeken naar de goede manier. Maar dat zoeken is al heel 
waardevol, want dat doen we nu samen.” P 2: 170301 family professioneel handelen.rtf - 2:7

“Op het moment dat je in dat keukentafelgesprek hebt gezeten en elkaar in de 
oogjes hebt gekeken en een paar dingen hebt kunnen onderbouwen, dan zie je 
dat dat gewoon veel beter werkt.” P 2: 170301 family professioneel handelen.rtf - 2:12

“Dus het is essentieel dat je in je leven voor je eigenwaarden blijft staan en kan 
geloven in dat het klopt en dat je keuzes gaat maken vanuit je hart.” P 2: 170301 family 

professioneel handelen.rtf - 2:19

““Spel” kinkt misschien wel een beetje, nee, ja, het is ook een spel met elkaar wat je 
speelt en iedereen vanuit zijn positie. En als je het spel slim speelt, kan je heel veel 
bereiken.” P 2: 170301 family professioneel handelen.rtf - 2:35

“[…] maar elke keer goed die uitleg daarover geven. Als we goed samenwerken, 
dan kan het mes aan twee kanten snijden.” P 2: 170301 family professioneel handelen.rtf - 

2:45

Als ik de verhalen beschouw binnen het thema van morele keuzes maken, zie ik een 
aantal normatieve aspecten verschijnen. Deze normatieve aspecten tonen enerzijds wel 
een besef dat waarden een rol spelen in het gesprek en in de keuzes die gemaakt dienen 
te worden. Een normatief besef is aanwezig. De waarden die daarin een rol spelen, 
hebben veelal betrekking op de cliënt en de gezagsdragers. Hier is sprake van een 
dualiteit en het idee dat gekozen moet worden voor een doorslaggevende pool. Er lijkt 
weinig sprake van debat en dialoog om al redenerend (tegenstrijdige) waarden te delen 
en te bespreken. De verhalen roepen het beeld op dat in het professioneel handelen 
iedere gesprekspartner op de eigen positie blijft zitten en redeneert vanuit een eigen 
waardenperspectief. Dit geeft alle ruimte om het aspect van macht doorslaggevend te 
laten zijn en om niet alle stemmen op gelijkwaardige wijze gehoord te laten worden. 
Dit biedt plek voor “blijven zitten waar je zit” en zo blijft ieder zitten op zijn eigen 
monistische, ethische perspectief (Smit, 2013, p.185). Dit geeft in de vertelde verhalen 
het inzicht dat er ruimte gecreëerd kan worden voor ontwikkeling van aspecten als 
dialogisch proces (Fromm, 1952, 1955), oog voor complexiteit en reflectiviteit (Van 
Ewijk en Kunneman, 2013), om tot een besluit te komen op basis van de pluriformiteit 
van waardenperspectieven. In de verhalen klinkt zeker een stem die wil staan voor 
de innerlijke rede en openstaat voor het voeren van het waarde(n)volle gesprek. De 
autoritaire stem van de morele kracht is in de meeste verhalen een nog sterkere stem 
en brengt de beroepsbeoefenaar in twijfel, in onzekerheid. De ergotherapeut die 
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vertelt over professioneel handelen, lijkt te kiezen voor het begrenzen van het risico 
en daarmee volgens Fromm (1955) ook voor het begrenzen zijn innerlijke stem te 
ontwikkelen. Morele, innerlijke krachten kunnen sterker klinken als de wrijving van de 
morele vraagstukken meer wordt gezocht. Want in de meeste gesprekken kwam aan 
het eind naar voren dat er eigenlijk nooit gesproken wordt over onderliggende waarden 
in de keuzes die elke dag voortdurend gemaakt worden.

Onzekerheid

In de beschrijving van de eerste twee concepten (‘ruimte creëren’ en ‘morele keuzes 
maken’) komt het concept van onzekerheid tussen de regels en soms ook expliciet naar 
voren. In professioneel handelen door de dag heen wordt steeds gevraagd om te doen, 
te besluiten en te vertrouwen op eigen professionele bevindingen en inzichten. Dit kan 
het gevoel van professionele onzekerheid oproepen.

Ik ben best
ik ben echt wel assertief en kritisch.
en ik denk

dat mensen mij ook zo zouden benoemen.
ik stap dus ook

wat heel veel mensen al veel te eng zouden vinden
ik probeer wel echt te gaan staan

voor wat wij belangrijk vinden
ik heb niet een eigen zaak
ik roep niet heel hard
ik zou nog wel vernieuwender of assertiever kunnen zijn.
ik heb zo overleg over
hoe gaan we dat
dan heb ik,
dan denk ik, o,
oké, ja gaan we doen.
(I-poem Anke)

In de I-poem van Anke klinkt de stem van de zoekende ergotherapeut door, die enerzijds 
meer wil staan voor de waarde van haar beroep en een persoonlijke stem naar voren 
brengt over een verlangen om assertiever en innovatiever te zijn en anderzijds laat zien 
dat zij daarin een drempel van onzekerheid over moet stappen en tegen zichzelf zegt: 
“ja, gaan we doen”.
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Als ik de verhalen beschouw binnen het aspect van onzekerheid, gaat het veelal ook 
over een gevoel van machteloosheid, het niet weten en het zoeken naar een ingang 
voor overleg en balans. In het gesprek met de ander komen dan machtsverhoudingen 
op de voorgrond te staan.

“Als jij als individuele ergotherapeut kijkt naar wat voor invloed kan jij naar een 
zorgverzekeraar hebben, dan is dat natuurlijk weinig. . . Als jij natuurlijk gewoon 
werkt als ergotherapeut, bijvoorbeeld in de eerste lijn, dan kan dat natuurlijk een 
heel machteloos gevoel geven.” P 1: 170301 family ambiguiteit.rtf - 1:10

“[…] ook gewoon uitspreken uh, dat het voor een werkgever misschien wel eens 
nadelige consequenties kan hebben, mijn advies. Maar uhm, uh, dat het ook uh, 
positief effect kan hebben voor hun medewerkers.” P 1: 170301 family ambiguiteit.rtf - 1:17

“[…] ben op enig moment hier afgelopen jaar in gesprek gegaan met de algemeen 
directeur. Omdat ik dacht, ik vind geen gehoor en ik wil een aantal dingen 
bespreken. Uh, die mij dan ook wel weer nieuwe inzichten geeft. Uhm, en uhm, 
ik, ik probeer echt actief te zoeken naar alternatieven.” P 2: 170301 family professioneel 

handelen.rtf - 2:1

“Ik vind het eigenlijk heel moeilijk om met jullie soms te dealen. En nou, soms ook 
moet je heel diplomatiek blijven, om toch voor je klant, hè, te bereiken wat je wilt.” 
P 2: 170301 family professional handelen.rtf - 2:29

Professioneel handelen in het vaak onzeker makende krachtenveld, waar machteloosheid 
een rol gaat spelen, komt ook een andere kant naar voren in de vertelde verhalen. Een 
stem die oproept tot denken en daarmee de andere kant van onzekerheid naar boven 
haalt.
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Ik denk dat
ik denk

als je alsmaar binnen verplichte richtlijnen en kadertjes werkt,
dat het ook gewoon zorgt voor een tunnelvisie.
omdat je geen tijd en ruimte hebt

ik wel als persoon,
omdat ik moeite heb
ik vind het een kracht
je net wat verder kijkt
ik denk dat het nodig is.
ik denk dat het sowieso nodig is om, om

goed op jezelf te reflecteren
ik vraag altijd om reactie,
dus ik,

is ook wel een stukje zekerheid.
die bevestiging

krijg ik toch ook altijd wel,
of het goed is geweest of niet.

(I-poem Nico)

Dit I-poem vertelt mij dat het vragen van reactie een actieve actie is en geen 
vanzelfsprekendheid in het veld van gezondheid, welzijn en zorg. Het geeft een beetje 
een gevoel van zekerheid en werkt mee aan een open blik. Mijn interpretatie is dat 
reflectie en feedback, zoals zij hier naar voren komen, geen wederkerigheid in zich 
hebben, geen over-en-weer reflectiviteit vragen van betrokken personen. Het mooie is 
dat Nico reflectie- en feedbackvragen wel essentieel vindt en er ook van overtuigd is dat 
dit het doen van het goede tegemoetkomt.

Elementen die uit de verhalen naar voren komen, zijn dat reflectie meewerkt aan 
bewustwording, reflectie gemist wordt als tijdsdruk vraagt om andere keuzes en dat 
ervaren situaties bijdragen aan het belang ervan. Als gesproken wordt over reflectie, 
geeft dat bij het lezen van de verhalen de indruk dat daardoor zekerheid in professioneel 
handelen wordt verkregen.

‘Maar ik denk dat het belangrijkste is, bewust te worden van oké, wat is er nou 
precies aan de hand, wat, wat, wat uh, hoe is die situatie, wat, wat uh.’ P 1: 170301 

family ambiguiteit.rtf - 1:23
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‘Ja, op een gegeven moment, als je van de ene naar de ander gaat, heb je ook geen 
tijd om te reflecteren meer.’ P 2: 170301 family professioneel handelen.rtf - 2:72

‘Ik denk dat ik gewoon dat in de afgelopen drie jaar, wel op een hele harde manier, 
maar ik heb het wel geleerd. Dat je dan iets verder moet kijken dan je neus lang is, 
maar vooral niet te ver van je eigen ik.’ P 3: 170301 family Vrijheid.rtf - 3:8

Het concept van onzekerheid is in alle gesprekken naar voren gebracht en laat in de 
ontvouwing en inkleuring daarvan zien dat het overal door heen kan kruipen. In alle 
onderwerpen van het gesprek zitten momenten verscholen die een relatie hebben 
met het concept van onzekerheid. Steeds komt deze naar voren in de relatie tot keuzes 
maken, ruimte creëren om naar eigen bevinding het goede te doen. In de reactie op 
situaties laten gesprekspartners zien dat zij situaties bespreken met anderen, in overleg 
gaan, zich bewust zijn van conflicterende situaties en daarop persoonlijk te reflecteren. 
Wat in de vertelde verhalen niet naar boven is gekomen, is het bewust aanpakken 
van complexe vraagstukken om daarmee een diversiteit aan waardenperspectieven 
te verkennen en met elkaar te reflecteren. Zoals in het laatste I-poem beschreven 
wordt, worden zeker gesprekken gevoerd met actoren in het veld. Deze gesprekken 
laten geen aspecten zien waarin bewust, doelgericht ingezet wordt op respect voor 
verscheidenheid in waarden, om zodoende professioneel handelen te realiseren 
en van situaties te leren. Gesprekken die gevoerd worden, hebben een relatie tot 
cliëntincidenten of organisatorische aspecten die besproken dan wel opgelost dienen 
te worden. In de verhalen ontbreekt het aspect van een morele actor in het veld, die 
zich richt op het leren begrijpen van situaties (Smit, 2013). Het aanpakken van morele, 
complexe vraagstukken vraagt ook veel van de professional in het veld, geeft extra 
onzekerheid en vraagt om bewustzijn van persoonlijke waarden, die ingebracht worden 
in de relatie tot de ander (Melse, 2013).

Ik vind het echt af en toe, te bizar.
als ik kijk,
wat ik om mij heen zie

de mensen die hard schreeuwen
die worden omarmd
En dat is het dan ook
He, dan, dan, tatatata

dus ik
ik vind
dat een hele, hele bizarre ontwikkeling
(I-poem Carola)
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In deze paragraaf heb ik drie concepten die Fromm mij als inzicht heeft meegegeven, 
verder ingekleurd. Deze stap in het proces heeft mij opgeleverd dat ik zicht heb gekregen 
op wat deze ergotherapeuten daarover verteld hebben en welke stem van het morele 
geweten daarin doorklinkt. Mijn eigen reflecties hebben dit, waar mogelijk, versterkt met 
bestaande kennis en ervaringen van anderen. Zo klinkt het aspect van onzekerheid in 
vele facetten door de verhalen heen, terwijl in de gesprekken zelf het aspect nauwelijks 
expliciet wordt besproken. Inzichtgevend is dat het aspect onzekerheid blijkbaar 
tussen alle regels door aanwezig is en daarmee aan relevantie voor mij toeneemt. In de 
volgende paragraaf tracht ik mijn opgedane inzichten concreter toe te voegen aan de 
logica van ambiguïteit.

6.7 LOGICA VAN AMBIGUÏTEIT (2)

In paragraaf 6.2 van dit hoofdstuk heb ik een theoretische invulling gegeven aan de 
logica van ambiguïteit. Hiermee heb ik getracht te duiden dat deze logica opgesloten 
ligt in het gedachtegoed van ergotherapeuten en onderdeel is van professioneel 
handelen van ergotherapeuten. In de beschrijving van deze logica heb ik ook een 
relatie gelegd naar de ideologie van Fromm. Fromm (1952, 1955, 1958, 1976) geeft 
het inzicht dat ambiguïteit hoort bij het leven en zichtbaar is in verschillende van zijn 
concepten. Zo spreekt hij van vormen van vrijheid en twee vormen van moreel geweten. 
Meerduidigheid in concepten is hiermee naar voren gebracht. Deze meerduidigheid 
roept tevens een spanningsveld in het leven van alledag op. Dit spanningsveld is zichtbaar 
naar voren gekomen in de vertelde verhalen van ergotherapeuten. Het kenmerkt zich 
in het concept van onzekerheid, wat overal door heen sijpelt en tussen alle regels door 
zichtbaar wordt. Dit is volgens Fromm (1955) kenmerkend voor de handelende mens 
in een steeds meer marktgerichte, liberale samenleving. Ergotherapeuten laten daarop 
in de verhalen over professioneel handelen geen ander beeld zien. De inzichten uit de 
tweede ronde van interactiviteit met de negen ergotherapeuten hebben wel een dieper 
inzicht gegeven, waarmee ik de logica van ambiguïteit vanuit die verhalen verder in kan 
kleuren. Met deze inkleuring probeer ik de logica van ambiguïteit verder te ontvouwen 
in de verwachting dat deze ontvouwing bijdraagt aan inzichten over waarde(n)vol 
professioneel handelen van ergotherapeuten.

De verdere inkleuring van de concepten uit de vertelde verhalen van ergotherapeuten 
hebben mij als onderzoeker het inzicht gegeven dat de stem van ergotherapeuten om 
tot professionele vrijheid te komen gezien kan worden, in de woorden van Fromm, 
als de stem van het autoritaire geweten. Deze stem richt zich op het ontdoen van de 
ketens van gezag en macht, om daarmee meer vrijheid te creëren. Dit is terug te zien 
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in de wijze waarop omgegaan wordt met ervaringen die als frictie worden ervaren en 
waarin keuzes moeten worden gemaakt. Iedereen blijft zitten op een eigen ethisch 
perspectief en redeneert vanuit een eigen waardenperspectief. In de verhalen klinkt 
niet door dat er openingen zijn in het elkaar leren verstaan en in het overbruggen van 
verschillende waardenperspectieven. In de meeste gevallen onderwerpt de betreffende 
ergotherapeut zich aan de macht van efficiëntie, productiviteit en kosten. Hiermee lijken 
ketens van vrijheid te blijven bestaan, wordt de ruimte voor vrijheid in professioneel 
handelen niet verruimd en wordt het gevoel van beknelling in stand gehouden.

Wel is leesbaar dat ergotherapeuten zich bewust zijn van het spanningsveld en in 
gesprek willen over het spanningsveld, maar zich uiteindelijk overgeven aan de stem 
van de macht, het autoritaire geweten, het geweten wat buiten het zelf ligt. Deze stem 
van de machtssystemen is als het ware geïnternaliseerd in de mens zelf en is terug te 
zien in verhalen over professioneel handelen als gesproken wordt over bijdragen aan 
kostenbeheersing, aanpassen aan contractnormen of spelregels van anderen. Dit is een 
krachtig waardenspel, dat steeds terugkeert. Dit sluit aan bij wat Fromm typeert als het 
wonderlijke spanningsveld van enerzijds een verlangen naar vrijheid en anderzijds een 
onderwerping aan macht wat in de menselijke natuur opgesloten ligt.

De stem van het innerlijke, humanistische geweten, de stem die volgens Fromm de 
mens ondersteunt in het scheppen van meer innerlijke vrijheid, ligt diep verscholen in 
de vertelde verhalen. Zoals te lezen is in de beschrijving van het concept ‘onzekerheid’, 
komt het leren van ervaringen door reflecties aarzelend naar voren. Hiermee kan 
schoorvoetend gezegd worden dat een stap gezet is in het bewustwordingsproces. Dit 
om te leren van ervaringen waarin waarden elkaar ontmoeten en op elkaar in kunnen 
spelen. Binnen het concept van normatieve professionalisering wordt dan gesproken 
over kritisch denken en doen in het aangaan van complexe vraagstukken. Reflectie is 
nodig omdat elke handeling, dus ook professionele handeling, normatief geladen is 
(Van Ewijk & Kunneman, 2013). Jacobs (2010, p. 22) zegt dat de professional zorg moet 
dragen dat in de relatie met de ander juist het waarde(n)volle gesprek gevoerd dient 
te worden. Een initiatief tot dit gesprek heb ik nog niet aangetroffen in de vertelde 
verhalen van ergotherapeuten.

De logica van ambiguïteit is verrijkt met inzichten vanuit de vertelde verhalen. De 
I-poems, de fragmenten en de reflecties tonen aan dat ambiguïteit in professioneel 
handelen van alledag opgevat wordt als dualiteit. Hiermee geef ik aan dat ervaringen 
in de praktijk van alledag in de verhalen terugkomen als ervaringen, waarin continu 
keuzes gemaakt moeten worden tussen verschillende waardenpolen. Ervaringen in 
professioneel handelen worden niet gezien als een keuze in omgaan met verschillende 
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waardenperspectieven in het spanningsveld van ambiguïteit. Dan kan meerduidigheid 
niet het waarde(n)volle in de relatie tot of met de ander brengen. Het waarde(n)volle 
van meerduidigheid, van ambiguïteit kan tot uiting komen door normatief besef, 
het spreken met de stem van het morele, innerlijke geweten. De innerlijke stem van 
het geweten kan daarbij volgens Fromm behulpzaam zijn en zekerheid bieden. De 
innerlijke stem, van ergotherapeuten uit de verhalen, om die stap te zetten, die keuze te 
verantwoorden vanuit een innerlijk, humanistisch geweten is of verloren gegaan, of diep 
weggestopt. Om daadwerkelijk de stap in het spanningsveld te zetten en ambiguïteit 
daarin te omarmen, de kracht van de translational professional (Townsend et al, 2013, 
p. 303) te tonen, is het volgens Fromm tijd om deze stem te onthullen. Daarmee kan 
professionele vrijheid gecreëerd worden, waarmee het waarde(n)volle kan worden 
gedaan waar het beroep voor staat: bijdragen aan gezonde samenleving, waarin ieder 
zijn eigen capaciteit kan ontplooien.

6.8 KRITISCHE BESCHOUWING: KETENS VAN VRIJHEID

In dit hoofdstuk heb ik getracht meer toegang te krijgen tot een diepere laag in het 
begrijpen van waarden(n)vol professioneel handelen van ergotherapeuten. De theorie 
van Fromm is daarbij ook in dit hoofdstuk leidend en behulpzaam geweest. Het naar 
boven halen van innerlijke stemmen van het morele geweten van ergotherapeuten is 
tot nu toe nog vrij onzichtbaar geweest. Ik heb mij laten leiden door de zeggingskracht 
in verschillende aspecten van de logica van ambiguïteit om deze stemmen te leren 
kennen. De logica van ambiguïteit is daarmee zowel vanuit een theoretisch perspectief 
als vanuit het perspectief van de vertelde verhalen ingevuld. De kracht van ambiguïteit 
zoals deze in het theoretische perspectief naar voren komt, is niet herkenbaar in 
de vertelde verhalen. De kracht van ambiguïteit ligt in het kunnen staan in het 
spanningsveld waarin verschillende waarden op elkaar inspelen en in kunnen verbinden 
en omgaan met pluriformiteit, waarin niet dualiteit de boventoon voert, maar dialogiteit 
verbindingen legt. Om deze kracht van ambiguïteit te benutten, is de morele, innerlijke 
stem van het geweten volgens Fromm noodzakelijk om ruimte te scheppen, zekerheid 
te ervaren om daarmee het goede te doen, dat bijdraagt aan de ontwikkeling van een 
gezonde samenleving. De stem van dit innerlijke, humanistische geweten is echter 
diep weggestopt en wellicht verloren gegaan in het krachtveld waarin professioneel 
handelen tot uitdrukking dient te komen. Deze innerlijke, humanistische stem van het 
geweten is cruciaal in het denken van Fromm om de angst voor vrijheid (Fromm, 1952) 
te overwinnen en als zelfstandige mens (Fromm, 1955) bij te dragen aan een gezonde 
samenleving (Fromm 1958), waarbij het meer zou moeten gaan om het ‘zijn’ dan om het 
‘hebben’ (Fromm, 1976).
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Al heeft Fromm zijn gedachtegoed in de jaren vijftig van de vorige eeuw verwoord; 
met zijn inzichten kan zeker een parallel getrokken worden naar huidige inzichten 
en ontwikkelingen. Met deze overeenkomsten tussen het gedachtegoed van 
ergotherapeuten en Fromm wordt benadrukt hoe essentieel de relatie tussen mens 
en samenleving gezien kan worden en hoe vanuit Fromm’s denken de mens het 
voortouw dient te nemen voor de ontwikkeling van een gezonde samenleving 
vanuit een bewustzijn over eigen karakterinstellingen en mechanismen in hoe de 
mens zich verhoudt tot de ander en de samenleving. Juist in deze tijdgeest, waarin 
kostenbeheersing een rol speelt en instrumentalisering van de zorg maakt dat het 
menselijke aspect uit beeld verdwijnt, is de persoon in zijn professioneel handelen 
niet bij machte zijn scheppend vermogen aan te grijpen een verandering in te zetten. 
In de vertelde verhalen van ergotherapeuten binnen de context van deze tijd ligt 
ook een relatie naar de basis van het denken van Fromm, want in zijn werken zijn 
maatschappelijke en individuele ontwikkelingen altijd sterk met elkaar verbonden.

Professioneel handelen van ergotherapeuten kan gezien worden als het dagelijks 
handelen van de professional, de beroepsbeoefenaar. In die gedachte zit een moreel 
appèl opgesloten de essentiële waarde van het beroep juist in relatie tot de ander 
krachtig te tonen en daarbij kritisch eigen handelen te beschouwen om het goede te 
doen (Van Hartingsveldt et al, 2010). Fromm helpt mij inzien hoe essentieel dit denken 
is, en dat dit denken tegelijk vraagt om het omarmen van ambiguïteit als een aspect 
dat inherent is aan het leven zelf en aan professioneel handelen binnen het domein 
van het beroep ergotherapie (Mattingly, 1998a; Kuiper, 2011; Townsend et al, 2013). 
Ook in normatieve professionalisering komen deze aspecten naar voren. In dit denken 
wordt ook aandacht gevraagd voor het kunnen omgaan met het onvoorspelbare, het 
onzekere (Van Ewijk, 2013) en het omgaan met meerduidigheid (Jacobs, 2010; Smit, 
2013).

Fromm (1955) is een overtuigd humanist, die de zelfstandige mens oproept zijn 
vermogen te ontwikkelen om de wereld om hem heen en zichzelf serieus te nemen 
en de ethische problemen daarin onder ogen te zien. Een dergelijk besluit komt nooit 
vanzelf tot stand en vraagt om moed. De beslissing daarvoor ligt bij de mens zelf. In 
de tijd dat Fromm zijn gedachtegoed ontwikkelde en zijn boeken schreef, kwam 
de wereld bij van een bedreigde samenleving, waarin de sociale cohesie in grote 
disbalans was geraakt. Verschillende ratio’s speelden op elkaar in en waren gericht op 
de wederopbouw van de wereld. De wereld richt zich op het vinden van vrijheid en 
vrede en de mens maakt zich steeds meer vrij en ontdoet zich van de ketenen van het 
na-oorlogse tijdperk. Vooral in zijn boek Angst voor Vrijheid laat hij zien dat de mens 
in tijden van crisis en onzekerheid kiest voor onvrijheid, voor het ontvluchten van de 
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vrijheid en zich onderwerpt aan de opkomst van totalitaire bewegingen. De mens had 
niet de innerlijke vrijheid tot de opbouw van een zinvol eigen bestaan. Fromm richt 
zich in zijn denken op het bekrachtigen van de positieve, innerlijke, ethische kant van 
de mens, het innerlijk geweten wat gericht is op het doen van het goede. In tijden na 
wanhoop is Fromm gericht op hoop en filosofeert over thema’s die bij moeten dragen 
aan de opbouw van een gezonde samenleving.

De naoorlogse verzorgingsstaat is voorbij en de liberale verzakelijking en individualisering 
zijn diep doorgedrongen tot alle lagen van de samenleving. De samenleving wordt 
steeds ingewikkelder en de mens is nauwelijks meer in staat de wereld te doorzien. 
Centraal staat de economische groei en het maken van winst, kostenbeheersing staat 
tegenover toenemende consumptie. Financieel gewin is een sturende factor in een 
samenleving waarin duurzaamheid van de aarde een toenemende risicofactor is. De 
wereld lijkt weer instabieler te worden met toenemende massamigratie, economische 
onzekerheden en politieke veranderingen. Het is de vraag of de mens wel in staat 
is tot het creëren van innerlijke vrijheid. Heeft Fromm in zijn tijd toch niet de macht 
van het systeem onderschat en de kracht van de mens overschat? Is de mens wel in 
staat tot het werkelijk creëren van eigen innerlijke vrijheid en ruimte? Versterkt de 
hedendaagse structuur van de samenleving juist niet het gevoel van vervreemding, 
van onzekerheid en verlies van eigen identiteit? Is de mens niet vooral gericht op het 
hebben van controle over zijn bestaan in een samenleving waar gebeurtenissen zich 
opstapelen en onzekerheden toenemen? Kan de mens in dat geweld wel innerlijke 
zekerheid opbouwen en zijn innerlijke stem van het geweten ontwikkelen? Deze vragen 
die in mijn hoofd opkomen getuigen van de impact van Fromm’s levenszoektocht in 
het grote thema van het menselijk bestaan dat een diepgeworteld verlangen naar 
vrijheid altijd gepaard gaat met een onderwerping aan de macht, dat de mens dingen 
wil regelen en juist niet wil regelen. Dit bevestigt wellicht nogmaals de kracht van 
ambiguïteit dat het betekenisvolle, het waarde(n)volle in ons handelen tussen alle 
regels door naar boven komt, niet te vatten is in regels, in richtlijnen en instrumenten. 
Het vraagt om het waarde(n)volle gesprek, het vermogen na te denken over ons 
handelen en de gevolgen daarvan voor de ander en voor professioneel handelen in 
de samenleving, zonder dat de gerichtheid van efficiency en instrumentalisering de 
enige maat van ons professioneel handelen is geworden. Waarde(n)vol professioneel 
handelen staat voor in het handelen een gerichtheid op dat de ander weer mens kan 
zijn in de samenleving en daaraan actief inhoud en vorm kan geven. Het zichtbare 
risico dat tevoorschijn is gekomen in de vertelde verhalen van ergotherapeuten over 
professioneel handelen, is dat de kracht van ambiguïteit ontbreekt, de mens daarmee 
een gerichtheid krijgt op de inzet van waarden als instrumentalisering en efficiency en 
hij daarmee eerder een productiefactor wordt dan een zelfstandig handelend mens, 
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zoals Fromm dit bedoeld heeft. Professioneel handelen van ergotherapeuten in de 
huidige, weerbarstige tijd kent een grote uitdaging om niet meegesleurd te worden 
in de gewoonte van doelmatigheid en productie draaien, het beroep niet uit te hollen 
tot een systeemgerichte beroepsuitoefening waar de beroepsbeoefenaar gevraagd 
wordt de ontwikkelingen om hem heen te volgen en de taal van de ander over te 
nemen – als het ware te doen zonder te denken en daarmee het systeem ons denken 
te laten overnemen. Dat vraagt om een radicale omkering en om een openstaan voor 
verschillende betekenissen van waarde-aspecten in de relationele, intermenselijke 
ruimte waar professioneel handelen dan tot waarde(n)volle uiting komt. Het ontbreken 
van dit aspect in de tot nu toe vertelde verhalen van ergotherapeuten roept de vraag 
op wat dit ontbreken betekent voor de verdere ontplooiing van professioneel handelen 
van ergotherapeuten binnen praktijk, onderwijs en onderzoek. Volg ik het advies van 
Fromm, dan vraagt dit om het naar voren brengen van de persoonlijke stem, de stem 
van innerlijk geweten in het professioneel handelen van alledag.
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waarde(n)Vol professioneel handelen

Although some may see this ever-changing world as threathening, 
it needs to be recast as a time of great possibility.

(Molineux & Baptiste, 2011, p. 12)
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7.1 INLEIDING

Dit proefschrift, Verbale Pralines. Ambiguïteit in verhalen over professioneel handelen van 
ergotherapeuten, vertelt een verhaal over professioneel handelen van ergotherapeuten 
in een weerbarstige samenleving en een verhaal over waarde(n)volle thema’s die in 
verhalen van ergotherapeuten daarover naar voren komen. De hoofdstukken in dit 
proefschrift beschrijven verschillende fasen in het onderzoeksproces van dit verhaal – 
van het beginthema van mijn onderzoek ‘de beknelde professional die naarstig zoekt 
naar een uitweg om van waarde te kunnen zijn voor cliënten en van waarde te zijn 
in bijdragen aan een gezonde samenleving’ naar het slotthema dat ‘omarmen van 
logica van ambiguïteit gezien kan worden als kracht in professioneel handelen van 
ergotherapeuten’, om het waarde(n)volle tot uitdrukking te brengen. Daartoe is, zoals 
ik in dit proefschrift beargumenteer, een kritische, innerlijke stem van moreel geweten 
nodig.

Vanaf het punt van verzamelen van deze verhalen ben ik via stappen van analyse en 
interpretatie van deze vertelde verhalen aangekomen bij het punt van verwoorden 
van mijn eigen verhaal. In dit hoofdstuk plaats ik naar voren gekomen thema’s uit dit 
onderzoek naast het verhaal van normatieve professionalisering (Van Ewijk & Kunneman, 
2013) om te komen tot mijn verhaal over waarde(n)vol professioneel handelen van 
ergotherapeuten. Czarniawska (2004, p. 15) verwoordt deze verschillende stappen in 
het proces van onderzoek als het proces van “field of practice to the field of research”.

In dit hoofdstuk staat het verhaal van de onderzoeker centraal, mijn stem, de stem van 
de onderzoeker klinkt door in dit hoofdstuk. Ik bespreek in dit hoofdstuk de naar voren 
gekomen thema’s, plaats deze opgedane kennis naast andere verhalen en waag mij aan 
het eind van dit hoofdstuk aan een slotbeschouwing over waarde(n)vol professioneel 
handelen van ergotherapeuten. Ik pleit daarna voor ideeën als bijdrage aan de discussie 
over waarde(n)vol professioneel handelen van ergotherapeuten.

Dit hoofdstuk is een verhaal als tekst waar ik betekenis aan ontleen, betekenis aan geef 
en de lezer eigen betekenis aan kan ontlenen en betekenis aan kan geven. Want “every 
text is “plurivocal, open to several readings and to several constructions” (Rabinow & 
Sullivan, 1979/1987, p. 12). Even for the same reader, a work can provoke quite different 
readings in different historical contexts. . .” (Riessman, 1993, p. 14). Riessman (1993) 
maakt mij er met haar teksten van bewust dat ook mijn verhaal geen verhaal is over 
bewijslast, geen verhaal is met een vaststaand einde. Mijn verhaal is geconstrueerd 
op basis van verhalen van anderen, waar ik mijn interpretaties aan heb toegevoegd, 
waaraan ik vanuit mijn perspectief betekenis geef. “Meaning is fluid and contextual, 
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not fixed and universal. All we have is talk and texts that represent reality partially, 
selectively, and imperfectly” (Riessman, 1993, p. 15). Dit hoofdstuk voegt mijn smaak 
toe aan verbale pralines over professioneel handelen van ergotherapeuten waarbij ik 
als schrijver hooguit gezien kan worden als een “opwekker van ambiguïteit” (Hofstede, 
2004) in de persoon van de verteller.

7.2 VERHALEN VAN ERGOTHERAPEUTEN

Professioneel handelen op basis van beroepswaarden is niet eenvoudig in een 
samenleving waarin gezondheid, welzijn en zorg georganiseerd worden vanuit een 
perspectief van rendementsdenken, beheersing en sturen op zekerheid. Zoals ik in 
Hoofdstuk I van dit proefschrift heb beschreven, komt professioneel handelen van 
ergotherapeuten in dit perspectief van rendementsdenken, beheersing en sturen op 
zekerheid naar mijn inzicht onder druk te staan. Hierdoor komen beroepswaarden 
onvoldoende tot uiting in dagelijks professioneel handelen. Dit vraagt erom beter te 
begrijpen wat ergotherapeuten ervaren in hun dagelijkse, veelal gecompliceerde en 
tegenstrijdige praktijk, waarin professioneel handelen tot uiting komt. Door analyse 
van verhalen van ergotherapeuten die vertellen over professioneel handelen kom ik 
tot begrip.

De beroepswaarden voor de beroepsgroep van ergotherapeuten zijn onder 
andere omschreven in Beroepsprofiel Ergotherapeut (Van Hartingsveld et al, 2010), 
Beroepscompetenties Ergotherapie (Verhoef & Zalmstra, 2013), de Beroepscode en 
gedragsregels ergotherapeut (De Leeuw et al, 2015), Code of Ethics (WFOT, 2016) en de 
Grondslagen van de ergotherapie (Le Granse et al, 2017).

De individuele verhalen over professioneel handelen van de negen ergotherapeuten, 
die werkzaam zijn in verschillende contexten, laten mij zien dat deze ergotherapeuten 
het belang van hun cliënten op de voorgrond willen stellen. In de cliëntgecentreerde 
benadering laten zij zich leiden door voor het beroep eigen richtlijnen, methoden, 
modellen en instrumenten. Ook persoonlijke, meer universele waarden komen 
tevoorschijn in verhalen over professioneel handelen. In de vertelde verhalen komt naar 
voren dat deze ergotherapeuten spanning herkennen tussen professioneel handelen 
vanuit beroepswaarden en in de context aanwezige krachten van regel-, rendements- 
en productiedruk. Hierdoor wordt een worsteling zichtbaar hoe zich te verhouden tot 
deze spanning. Voor mij is zichtbaar in de vertelde verhalen dat deze ergotherapeuten 
onvoldoende handvatten hebben in hoe zij zich kunnen verhouden tot de ander 
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zonder hun beroepswaarden te verliezen. Het thema, gevoel van beknelling van 
ergotherapeuten, is voor mij zichtbaar en hoorbaar in de vertelde verhalen. Dit thema is 
beschreven in Hoofdstuk I en Hoofdstuk II van dit proefschrift.

Bij een tweede, diepere interpretatie en analyse van deze verhalen vielen mij ook 
andere thema’s in de verhalen op. In Hoofdstuk IV geven rakende momenten in de 
verhalen mij het inzicht dat het gevoel van beknelling in de verhalen ook diep raakt aan 
een verlangen naar vrijheid, naar verbondenheid en naar gezien worden. Deze thema’s 
spelen in verhalen over professioneel handelen als verteld wordt over interactiviteit met 
de ander, het andere en de context. Verdiepend kijken in de vertelde verhalen bevestigt 
ook mijn in Hoofdstuk I en Hoofdstuk II beschreven vermoeden, dat zich verhouden tot 
de gecompliceerdheid van de samenleving een diep gelegen onzekerheid zichtbaar 
maakt in de verhalen over professioneel handelen. Die onzekerheid gaat gepaard met 
een risico op verlies van het waarde(n)volle in professioneel handelen. Daarmee verliest 
professioneel handelen van ergotherapeuten voor mij het eigene, de kracht om het 
goede te doen, van betekenis te zijn voor cliënten en daarmee ook voor de samenleving.

Om meer te begrijpen over hoe de mens zich kan verhouden tot de samenleving, 
heb ik mij verdiept in het werk van Erich Fromm. Zijn denken gaat over hoe de mens 
in de samenleving acteert in relatie tot de ander. Hoe in de relatie tot de ander 
verschillende mechanismen zijn te onderkennen en hoe deze mechanismen ingrijpen 
in menselijke gedragingen en manieren van acteren en in manieren van interactie. 
Vanuit het gedachtegoed van Fromm kom ik tot meer begrijpen van de wijze waarop 
ergotherapeuten zich verhouden tot de ander en tot de samenleving. In verhalen van 
ergotherapeuten klinkt door dat de persoon in de verhalen zekerheid verwacht van de 
ander, de persoon zich aanpast aan de omgeving en dat onderlinge relaties gevoed 
worden door de principes van marktwerking, principes van nuttig zijn, in plaats van 
het principe van waardering voor elkaar. Fromm stelt dat de mens altijd een verlangen 
kent naar vrijheid en tegelijkertijd in gevecht is met ondergeschiktheid aan de macht 
van de ander. Vrijheid wordt door de mens opgevat als het zich ontdoen van ketens, 
het zich ontdoen van vormen van gezag. Fromm laat mij inzien dat in de menselijke 
natuur een existentieel spanningsveld ligt opgesloten, dat het gevoel van ambiguïteit 
inherent is aan menselijk leven en het gevoel van beknelling in professioneel handelen 
geen wezensvreemd aspect is. Fromm roept op tot een bewustwording over dit 
spanningsveld, de dualiteit van dit spanningsveld te ruilen voor dialogiteit. Om 
daadwerkelijk bij te kunnen dragen aan een gezonde samenleving, roept Fromm op tot 
het omarmen van ambiguïteit. De toegang tot deze omarming van ambiguïteit ligt in 
het denken van Fromm in het ontwikkelen van innerlijke vrijheid. Dit betekent volgens 
Fromm leren vertrouwen in ons zelf en leren vertrouwen in het leven zelf. Fromm roept 

vanBodegom-layout.indd   221 26/10/2017   14:38



222

Hoofdstuk VII

op tot het laten klinken van de innerlijke stem van moreel geweten. Tegenover de 
innerlijke stem van moreel geweten plaats Fromm de stem van autoritair geweten, de 
stem van de macht, de stem die buiten het zelf ligt.

Ga ik met deze kennis terug naar de verhalen van ergotherapeuten, dan constateer ik 
dat in de negen verhalen de kracht van ambiguïteit en de kracht van innerlijke stem 
van moreel geweten voor mij niet te ontdekken zijn. Het ontbreken van kracht van 
ambiguïteit in de verhalen betekent voor mij een voedingsbodem voor onzekerheid, 
voor het gevoel van beknelling. Het betekent voor mij een nog verhuld vermogen in 
de omgang met de weerbarstige gecompliceerdheid van de samenleving. Dit betekent 
voor mij als onderzoeker dat professioneel handelen in deze weerbarstige samenleving 
vraagt om kunnen staan in het spanningsveld waarin verschillende waarden op elkaar 
inspelen. Professioneel handelen in deze weerbarstige samenleving vraagt daarbij ook 
verbindingen te leggen door dialogiteit in de relatie tot de ander. In Hoofdstuk VI heb 
ik dit beschreven als:

[…] dat ervaringen in de praktijk van alledag in de verhalen terug komen als 
ervaringen waarin continu keuzes gemaakt moeten worden tussen verschillende 
waardenpolen. Ervaringen in professioneel handelen worden niet gezien als een 
keuze in omgaan met verschillende waardenperspectieven in het spanningsveld 
van ambiguïteit. Dan kan meerduidigheid niet het waarde(n)volle in de relatie tot 
en met de ander brengen.

De kracht van de innerlijke stem van moreel geweten is niet hoorbaar, is nog verscholen 
in verhalen en kan op deze manier niet behulpzaam zijn en zekerheid bieden in 
professioneel handelen zelf. Deze innerlijke stem van moreel geweten is wellicht verloren 
gegaan in het krachtenveld van deze samenleving. Om in professioneel handelen en 
met professioneel handelen bij te dragen aan gezondheid van deze samenleving en aan 
het doen van het goede voor de ander, is het ontwikkelen van deze innerlijke stem van 
moreel geweten volgens Fromm essentieel. Deze innerlijke stem van moreel geweten is 
dan een voedingsbodem voor een gevoel van zekerheid, een voedingsbodem voor het 
creëren van de gewenste verbondenheid en voor de gewenste zichtbaarheid.

Met de opgedane inzichten word ik mij ervan bewust dat het waarde(n)volle in 
professioneel handelen van ergotherapeuten kan toenemen in kracht door (i) het 
omarmen van ambiguïteit als onderdeel van menselijk leven, van menselijk dagelijks 
handelen en dus ook professioneel handelen, (ii) ontwikkelen van en leren vertrouwen 
op de eigen unieke, innerlijke stem van moreel geweten. Deze persoonlijke stem 
ondersteunt in het komen tot keuzes in professioneel handelen om het goede te doen 
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en daarmee bij te dragen aan een gezonde samenleving. Deze stem is de stem van 
de persoon, de stem van het individu, de stem die naar voren komt in professioneel 
handelen. Met het ontwikkelen van dit persoonlijke, morele vermogen kan in 
professioneel handelen meer innerlijke vrijheid ontstaan, meer gevoel van ruimte 
ontstaan om het goede te doen. Hiermee kan meer zekerheid in professioneel handelen 
ontstaan, met als gewenst resultaat meer zichtbaarheid en gevoel van verbondenheid. 
Met andere woorden betekent dit dat de waardenruimte voor professioneel handelen 
toeneemt door het versterken van het persoonlijke vermogen zich te verhouden tot de 
gecompliceerdheid van de samenleving. Dit relationele aspect kan alleen versterken als 
het individu zich zélf versterkt. Het individu kan zich versterken, door het ontwikkelen 
van de innerlijke stem van moreel geweten en daarbij het gevoel van beknelling, het 
gevoel van onzekerheid in te ruilen voor het omarmen van ambiguïteit. Het voordeel is 
dat kracht van ambiguïteit een bekende kracht voor ergotherapeuten en in professioneel 
handelen is. Enerzijds is het inherent aan menselijk leven zelf en daarbij is het ook 
een wezenlijk onderdeel van het beroep ergotherapie. In professioneel handelen van 
ergotherapeuten wordt continu appèl gedaan om dagelijks handelen van cliënten 
te duiden vanuit meerdere perspectieven en bruggen te slaan tussen verschillende 
domeinen waarin de ergotherapeut werkzaam is. Dagelijks handelen wordt daarin 
door cliënten ervaren als gewoon en niet bijzonder, maar tegelijkertijd vraagt dat 
ook om bijzondere aandacht om het gewone, alledaagse te kunnen doen (Alsaker & 
Josephsson, 2010). In Hoofdstuk VI van dit proefschrift heb ik dit beschreven. De crux 
van het verhaal is dat ambiguïteit in professioneel handelen veelal opgevat wordt als 
tegenstrijdigheid en niet opgevat wordt als kracht van meerduidigheid. Deze opvatting 
van tegenstrijdigheid verzwakt de kracht van professioneel handelen. Hierdoor is het 
risico aanwezig dat in verhalen van professioneel handelen thema’s als professionele 
vrijheid, verbondenheid, zichtbaarheid en zekerheid niet ontdekt worden en eerder een 
diep verscholen verlangen blijven.

In deze paragraaf laat ik in hoofdlijnen zien welke kennis ik als onderzoeker heb 
opgedaan over het professioneel handelen van ergotherapeuten. De kennis heb ik 
opgedaan door van binnen uit te onderzoeken wat hedentendaagse professionals in 
het domein van gezondheid, welzijn en zorg ervaren in de uitvoering van professioneel 
handelen op basis van waarden. Uit vertelde verhalen over professioneel handelen 
blijkt dat om zich te kunnen verhouden tot hun gecompliceerde en soms ook 
tegenstrijdige werkomgeving, het essentieel is dat professionals vertrouwen hebben 
in hun eigen, persoonlijke, unieke innerlijke stem van moreel geweten en dat zij 
ambiguïteit opvatten als een essentieel onderdeel van menselijk handelen en dus ook 
van professioneel handelen. Daarmee kan in professioneel handelen meer gevoel voor 
innerlijke vrijheid en zekerheid gecreëerd worden. Dit betekent kort en bondig dat de 
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kracht van professioneel handelen om van betekenis te kunnen zijn voor de ander ligt 
in de persoon zelf. De persoon zelf ontwikkelt hierdoor meer waardenruimte, meer 
handelingsruimte, meer professionele ruimte. Dit kan gelezen worden als meer vrijheid, 
meer professionele vrijheid om het goede, het betekenisvolle, waarde(n)volle te doen.

Mijn opgedane kennis in dit onderzoek heb ik in deze paragraaf beschreven. Deze 
kennis plaats ik in de volgende paragraaf naast het conceptuele kader van normatieve 
professionalisering. Hiermee bereik ik volgens Czarniawska (2004) de volgende fase in 
representatie van dit onderzoek: “set it together/against other stories” (p. 15) om daarna 
te komen tot een slotbeschouwing in dit onderzoek over waarde(n)vol professioneel 
handelen van ergotherapeuten.

7.3 NORMATIEVE PROFESSIONALISERING

Professionals gaan verbindingen met anderen aan vanuit instrumentele 
vakbekwaamheid, vanuit een kader van beroepswaarden en vanuit een professioneel 
handelen wat doordacht en betekenisvol is (Nap, 2012). Professionals handelen 
vanuit een kader van kennis, vaardigheden en betekenisgeving. Zij zetten kennis 
en vaardigheden in en hun vermogen om relaties aan te gaan met anderen. Het 
conceptuele gedachtegoed van normatieve professionalsering spreekt in het kader 
van relationele vermogen dan over het belang van esthetiek, het gevoel voor goede 
verhoudingen, gevoel voor het inbrengen van de juiste toon, gevoel voor diversiteit. 
De professional en de ander gaan een verbinding aan waarin “onze gevoelens van 
sympathie en antipathie, van afweer en afschuw, van boosheid en aardigheid” (Van 
Ewijk, 2013, p. 60) een rol spelen en waarin de professional zich in zijn reflectie toe heeft 
te verhouden. Dit wordt binnen het gedachtegoed van normatieve professionalisering 
‘esthetische normativiteit’ genoemd. Dit belang van esthetiek staat in het conceptuele 
kader van normatieve professionalisering naast het belang van ethiek en instrumenteel 
vakbekwaam.

In de voorgaande paragraaf heb ik beschreven dat in de verhalen van de negen 
ergotherapeuten over professioneel handelen het zich kunnen verhouden tot de 
gecompliceerdheid van de samenleving als een worsteling naar voren komt. In de 
verhalen begrijp ik hoe moeilijk het is om als professional zich te verhouden tot 
de ander, tot de samenleving, waarin diverse waarden op elkaar inspelen en de 
kracht van management- en beheermechanismen groot is. Ik lees in de verhalen van 
ergotherapeuten over professioneel handelen dat juist de kracht van de context en de 
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kracht van het systeem er veel invloed op hebben om de mogelijkheid normativiteit in 
professioneel handelen in volle omvang te tonen, om het kader van betekenisgeving, 
van het waarde(n)volle overeind te houden.

In het eerste hoofdstuk van dit proefschrift heb ik het gedachtegoed van normatieve 
professionalisering geïntroduceerd. Normatieve professionalisering is ontwikkeld als 
conceptuele tegenkracht in de sociaal maatschappelijke ontwikkelingen van deze 
tijd. Ontwikkelingen waarin liberalisering en marktdenken op de voorgrond staan en 
humaniteit naar de achtergrond verdwijnt. Het gevolg van beschreven maatschappelijke 
ontwikkelingen is voor professionals een gevoel van beknelling tijdens professioneel 
handelen.

Normatieve professionalisering is het gedachtegoed wat omschreven wordt als “de 
individuele en collectieve ontwikkeling van de kwaliteit van het professioneel handelen 
verbonden met goed werk doen in de ethische, esthetische en instrumentele zin” (Van 
Ewijk, 2013, p. 60). Velen hebben bijgedragen aan de conceptuele ontwikkeling van 
normatieve professionalisering (Jacobs et al, 2008; Jacobs, 2010; Kunneman, 2005; 
Kunneman, 2012; Kunneman, 2013a; Nap, 2012; Van Ewijk & Kunneman, 2013; Van 
Ewijk, 2014; Van den Ende, 2011). Deze auteurs hebben zich afgevraagd welke normen 
en waarden nodig zijn voor heden ten daagse professionals om hun werk te doen in de 
huidige samenleving.

Normatieve professionalisering vraagt van professionals (i) dat zij in hun professioneel 
handelen de waardekant van hun werk laten zien, (ii) zich bewust zijn van wat het 
belang is van het doen van het goede, (iii) reflecteren op hun handelen in meervoudige 
perspectieven (denk daarbij aan persoonlijke invloed op professioneel handelen, de 
ander in het proces en in de context). Tot slot vraagt het om een (iv) “nooit eindigende 
dialoog tussen professionals, wetenschappers, beleidmakers, burgers”(Van Ewijk, 2013, 
p. 61).

Anders geformuleerd: de professional toont het vermogen om tevoorschijn te komen 
in het krachtenveld van de samenleving om naar eigen bevinding het goede te kunnen 
doen. In de conceptuele ontvouwing van normatieve professionalisering wordt om 
die reden de laatste jaren aandacht gevraagd voor het sturende, innerlijke, normatieve 
vermogen van de mens. Kunneman (2013a, p. 34) spreekt dan van het belang van “de 
persoonlijke factor”. Kunneman legt dan een relatie met ontwikkelingen, dat huidige 
maatschappelijke vraagstukken vragen om andere, dan huidige, actuele rationale 
oplossingsstrategieën. Hij benadrukt in zijn denken het belang van normatieve 
professionalisering als een werkend en leerrijk proces (Kunneman, 2013b). Dit werkende 
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en leerrijke proces vraagt volgens Kunneman van professionals om het opzoeken van 
“de moerassigheid in onszelf”(Kunneman, 2013a, p. 36). Daarnaast vraagt het om het 
opzoeken van een naar binnen gerichte dialogische dynamiek én vereist het een naar 
buiten gerichte, dialogische dynamiek (Kunneman, 2013a; 2013b). Dit vraagt volgens 
Kunneman erom leerzame wrijvingen in het dagelijks handelen niet te ontlopen 
en waardig de strijd aan te gaan om de waardenruimte te vergoten. Kunneman is 
stellig in zijn overtuiging dat het reduceren van morele vraagstukken tot technische, 
instrumenteel oplosbare problemen leidt tot “blindheid voor de macht” en dat daarmee 
het gedaante verschijnt van “de professional die ‘het protocol volgt’ en daarmee aan zijn 
professionele verantwoordelijkheid heeft voldaan, ongeacht het leed dat daarmee aan 
de situatie van een patiënt, cliënt of burger wordt toegevoegd” (Kunneman, 2013a, p. 
33; 2013b, p. 448).

Ervaringsverhalen uit een variatie aan praktijkdomeinen over normatief professionali-
seren (Van Ewijk & Kunneman, 2013) laten het belang van normatieve professionalisering 
zien. De ervaringsverhalen beschrijven dat het appèl dat normatieve professionalisering 
op een professional doet, waarde en zin toevoegt aan professioneel handelen. Uit 
deze gevarieerde verhalen (Van Ewijk & Kunneman, 2013) blijkt ook dat normatieve 
professionalisering veel vraagt van professionals in een op ratio gerichte samenleving.

Normatieve professionalisering vraagt van professionals om anders doen, anders denken 
en durven stappen in onzekerheid, in moerassigheid, in het niet direct weten. Daar, 
waar het conceptuele gedachtegoed juist oproept om in het moeras van onzekerheid 
te stappen om waardig de strijd aan te gaan, de eigenwaardenruimte te vergroten, zie 
ik in de ervaringsverhalen van ergotherapeuten juist tegenovergestelde bewegingen 
verschijnen. Het thema onzekerheid in de verhalen binnen dit onderzoek laat zien dat 
professionals het gevoel hebben te moeten kiezen. Zij kiezen dan uiteindelijk voor 
de kracht van de macht, de kracht van mechanismen van management en beheer en 
wenden zich in mijn denken daarmee af van hun innerlijke moeras van onzekerheid. 
Hierdoor blijft de kracht van professioneel handelen in deze verhalen diep verscholen.

Ik volg Kunneman als hij zegt dat maatschappelijke ontwikkelingen de mens blind 
maken voor wat gaande is – dat de mens juist meegaat in rationaliteit en zich afwendt 
van innerlijke moerassigheid, onbestendigheid en zoals in een variatie aan verhalen naar 
voren is gekomen, zoekt naar zekerheid. Kunneman (2005) noemde dit in zijn eerdere 
werk het gedaante van de ‘dikke-ik’: een gedaante die zich opblaast en de verbinding met 
de innerlijke moerassigheid is kwijt geraakt. Vanuit de verhalen van ergotherapeuten is 
het interessant te leren dat deze ‘dikke-ik’-gedaante niet tot tevredenheid leidt, maar 
dat de mens juist onrustig wordt, zich bekneld voelt en denkt te moeten kiezen in het 
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dichotome spanningsveld van professioneel handelen. In de interactiviteit met de 
ander komt in de gedaante van de ‘dikke-ik’ juist onzekerheid tevoorschijn, ook al is 
deze gedaante naarstig op zoek naar verbondenheid, zichtbaarheid en zekerheid.

Houd ik dit denken van Kunneman over normatieve professionalisering naast de thema’s 
uit de verhalen van ergotherapeuten en de kennis die mij dat in dit onderzoek oplevert, 
dan kom ik tot onderwerpen die gezien kunnen worden als verdieping, als aanvullende 
inzichten op de theorie van normatieve professionalisering. Deze aanvullende inzichten 
beschouw ik als toevoeging aan de discussie hoe het normatieve in professioneel 
handelen verder ontwikkeld, bevorderd en aangeleerd kan worden.

Allereerst rest er uit dit onderzoek het inzicht dat zich kunnen verhouden tot de 
gecompliceerdheid van de samenleving een essentieel thema is in professioneel 
handelen van professionals. In een samenleving waarin rationaliteit de boventoon voert, 
hebben professionals niet als vanzelfsprekend het vermogen eigen handelingsruimte 
en eigen waardenruimte te creëren. In dit onderzoek komt uit de verhalen naar voren 
dat het zich verhouden tot de samenleving, waarin verschillende waardenperspectieven 
op elkaar inwerken, raakt aan een diep gelegen onzekerheid en een diep verlangen 
naar meer handelingsvrijheid bij professionals. Dit alles versterkt het gevoel van 
beknelling bij professionals in deze verhalen. Het accent in professioneel handelen in 
de verhalen in dit onderzoek ligt op instrumentele vakbekwaamheid. Het waarde(n)
volle komt daarmee niet tot volwaardige uitdrukking. Van Ewijk (2013, p. 62) roept op 
om als professional geen “buitenstaander” te worden, maar om beroepsidentiteit en 
opvattingen binnen het beroep te funderen in de belichaming van de eigen, persoonlijke 
gewoonten en zichzelf als professional te positioneren als vertegenwoordiger van die 
waarden. Van Ewijk maakt hier de beweging om waarden en normen van het beroep 
sterker te verankeren in de persoon van de professional zelf. Hier ligt volgens mijn inzicht 
uit dit onderzoek nu net een groot spanningsveld, dat juist onzekerheid oproept bij 
professionals als zij die beroepswaarden willen vertegenwoordigen in het krachtenveld 
van professioneel handelen, waarin meerdere waarde(n)perspectieven tot uiting 
komen. Verhalen laten zien dat professionals dan zekerheid zoeken buiten zichzelf 
en zich aansluiten bij andere waarden dan die van het beroep wat zij uitoefenen. Het 
werken vanuit beroepswaarden en beroepsidentiteit geeft vanuit mijn onderzoek juist 
eerder het gevoel van buitenstaander te zijn in het krachtenveld waarin professioneel 
handelen tot uiting dient te komen. Dit vraagt vanuit de opgedane kennis binnen dit 
onderzoek om aandacht voor hoe ambiguïteit ingepast kan worden in de kunst van 
goed professioneel handelen en een gezicht kan krijgen in de eigen habitus van de 
professional in relatie tot verschillende waardenperspectieven in de samenleving.
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Een tweede aspect dat ik naar voren breng gaat over de wijze waarop professionals de 
eigen habitus een gezicht geven of accepteren en handelingsruimte creëren. Kunneman 
(2013, p. 448) roept op tot “de ontwikkeling van horizontale vormen van moraliteit en de 
horizontale epistemologische perspectieven”. Hij verwoordt dit op dezelfde pagina als 
“het verbinden van morele, epistemologische en ambachtelijke hulpbronnen met het 
oog op goed werk in moerassige condities”. In een ander werk verwoordt Kunneman dit 
als het “spanningsvol samengaan van tegenstrijdige verlangens, en behoeften in ons 
innerlijk en in onze primaire relaties met anderen” (Kunneman, 2013a, p. 35). Mijn gevoel 
zegt dat Kunneman hetzelfde voor ogen heeft als wat uit dit onderzoek naar voren is 
gekomen. In mijn woorden kan dit spanningsvol samengaan ook gevat worden in het 
begrip ‘ambiguïteit’. In woorden en taal lijkt Kunneman meer te kiezen voor woorden als 
samengaan en verbinden. Ik kies vanuit mijn inzicht uit dit onderzoek meer voor het 
samen laten bestaan van tegenstrijdigheden, verlangens en behoeften om daarmee 
innerlijke vrijheid, grotere waardenruimte te creëren en zich als mens te verhouden tot 
de samenleving.

Ik pleit vanuit dit onderzoek voor de woorden samen laten bestaan. Dit niet om een 
semantische discussie op te roepen, maar vanuit het inzicht dat dit onderzoek juist 
laat zien hoe omarmen van ambiguïteit van aanvullende waarde kan zijn. De woorden 
samen gaan en verbinden roepen bij mij de gedachte op dat in het gesprek daarover 
waarden kunnen samen smelten tot één perspectief, tot één stem. Vanuit dit onderzoek 
beschouw ik het naast elkaar kunnen bestaan van een variatie aan waardenperspectieven 
als een passende, ambigue benadering. Wat ik daarover onder de aandacht wil brengen, 
is dat mijn onderzoek laat zien, dat het kunnen omarmen van ambiguïteit professionals 
in hun professioneel handelen ruimte geeft om het goede, betekenisvolle, waarde(n)
volle te doen. In dit onderzoek laat ik zien dat deze verandering kan starten bij het 
ontwikkelen van een innerlijke stem van moreel geweten. Deze innerlijke stem leert de 
persoon vertrouwen op zichzelf en geeft de persoon innerlijke zekerheid, waardoor de 
bij het leven horende ambiguïteit als kracht van meerduidigheid opgevat kan worden.

Het belang ligt dan ook vanuit dit onderzoek op het ontwikkelen van de innerlijke stem 
van moreel geweten. Ontwikkelen van deze innerlijke stem van moreel geweten vat 
ik op als sleutel tot omarmen van ambiguïteit en ondersteunt in de ontwikkeling van 
meer waardenruimte, meer handelingsruimte. Erich Fromm geeft aan dat de essentie 
daarvoor ligt in de persoon zelf. De persoon zelf laat zich zien door de innerlijke stem 
van zijn moreel geweten. Het conceptuele kader van normatieve professionalisering 
spreekt over de persoon in de rol van professional. De professional dient vermogen te 
creëren om zichtbaar te zijn in het krachtenveld van de samenleving. Dit vraagt van de 
professional sturend, innerlijk, normatief vermogen. Kunneman (2013a, p. 34) spreekt 
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van het belang van “de persoonlijke factor” in de rol van professional. Daar, waar de 
auteurs van het gedachtegoed van normatieve professionalisering zich richten op de 
persoonlijke factor en de persoonlijke stem in de rol van de hedendaagse professionals 
in de huidige samenleving, laat dit onderzoek zien dat het niet gaat om de persoon 
in de rol van professional, maar om de persoon als ‘ik’ als ‘individu’. De ‘ik’ ontwikkelt 
moreel vermogen om het goede te kunnen doen en laat zijn stem daarin horen. Dit 
betekent dat de persoon zich niet kan verschuilen achter de rol en de daarbij behorende 
(instrumentele) beroepswaarden in die rol van professional. Dit betekent dat de 
persoon zijn innerlijke stem van moreel geweten juist een gezicht geeft, inbrengt in de 
relatie met de ander om in professioneel handelen het waarde(n)volle tot uitdrukking 
te brengen.

Zowel in het werk van Erich Fromm als in het conceptuele kader van normatieve 
professionalisering vind ik geen sterke, concrete aanknopingspunten voor hoe de mens 
de ontwikkeling van zijn innerlijke stem praktisch gezien het beste kan doen of kan 
leren. Conceptueel worden verschillende methoden, manieren en gedachten verwoord. 
Van Ewijk (2013, p. 61) ziet “reflectie” als middel om dit vermogen te ontwikkelen. 
Waarde(n)gedreven dialoog wordt ook genoemd en wordt opgevat als een dialoog 
waarin gaandeweg, in gesprek met de ander, een gezamenlijk kader van betekenis, van 
waarde(n) ontstaat. Jacobs (2013) beschrijft een vorm van dialoogvoering die een goed 
uitgangspunt kan zijn voor verdere exploratie, om tot een vorm van waarde(n)gedreven 
dialoogvoering te komen. Zij heeft daarbij “zeven grondregels van de dialoog”32 (p. 282) 
geformuleerd. Kunneman (2013, p. 38) spreekt over een dialoog, waarin een vorm van 
“heen en weer bewegen” tussen verschillende niveaus van waardenperspectieven het 
uitgangspunt is. Kunneman hecht daarbij ook aan blijven vertellen van kleine verhalen 
waarin “de moeite stem krijgt” en waarin aandacht blijft voor “kwetsbaarheid, eindigheid 
en verlies”. Zowel Jacobs (2013) als Kunneman (2013) zetten aan tot verder ontwikkelen 
van een vorm van dialoog die passend is bij waarde(n)vol professioneel handelen. In 
alle ervaringsverhalen komt echter ook naar voren dat het gaat om ‘gewoon doen’.

32.  Zeven grondregels van dialoogvoering volgens Jacobs (2013, p. 282) zijn:
• Luisteren zonder oordelen;
• Bewustzijn van eigen gevoelens, gedachten en handelen;
• Opschorten van onmiddellijke reacties;
• Open vragen stellen;
• Eigen ervaringen, gevoelens en gedachten inbrengen;
• Ruimte geven aan andere ervaringen, gevoelens en gedachten;
• Zoeken naar betekenis, achtergronden en contexten van de ervaringen, gevoelens en gedachten van zelf 

en ander.
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Verschillende praktijkervaringen tot nu toe (Nap, 2012; Van Ewijk en Kunneman, 2013) 
en verhalen van ergotherapeuten in dit onderzoek laten zien dat bij professionals zeer 
zeker een verlangen bestaat om het goede te doen, van betekenis te willen zijn voor de 
ander en dat tegelijkertijd een onzekerheid bestaat om dit te laten zien in de huidige 
samenleving. Waarde(n)vol professioneel handelen mag in mijn woorden niet verborgen 
blijven of onzichtbaar blijven in professioneel handelen zelf. Het risico daarvan is 
geschetst en klinkt door alles heen in dit onderzoek. Het belang van het ontwikkelen van 
de innerlijke stem van moreel vermogen van de ‘ik’ is daarin een essentiële start. Dit kan 
door de stap van reflectie naar reflexie. Als onderzoeker binnen dit onderzoek wordt van 
mij reflexiviteit gevraagd als bewustzijn van de eigen normatieve inbreng in mijn positie 
van onderzoeker binnen dit onderzoek. In Hoofdstuk III heb ik dit beschreven, omdat 
dit inzicht geeft in mijn ethische positie als onderzoeker binnen dit onderzoek. Ook 
aan de beroepsbeoefenaar wordt nu gevraagd om zich steeds weer bewust te zijn van 
de eigen, ethische positie binnen professioneel werken, door het laten klinken van de 
innerlijke stem van moreel geweten. Dit vraagt niet alleen om reflectie in de zin van een 
beroepsbeoefenaar die aan zichzelf werkt als een soort instrument en terugkijkt op een 
ervaring (Daniëls & Verhoef, 2017) om te komen tot hogere kwaliteit van professioneel 
handelen. Het vraagt om een kritische, vragen stellende professional, die zich bewust is 
van eigen aannames, van zijn impact als persoon op anderen (Finlay & Gough, 2003) in 
een dynamische, gecompliceerde, soms zelfs tegenstrijdige samenleving. Reflexiviteit 
kan opgevat worden als een “reflectie over reflectie: een nadenken over wat we niet 
weten” (Van Houten, 2004, p. 60). Stem geven aan innerlijk, moreel geweten vraagt om 
een benadering van samen laten bestaan van verschillende stemmen, verschillende 
waarden (Alvesson et al, 2004) en deze in het gesprek met de ander expliciteren om 
tot het waarde(n)volle te komen. In dat dialogische proces ontwikkelt zich een hogere 
kwaliteit van professioneel handelen en komt waarde(n)volle kwaliteit van professioneel 
handelen in beeld.

Het voeren van een waarde(n)volle dialoog vraagt wel om ‘gewoon doen’ en vertrouwen 
opbouwen. ‘Gewoon doen’ (Townsend & Polatajko, 2013; Van Hartingsveldt, 2016; 
Whiteford & Wright-St. Clair, 2005; Wilcock, 2001; 2006) is voor ergotherapeuten denken 
en doen binnen het eigen beroepsparadigma. Door ‘doing’ ontwikkelen zich een 
sterker ‘being’, ‘becoming’ en ‘belonging’. Het goede doen in professioneel handelen 
versterkt het waarde(n)volle. Dit is een praktisch, conceptueel aangrijpingspunt voor 
ergotherapeuten om het waarde(n)volle van het dagelijks handelen gewoon te gaan 
doen; gewoon de innerlijke stem van moreel geweten laten klinken.
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In de volgende paragraaf, de slotbeschouwing over waarde(n)vol professioneel handelen, 
beschouw ik een aanvullende weg als bijdrage aan de discussie over professionalisering 
van professioneel handelen van ergotherapeuten en de ontwikkeling van normatieve 
professionalisering in zijn algemeenheid. Het uitgangspunt voor de slotbeschouwing is 
het inzicht dat:

• In dit onderzoek vanuit persoonlijke verhalen het belang van het ontwikkelen van 
een innerlijke stem van moreel geweten een basiscomponent is voor waarde(n)vol 
professioneel handelen;

• Omarmen van ambiguïteit een kracht is in waarde(n)vol professioneel handelen en 
oproept tot het voeren van waarde(n)volle dialoog om tot een gezamenlijk kader 
van betekenis, van waarde(n)volheid te komen;

• Kritische reflexie en dialoogvoering significante methoden zijn om te komen tot de 
ontwikkeling van vertrouwen in de innerlijke stem van moreel geweten, bijdragen 
aan waarde(n)vol professioneel handelen en gezien kunnen worden als een heen-
en-weerbeweging tussen verschillende waardenperspectieven en het naast elkaar 
laten bestaan van verschillende waardenperspectieven;

• In alle ervaringsverhalen doorklinkt dat ‘gewoon gaan doen’ en ‘gaan ervaren’ het 
startpunt is om waarde(n)vol professioneel handelen te ontwikkelen.

7.4 WAARDE(N)VOL PROFESSIONEEL HANDELEN

Mijn bevindingen in dit proefschrift komen voort uit een variatie aan verhalen en 
theoretische concepten. Ik gebruik verhalen en theoretische concepten om te duiden 
hoe waarde(n)vol professioneel handelen van ergotherapeuten door mij begrepen 
wordt. Hiervoor keer ik eerst terug naar het citaat dat de introductie vormde op dit 
proefschrift.

In een onoverzichtelijke wereld waarin we proberen alles vast te leggen in 
structuren is het moeilijk om ergens echt binnen de komen. Om iets aan te kunnen 
raken, de nuances te zien. Pas als je inzoomt worden dingen begrijpelijk, kun je ze 
ontrafelen en zichtbaar maken. In INSIDE OUT ben ik op zoek gegaan naar wat er 
achter het massieve beeld, het woud van gepantserde figuren schuilgaat. Als het 
beeld openbreekt en de massa zich opsplitst ontstaat er ruimte om de individuele 
figuren te ontdekken en ze in hun menselijkheid te zien. Om zo, als je weer 
uitzoomt, dat totale beeld beter te begrijpen en er empathie voor te hebben. Het 
beeld is veranderd, omdat je de binnenkant kent.
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Dit is een citaat van choreografe Conny Jansen als introductie op haar ballet INSIDE OUT 
in 2015. Ik duid het als een motto in dit onderzoek. In mijn onderzoek heb ik de beweging 
naar binnen gemaakt, ingezoomd op verhalen van ergotherapeuten om ervaringen in 
professioneel handelen te gaan begrijpen en heb ik deze inzichten verbonden met 
conceptuele theoretische kaders. Aan het eind van dit onderzoek maak ik de beweging 
naar buiten om tot begrijpen te komen. Het conceptuele kader van normatieve 
professionalisering heeft mij geholpen om vanuit een sociaalmaatschappelijk 
perspectief ervaringen te begrijpen, die huidige maatschappelijke ontwikkelingen 
oproepen voor professionals in hun professioneel handelen. Het conceptuele kader 
van normatieve professionalisering vat ik op als een kader, als een gedachtegoed 
waaraan professionals voldoen om het normatieve, het waarde(n)volle tot uitdrukking 
te brengen in hun professioneel handelen. Vanuit het perspectief van het conceptuele 
kader van normatieve professionalisering heb ik de verwerking van ervaringen van 
ergotherapeuten uit de verhalen gestart met het begrijpen van verhalen. Dit heeft mij 
aangezet tot een beweging naar binnen, tot een inzoomen en ik heb daarmee in de 
woorden van Conny Jansen ‘empathie’ gekregen voor professionals die hun professioneel 
handelen tot uiting brengen in de gecompliceerdheid van de samenleving. In de quote 
van Conny Jansen zit voor mij de beweging opgesloten, die passend is bij mijn inzichten 
uit dit onderzoek en die uitgangspunt is voor deze slotbeschouwing over waarde(n)
vol professioneel handelen. Het versterkt de gedachte die Van Ewijk oproept met 
zijn wens tot een “nooit eindigende dialoog tussen professionals, wetenschappers, 
beleidsmakers en burgers” (Van Ewijk, 2013, p. 61). Als ik het beeld van bewegingen 
van buiten naar binnen, van binnen naar buiten en de wens van een nooit eindigende 
dialoog samenbreng, ontstaat in mijn verbeelding het beeld van oneindigheid, het 
beeld van de voortdurende beweging, een lemniscaat. Dit beeld is weergegeven in 
Figuur 3. Op het kruispunt van bewegingen plaats ik de kritische, innerlijke stem van het 
moreel geweten. Dit is een beweging die voor mij de verbinding legt tussen waarden 
en past binnen innerlijk, moreel geweten en waarden, past bij het uiterlijke vertoon van 
rationaliteit en beheersbaarheid. Dit dient niet als een kunstmatige omschrijving van 
twee waardenperspectieven als elkaars tegenpolen, maar als een continu doorlopend 
interactieproces in de sociale context waarin waarde(n)vol professioneel handelen tot 
uiting komt. Dit proces vraagt continu om een waarde(n)gedreven dialoog, waarin de 
stem van het innerlijk, moreel geweten doorklinkt.
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Figuur 3. Doorlopend interactieproces met kritische, innerlijke stem van moreel geweten.

Het plaatsen van de kritische, innerlijke stem van moreel geweten in het midden van 
de beweging geeft weer hoe cruciaal ik de stem en het reflexieve vermogen van de 
professional acht op grond van de opgedane inzichten in dit onderzoek. Een stem die 
ondersteunt om uit het gevoel van beknelling te komen en van waarde, van betekenis 
te zijn voor de ander en de samenleving, roept in mijn innerlijk geweten de vraag op 
wie als eerste de kritische, innerlijke stem laat klinken. Het gaat om het gewoon doen. In 
de onzekerheid die zich daarin aan mij opdringt, vind ik steun in het onderzoek van Jan 
Nap (2012, pp. 171-191) over “belangstellend ontwikkelen van goed politiewerk”. Wat 
mij daarin raakt is de vraag naar wie de eerste, kritische vraag stelt en daarin niet alleen 
de vragensteller is, maar ook de persoon is die “ter sprake brengt”, “tot spreken brengt” 
en “zich aan laat spreken” (Nap, 2012, p. 177). Nap stelt daarmee een belang om op deze 
wijze tot kennisontwikkeling te komen, waarin voor mij het concept van reflexiviteit een 
fundament is. Reflexiviteit gaat verder dan mijzelf een kritische vraag stellen, als methode 
voor introspectie en wordt gekend vanuit het perspectief van intersubjectiviteit, het 
perspectief van wederzijdsheid, het perspectief van sociale kritiek, het perspectief van 
tegenstrijdigheid en van een polyfonie in stemmen (Finlay, 2002a). Deze perspectieven 
kunnen tot uiting komen in de vragen die Nap (2012) stelt. ‘Wie ter sprake brengt’, zal 
daarin de ander ontmoeten, de ander aan het spreken brengen en daarin tegenstrijdige 
stemmen kunnen ervaren, sociale kritiek kunnen ontdekken en zicht kunnen krijgen op 
de kracht van ambiguïteit. De kunst is dan te vertrouwen in het zich aan laten spreken 
en daarin een gevoel van onzekerheid niet uit de weg te gaan.
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Dit alles brengt mij tot verder begrijpen van waarde(n)vol professioneel handelen en 
met de opgedane inzichten kom ik tot de volgende gedachtegang als bijdrage aan de 
discussie over waarde(n)vol professioneel handelen:

Waarde(n)vol professioneel handelen van ergotherapeuten is professioneel 
handelen, waarin de persoon zelf zijn kritische, innerlijke stem van het moreel 
geweten gebruikt om doorlopende verbindingen te leggen tussen verschillende 
waardenperspectieven, om het betekenisvolle, goede en juiste in zijn 
meerduidigheid (ambiguïteit) te begrijpen. Doorlopende verbindingen, om in de 
interactie met de ander de waardenkant ter sprake te brengen, de ander en zichzelf 
tot spreken te brengen en zichzelf daarin aan te laten spreken om te komen tot een 
betekenisvolle bijdrage voor de ander en voor een gezonde samenleving.

Dit vraagt van ieder, zoals Conny Jansen ons in haar ballet laat zien, om empathie om 
menselijkheid te blijven zien, zodat structuren kunnen openbreken. Dit vereist proeven 
van de praline die op het schaaltje in ons midden ligt en met elkaar leren over de 
ervaring; de smaak van de binnenkant te verkennen om vervolgens het specifieke, het 
unieke, het waardevolle vanaf de buitenkant te herkennen. Steeds weer leren door te 
proeven, door de praline open te breken, nuances te ontdekken en dit in woorden te 
vatten is het fundament van waarde(n)vol professioneel handelen. Het vraagt om een 
continu proces van zelfbewustzijn en van bewustzijn van een morele gelaagdheid in 
ons denken en doen. Reflexiviteit is vanuit dit onderzoek, waarin normativiteit in alle 
gelaagdheden een rol speelt, het theoretische concept dat ondersteunt in de heen- en 
weergaande verbindende beweging.

In de afsluitende paragraaf van dit hoofdstuk geef ik weer hoe ik denk dat waarde(n)
vol professioneel handelen met de inzet van reflexiviteit en de ontplooiing van deze 
kritische, innerlijke stem ontwikkeld kan worden. Hiermee sluit ik mij aan bij de wens van 
velen (Van Ewijk & Kunneman, 2013) dat werking en versterking van innerlijk vermogen 
bijdragen aan goed professioneel handelen met een goed gevoel voor smaak. Ik leg in 
deze gedachten over het versterken van kritische, innerlijke stem de verbinding naar 
professioneel handelen van ergotherapeuten, de beroepsvereniging, het onderwijs en 
het onderzoek, om het waarde(n)volle van het beroep in professioneel handelen tot 
volle wasdom te laten komen.
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7.5 VERDER WAARDE(N)VOL PROFESSIONEEL HANDELEN

In de slotparagraaf van dit hoofdstuk over waarde(n)vol professioneel handelen kom 
ik tot ideeën als bijdrage aan de discussie over waarde(n)vol professioneel handelen 
van ergotherapeuten. Deze ideeën heb ik verdeeld over vier onderdelen, namelijk voor 
ergotherapeuten zelf, de beroepsvereniging voor ergotherapeuten, het onderwijs tot 
ergotherapeut en onderzoek binnen het domein van ergotherapie.

Professioneel handelen van ergotherapeuten
Ergotherapeuten zijn beroepsbeoefenaren binnen het veld van gezondheid, welzijn en 
zorg. In dit onderzoek heb ik zichtbaar gemaakt dat zij te maken hebben met ambiguïteit 
in het beroep en in professioneel handelen binnen het domein van het beroep. Deze 
ambiguïteit vraagt volgens Townsend en anderen (2013, p. 303) van professionals om 
een “translational professional” te zijn: een professional die in professioneel handelen 
continu verbindingen legt en bruggen slaat tussen verschillende waardenperspectieven. 
In mijn begrijpen van dit onderzoek voeg ik aan professioneel handelen van de 
ergotherapeut als translational professional de kracht van ambiguïteit en de kracht van 
de innerlijke stem van moreel geweten toe, om te komen tot de stap van waarde(n)
vol professioneel handelen. Dat vraagt van ergotherapeuten om “ter sprake brengen”, 
“het tot spreken brengen” en “zich aan laten spreken” (Nap, 2012, p. 177) vanuit een 
doorlopende, oneindige beweging van binnenuit met anderen en van het andere naar 
binnen toe. Dit vereist ontmoetingen met anderen, waarin de uitoefening van het 
beroep ter sprake wordt gebracht, waar casuïstiek en cliënten besproken wordt om 
het stellen van andersoortige vragen. De focus dient niet enkel op het instrumentele te 
liggen (‘Wat moet ik als professional volgens profielen en richtlijnen, volgens bestaand 
bewijs doen?’) en niet enkel op het ethische (‘Wat behoor ik als professional te doen 
volgens de normen en waarden van de beroepscode?’), maar betreft ook vragen vanuit 
het innerlijke vermogen van de professional als persoon: ‘Wat is wijs om te doen in de 
unieke, gegeven situatie voor de unieke persoon op het unieke moment waarin een 
vraagstuk over dagelijks handelen zich voordoet?’ Heb daarin empathie en begrip 
voor elkaar. Het citaat van Conny Jansen inspireert in het belang van de dialogische 
beweging dat, om het waarde(n)volle te tonen, professionals bestaande gewoonten 
en structuren dienen te openen en verhalen dienen te ontrafelen om aspecten van 
waarde(n)volheid te ontdekken en elkaar daarin te waarderen. Dat betekent niet praten 
over, maar betekent openstaan, bewustwording hebben en aanspreekbaar zijn op de 
eigen positie in de relatie tot de ander en daarin de eigen morele gelaagdheid tonen. 
Dat vraagt om het toepassen van reflexiviteit in plaats van reflectiviteit.
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Beroepsvereniging voor ergotherapeuten
Ergotherapie Nederland is de beroepsvereniging voor ergotherapeuten in Nederland. 
Van oudsher heeft de beroepsvereniging de functie van belangenbehartiger voor 
beroep en beroepsbeoefenaar en treedt zodanig op naar de buitenwereld dat 
het beroep daarin herkenbaar is. Huidig beleid laat zien dat de functie van een 
beroepsvereniging doordesemd is van financieel-economische aspecten en aspecten 
van kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitsborging. Dit kan gelezen worden als een intern 
gericht beleid op een betere positie voor ergotherapie en voor ergotherapeuten. 
Horizontale en verticale netwerken zijn verankerd in de structuur van de 
verenigingsorganisatie zelf. Het fundament is aanwezig om een kritische discussie met 
elkaar te voeren over het creëren van moreel kapitaal om de beroepsidentiteit in het 
daadwerkelijk professioneel handelen van alledag verder te versterken. Moreel kapitaal 
vat ik op als een collectieve opbrengst van het beroep ergotherapie, voortkomend uit de 
horizontale verbindingen in de beroepsgroep, om het waarde(n)volle in professioneel 
handelen te tonen. Dit is zichtbaar in hoe het beroep zich toont in de relatie tot de 
ander. Ik pleit daarom voor een beroepsvereniging, die de innerlijke stem van het moreel 
geweten op beroepsniveau ontwikkelt en daarmee bijdraagt aan bewustwording van 
haar leden over de invloedrijke kracht van structuren van management en beheersing 
op professioneel handelen van ergotherapeuten zelf. De ontwikkeling van de innerlijke 
stem van moreel geweten op beroepsniveau levert dan moreel kapitaal voor het beroep, 
waarmee bijgedragen kan worden aan de discussie over een gezonde samenleving en 
aan de dialoog over maatschappelijke en morele vraagstukken. Vanuit dit onderzoek 
vraagt dit van een beroepsvereniging om bewust haar leden op te roepen de kritische, 
innerlijke stem te laten horen en deze te laten klinken in de bij het beroep behorende 
documenten.

Onderwijs tot ergotherapeuten
Hoe kan het leerproces van een aankomend professional ingericht worden om 
bekwaam te zijn in de verbinding met de ander of het andere en zich daarin bewust 
te zijn van morele gelaagdheden om het goede, betekenisvolle te kunnen doen? 
Biesta (2015, p. 20) maakt zich sterk in de discussie dat onderwijs niet alleen gaat 
om ‘kwalificatie’ en ‘socialisatie’, maar ook om ‘subjectificatie’. Dit betekent dat Biesta 
pleit voor onderwijs gericht op het verwerken van kennis, vaardigheden en attitude 
behorend bij de tradities en de daarmee verbonden (beroeps)waarden. Dit kan binnen 
het kader van dit onderzoek gevat worden in woorden als ‘ontwikkelen van zekerheid’, 
‘gezien worden’ en ‘verbondenheid’. Subjectificatie gaat daarbij om het creëren van 
vrijheid, van een emancipatoire kracht om daarin ook verantwoordelijkheid te nemen 
en te dragen. Dit betekent in het licht van dit onderzoek de ontwikkeling van de 
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kritische, innerlijke stem van moreel geweten als een betrouwbare hulpbron. Het vraagt 
binnen het onderwijs ook om aandacht de eigen, persoonlijke morele gelaagdheid te 
leren kennen. Het onderwijs tot ergotherapeut kan dit fundament in het professionele 
handelen van ergotherapeuten meer uitbouwen vanuit het perspectief van een bij het 
beroep horend denken over de ‘use of self’(Taylor, Lee, Kielhofner & Ketkar, 2009; Cup et 
al, 2017). Use of self wordt binnen de beroepsgroep gedefinieerd als “het doelbewust 
en gepland gebruik van persoonlijke gedragingen, inzichten, waarnemingen, oordelen, 
vaardigheden en kennis om de samenwerkingsrelatie met de cliënt te optimaliseren 
en om veranderingen in het handelen mogelijk te maken”(Cup et al, 2017, p. 170). Hier 
voeg ik vanuit dit onderzoek de gedachte en het inzicht aan toe, dat ontwikkelen van de 
kritische, innerlijke stem om daarmee professioneel handelen meer van waarde te laten 
zijn niet voortkomt uit het perspectief van de professional alleen. In dit onderzoek is juist 
naar voren gekomen dat het gaat om wat er gebeurt in de ontmoeting met de ander en 
hoe dat van invloed is op de ander en de persoon zelf. Het gaat vanuit het inzicht in dit 
onderzoek om een continu doorgaande beweging tussen innerlijk, moreel geweten en 
uiterlijk vertoon van mechanismen van management en beheersing. Het wordt binnen 
het gedachtegoed van normatieve professionalisering ook wel “het ontwikkelen van 
een moreel raamwerk” (Van Ewijk, 2013, p.62) genoemd.

Onderzoek binnen het domein van ergotherapie
Dit onderzoek laat zien dat professioneel handelen van ergotherapeuten verschillende 
perspectieven kent; dat naast het instrumentele, ook het normatieve bijdraagt aan 
waarde(n)vol vermogen binnen professioneel handelen. Dit inzicht vraagt om een 
kritische blik op de keuze van verschillende onderwerpen en methoden van onderzoek. 
Ik pleit vanuit dit onderzoek dat naast de ontwikkeling van de altijd noodzakelijk 
kennis over dagelijks handelen van onze cliënten, ook morele gelaagdheid en morele 
invloeden een rol krijgen binnen het uitvoeren van onderzoek. Dat kan op verschillende 
manieren vorm krijgen binnen de verwetenschappelijking van waarde(n)vol 
professioneel handelen van ergotherapeuten. Verwetenschappelijking kan gericht zijn 
op het inhoudelijke thema van onderzoek en op de keuze van het wetenschappelijke, 
(filosofische) perspectief van onderzoek. Als het gaat om de inhoudelijke keuze voor 
onderwerpen van onderzoek pleit ik voor onderwerpen waarin kennis ontwikkeld 
wordt hoe waarde(n)vol professioneel handelen van ergotherapeuten bijdraagt 
aan een gezonde samenleving en een gezonde samenwerking. Het gaat daarnaast 
in grote lijnen om inhoudelijke onderwerpen, die bijdragen aan discussies over 
hoe waarde(n)vol professioneel handelen van ergotherapeuten kan bijdragen aan 
debatten over maatschappelijke vraagstukken. Verwetenschappelijking van waarde(n)
vol professioneel handelen vraagt ook om discussies over het dagelijks proces 
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van besluitvorming in dat professioneel handelen, het proces van evidence-based 
practice binnen het beroep. Hoe kunnen waarden, oriëntaties op waarden en morele 
gelaagdheden van actoren in het proces van besluitvorming een rol van waarde spelen?

Een ander aspect dat binnen het domein van onderzoek binnen de beroepsgroep 
wetenschappelijke aandacht vraagt, is bewustwording van de invloed van de eigen rol, 
de eigen kritische stem van de onderzoeker binnen onderzoek. Deze eigen rol van de 
onderzoeker heeft altijd een morele gelaagdheid. Dat vraagt binnen het perspectief 
van dit onderzoek, dus om het beantwoorden van de vraag waar de onderzoeker met 
onderzoek aan wil bijdragen, wat daarin het weten van de onderzoeker in de actie 
zelf is (Van Ewijk, 2013, p.63). Dit wordt, zoals is beschreven in Hoofdstuk III, Modus 
III-onderzoek genoemd. Finlay & Gough (2003) geven voor het ontwikkelen van de 
reflexieve, innerlijke stem van de onderzoeker vanuit verschillende perspectieven 
handvatten voor de normatieve, reflexieve positie van de onderzoeker zelf. In de epiloog 
van dit onderzoek doe ik als normatieve onderzoeker binnen dit onderzoek een poging 
daarin voor te gaan, met de intentie de discussie te openen als vraagsteller, maar zeker 
ook vanuit de gedachte het gesprek te openen en een voortdurende, doorlopende 
beweging op gang te brengen.
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“Begrijpen levert als resultaat een betekenis op, die wij 
voortbrengen in het levensproces, in zoverre we onszelf trachten 

te verzoenen met wat we doen en ondergaan.”

(Hannah Arendt, Duits- Amerikaans – Joods filosofe en politiek denken 1906 – 1975 
in haar bundel colleges over oordelen; 2016, p. 34. Oordelen: Het leven van de geest)
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Dit boek is een monografisch betoog, waarin het begrijpen van verhalen over 
professioneel handelen in de praktijk van alledag verbonden is met mijn eigen verhaal: 
het verhaal van een beroepsgenoot die haar innerlijke stem wil laten klinken. Juist in 
Modus III-onderzoek erken ik mijn subjectiviteit, mijn normatieve gelaagdheid en wat 
daarin voor mij van waarde en van betekenis is. In de introductie op dit proefschrift 
heb ik persoonlijke verhalen beschreven, om zicht te geven op mijn frame van kijken, 
denken en handelen. Hiermee laat ik zien dat biografische verhalen raken aan mijn 
onderwerp van onderzoek. In het hoofdstuk over de methodologische verantwoording, 
beschrijf ik waarom reflexiviteit een belangrijk onderdeel is in de verantwoording van 
kwalitatief onderzoek, het mij als onderzoeker ondersteunt, het mij leert kritisch te zijn 
in de dynamiek van dit onderzoek en in de interpersoonlijke relaties die daarin van 
waarde zijn. Reflexiviteit vat ik op als een centraal, essentieel middel om te komen tot 
beschrijving van inzichten over mijn normatief, waarde(n)vol handelen. Dat betekent 
binnen het kader van dit onderzoek dat de werkelijkheid is zoals mensen deze zien, 
construeren en, naar ik hoop, begrijpen.

In deze epiloog creëer ik met mijn woorden een werkelijkheid die ik toevoeg aan de 
discussie over waarde(n)vol professioneel handelen en de kennis die daarover verder 
ontwikkeld kan worden. Finlay (2012) geeft mij als onderzoeker handvatten voor 
een geloofwaardige en navolgbare kritische reflectie op mijn onderzoek. Ik benut 
reflexiviteit als instrument om kwaliteit van dit onderzoek te waarborgen (Maso, 2003). 
Ik stel mijzelf de vraag of ik zelf waarde(n)vol heb gehandeld en daartoe mijn innerlijke 
stem vanuit een normatief kader heb gebruikt. Ik probeer ook hiermee een begrijpen 
toe te voegen aan dit proefschrift. Volgens Maso start dit begrijpen bij de passie van de 
onderzoeker: “Only then will they acquire the passion, the emotional investment, that 
provides the motivating force for the endless hours of intense, often gruelling, labor” 
(2003, p. 41).

Mijn innerlijke stem van moreel geweten heeft meerdere malen in het proces van 
dit onderzoek geklonken en mij opgeroepen na te denken over mijn relatie tot het 
onderwerp van onderzoek en een rol gespeeld in mijn begeleidingsgesprekken. De 
rode draad in het doorklinken van mijn innerlijke stem was steeds een stem in relatie 
tot mijn positie binnen de beroepsgroep zelf. Wat wil ik met dit onderzoek vertellen, 
op welke manier wil ik inzichten vertellen, hoe kan ik tot begrip komen van de vertelde 
verhalen? Wil ik naar buiten brengen wat de verhalen uitwijzen? Op welke manier en 
wanneer laat ik ervaringen in mijn professionele en persoonlijke leven doorklinken? 
Wellicht bepalen ervaringen hiermee ook mijn blik, mijn frame van luisteren, mijn 
frame van interactiviteit met de ander, mijn frame van duiden en begrijpen van vertelde 
verhalen. Welke ruimte geef ik dan mijn gevoel van onzekerheid? In de gesprekken 
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met ergotherapeuten werd mij al snel helder dat we het binnen de beroepsgroep 
niet gewend zijn te praten over waarden en over waarde(n)vol handelen. Praten over 
waarde(n)vol handelen verraste mijn partners in onze gesprekken. Sommigen gaven 
ook aan dat het thema bijna ongrijpbaar is en vroegen zich af wat en hoe ik het dan 
wil begrijpen. De begeleidingsmomenten brachten mij in de woorden van Kunneman 
(2005, 2013) in moerassige gebieden van mijn innerlijk geweten; gebieden, die zich 
opwierpen bij keuzes maken over de onderzoeksvraag, de te kiezen methodologie, 
methodes van analyse. Feedback gaf mij weer ruimte voor anders denken en anders 
doen in een volgende stap.

Om recht te doen aan deze vragen, positioneer ik mijzelf in het onderwerp van onderzoek 
niet als een persoon in de rol van onderzoeker die onafhankelijkheid pretendeert. 
Als onderdeel van de beroepsgroep ergotherapie ken ik veel beroepsgenoten en 
beroepsverhalen. Het kennen is wederzijds, velen kennen ook delen van mijn verhaal, 
hebben ervaringen in gezamenlijke ontmoetingen. Juist in de ontmoeting met de 
ander realiseer ik mij dat “[w]e are not seperate from others and therefore do not 
have the choice to be unaffected” (Doane, 2003, p. 95). In de ontmoetingen met de 
ander hoorde ik verhalen over professioneel handelen en zochten we in het gesprek 
naar het waarde(n)volle van dat handelen in de dagelijkse context van die ander. In 
die gesprekken hoorde ik verhalen die mij dichtbij eigen ervaringen in professioneel 
handelen brachten. Ik kan daarmee niet ontsnappen aan het feit ook opgeleid te 
zijn als ergotherapeut. Dit brengt enerzijds een eenvoudig begrijpen van situaties 
naar voren, wellicht beter omschreven als een aanname van beter kunnen begrijpen. 
Anderzijds brengt het mij tot realisatie dat ik bewust moet vragen naar ervaringen 
vanuit een positie van niet begrijpen om open te staan om verschil te horen (Finlay, 
2003b). Ontmoetingen met ergotherapeuten in dit onderzoek brachten mij ook op 
locaties die direct verbonden zijn met mijn persoonlijke verhaal, met mijn verhaal over 
verdriet en verlies van dierbaren. Ik maakte mij daarmee insider in het groter verhaal 
van de context, waarin de ontmoeting plaatsvindt en waarin een gedeelde betekenis 
ontstaat. Door mijn beleefde ervaring in te brengen in het gesprek, maakte ik mijzelf 
en de ander bewust van dit weten, van mijn ervaringen. Ik open daarmee in het proces 
van onderzoek het beeld dat mijn manier van onderzoek verder reikt dan begrijpen 
van verhalen over gestolde situaties in professioneel handelen. Ik open het beeld dat 
onderzoek doen “reveal[s] the multiple, ambiguous, slippery meanings and images 
within our social world” (Finlay, 2003b, p. 118), waarin we ons tot elkaar verhouden, 
komen tot begrijpen en verhalen construeren, ook als één persoon zich in de relatie 
positioneert als onderzoeker. Ik positioneer mijzelf als ambigue onderzoeker met een 
diversiteit aan verhalen, ervaringen die ik niet naar de achtergrond verplaats omwille 
van een neutrale afstand tot mijn medegespreksgenoten.
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Niet alleen in daadwerkelijke ontmoetingen met anderen raken momenten aan mijn 
ervaringen en mijn emoties, aan mijn positie van insider; ook in het lezen en herlezen 
van transcripten ervaar ik dat woorden onder mijn huid kruipen, mij aan het denken 
zetten en effect hebben op mijn begrijpen (Doane, 2003). Momenten in transcripten 
brengen mij in twijfel, brengen mij in onzekerheid, leveren mij een knoop in mijn maag 
en geven hoofdbrekens. In mijn lichaam zijn voelbare reacties, in mijn lichaam zijn 
opgeslagen gevoelens over hoe ik zelf weer woorden kan geven aan wat ik lees, voel 
en dus ervaar. In Hoofdstuk IV van dit proefschrift gebruik ik rakende momenten op een 
methodische wijze. Die methode helpt mij als onderzoeker om tot inzicht te komen. In 
mijn proces van reflexiviteit brengen deze rakende momenten mij in een proces van 
niet willen weten, van onbegrip. Uiteindelijk brengt het proces mij tot empathie over 
professioneel handelen van beroepsgenoten. Ik kon mijn geloven, dat de waarde van 
professioneel handelen zo verhuld was, moeizaam toelaten. Begeleidingsgesprekken 
brachten dit tot openheid en realisatie. Het gevoel van onbegrip voor verhalen over 
professioneel handelen van beroepsgenoten en dus ook voor mijzelf, nam toe. Een 
dieper doordringen in de situatie om echt te willen begrijpen ging gepaard met gevoel 
van weerstand voor het lezen van de transcripten. In het lezen van transcripten word ik 
mijzelf steeds meer bewust van mijn eigen, steeds wisselende positie in het gesprek als 
beroepsgenoot, als toehoorder van herkenbare verhalen, als meer willen weten in de 
rol van onderzoeker of juist niet willen weten. Bij het lezen kom ik tot meer bewustzijn 
over mijn betrokkenheid bij de ander in het gesprek, mijn afwisselende positie 
van doorvrager over situaties, herkennen van situaties en verbazing over situaties. 
Hiermee zie ik mijzelf zoeken naar hoe mij te verhouden tot de ander in de ontmoeting 
en ontwikkel ik sensitiviteit voor andere lagen in verhalen en voor mijn positie als 
onderzoeker en beroepsgenoot. Dit proefschrift beschrijft verschillende methoden van 
analyse van verhalen. De methodologie dient als facilitator voor de ontwikkeling van 
sensitiviteit, inhoudelijke kennis en voor dieper wegzakken in moerassigheid, waarin 
doorploeteren ertoe leidt dat ik mijn gevoel van weerstand kan inruilen voor gevoel 
van empathie voor wat zich in de verhalen laat onthullen. Ik positioneer mijzelf als 
ambigue onderzoeker, die in de relatie tot de ander en tot het andere zoekt naar waar 
het waarde(n)volle ligt en naar hoe dat waarde(n)volle te beschouwen en te begrijpen. 
Ik begrijp dat het opdoen van deze ervaring mij brengt bij waarden die verscholen 
liggen. Waarden als ‘doorzettingsvermogen doet ertoe’, ‘niet direct opgeven’, ‘er zijn 
altijd meer mogelijkheden en oplossingen’, ‘met de ander, het andere zoeken naar waar 
de ervaring raakt en waar de ervaring aan raakt’, ‘de ander altijd een stem proberen te 
geven’. Relationele verbondenheid is diep van binnen opgeslagen. Dan blijft het geven 
van een eigen opinie een zoektocht in onzekerheid. De reflectie op de ervaring laat mij 
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zien dat de ervaring van mijn onderzoek raakt aan waarden, dat de ervaring van dit 
onderzoek van waarde is en voor mij van betekenis is geworden door mijn eigen stem 
daarin te laten klinken.

Heb ik door mijn wisselende posities in ontmoetingen met beroepsgenoten, door 
toelaten van persoonlijke verhalen in de ontmoetingen, door mijn gevoel van weerstand, 
daarmee onrecht gedaan aan mijn positie binnen de beroepsgroep, doe ik daarmee 
onrecht aan de beroepsgroep zelf of aan individuele personen die met mij in gesprek 
zijn gegaan? Deze vraag kan ik ook omdraaien en vertellen dat ik recht doe aan mijn 
positie als beroepsgenoot en onderzoeker in de ontmoetingen met personen met data 
uit de verhalen, aan mijn eigen emoties naar aanleidingen van deze ontmoetingen, door 
de opbrengst van doorploeteren in moerassige gebieden, gebieden die ogenschijnlijk 
geen uitzicht en inzicht bieden. Methodologisch is dit onderzoek beschreven en 
daarmee verantwoord. Mijn onderzoeksbevindingen zijn methodisch geconstrueerd 
door openheid in dilemma’s en daarin vragenstellend verdergaan.

Wat als ik bij de start niet gekozen had voor een open gesprek over het thema 
beroepswaarden in professioneel handelen? Had ik dan andere inzichten gekregen? 
Dan volg ik Kuiper (2007) en kom ik tot inzicht: het inzicht dat het op gang brengen van 
een gesprek over een rakend onderwerp eindigt in de start van een verandering. Het 
verhaal van de onderzoeker staat daarin niet los van het verhaal van de ander. “Here, 
there is ‘not one “voice”, but polyvocality; not one story but many talks, dramas, pieces 
of fiction, fables, memories, histories, autobiographies, poems and other texts’.” (Lincoln 
and Denzin, 1994, geciteerd in Finlay, 2003a, p. 15)

Dit reflexieve proces ondersteunt het inzicht dat innerlijke stem van moreel geweten 
altijd aanwezig is in menselijk, dagelijks handelen, dat het laten horen van mijn stem 
in dit onderzoek vaak gedachten en gevoelens van onzekerheid, gevoelens van niet 
willen geloven en niet kunnen begrijpen heeft opgeleverd. Nu, aan het eind van het 
onderzoek, ben ik blij dat ik vraagtekens geplaatst heb bij signalen die mij ter ore zijn 
gekomen, dat ik door ben gegaan met zoeken naar een verdieping bij vraagtekens en nu 
vraagtekens durf te plaatsen als bijdrage aan een discussie over professioneel handelen 
van ergotherapeuten. Theoretische concepten hebben bijgedragen aan begrijpen 
van verhalen, begeleidingsgesprekken hebben bijgedragen aan mijn begrijpen. Ik 
heb de ander, het andere toegelaten in mijn proces. Openstaan voor begrijpen levert 
betekenis op volgens Hannah Arendt (2016) en in mijn reflexieve proces heb ik gemerkt 
dat ‘gewoon doorgaan met doen’ bijdraagt aan inzicht krijgen, aan betekenis van 
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vertrouwen krijgen, aan betekenis van open leren staan voor en betekenis van creëren 
van een eigenwaardenruimte waar meerdere perspectieven ertoe doen. Betekenis dat 
ieders stem ertoe doet en dat ik mijn stem laat klinken.

De ‘ik’ in dit onderzoek is geen neutrale ‘ik’; de ‘ik’ in dit onderzoek verschijnt niet als 
de individuele, creatieve, neutrale en wetende onderzoeker. De ‘ik’ in dit onderzoek is 
meer een “material body through whom a narrative structure unfolds” (Finlay, 2003a, 
p. 5). Dit betekent dat het verhaal van dit onderzoek een gezamenlijk product is van 
alle partners en niet los gezien kan worden van het spanningsveld van het zijn van een 
beroepsgenoot en het zijn van een onderzoeker (Finlay, 2003a). ‘Ik’ heb toegang, een 
privilege tot toegang tot eigen ervaringen en wanneer ik daarover vertel, bied ‘ik’ “one 
version – an interpretation – which seems tot work for that moment” (Finlay, 2003b, p. 
110).

(Ik) Proef Ambiguïteit!
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BIJLAGE A.

Ontvangen van Theatergroep Oostpool, Arnhem. Tekstgedeelte uitgesproken tijdens 
de Manifestatie ‘Nederland schreeuwt om Cultuur’ op 20 november 2010.
“Het gebeurde me gisteren…Ik liep door de duinen, en een paar passen bij mij 
vandaan lag er een soort kevertje op zijn rug, zijn pootjes naar boven. De wind had 
hem omvergeblazen. De zon brandde op zijn buik. Hij lag met zijn pootjes omhoog 
te krabbelen en het was duidelijk dat hij niets anders meer kon dan dit wanhopige 
en eentonige gekrabbel – hij werd al krachteloos, na weet ik hoeveel uur, hij lag al op 
sterven.

Ik, een reus, zag dit gespartel aan…ik pakte een stokje en ik verloste hem van zijn 
marteling. Hij liep weg. In een seconde aan het leven teruggegeven.

Nauwelijks had ik dit gedaan, of ik zag iets verderop een zelfde kevertje, in een zelfde 
situatie. Ik had geen zin nog eens hetzelfde te doen. Maar waarom heb je die ene gered 
en deze niet? Waarom die wel, terwijl deze? De een heb je gelukkig gemaakt, de andere 
moet lijden?

Ik pakte een stokje en ik redde hem.

Nauwelijks had ik dit gedaan, of ik zag iets verderop een zelfde kevertje, in een zelfde 
situatie. Hij spartelde met zijn pootjes. De zon brandde op zijn buik.

U zult wel begrijpen dat nu ik eenmaal met hun redding was begonnen, ik niet zomaar 
het recht had om er op een willekeurig moment mee op te houden. Dat zou tegenover 
deze derde kever te erg zijn geweest. Te wreed en op de een of andere manier 
onmogelijk. En hij spartelde precies zo met zijn pootjes!

Maar toen ik om me heen keek zag ik verderop nog vier kevers spartelen, brandend in 
de zon – en was niets aan te doen. Ik redde ze allemaal.

Toen zag ik het duin ernaast. 5 of 6 spartelende puntjes- kevers. Ik snelde te hulp. Ik 
redde ze.

En ik had me al zo met hun lijden geïdentificeerd, ik was er zo betrokken bij geraakt dat 
toen ik even verderop nieuwe kevers ontdekte, ik als een gek over het zand begon te 
schuiven om te hulp te snellen, te hulp! Te hulp!
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Maar ik wist dat niet eeuwig kon duren, want niet alleen dit strand, de hele kust was 
met kevers bezaaid dus er moest een moment komen waarop ik zou zeggen: “genoeg! “

De eerste niet geredde kever moest komen. Welke? Welke? Welke?

Elk moment zei ik bij mezelf “deze”, maar waarom deze, waarom hij? Tot er iets in me 
knapte, en ineens, zonder moeite, bleef ik staan, dacht ik “kom, naar huis” en ik ging.

En de kever, die kever “waarbij ik ophield” bleef met zijn pootjes spartelen.

Wat me eigenlijk al onverschillig was, alsof ik genoeg had van dit spel – maar ik wist dat 
deze onverschilligheid me door omstandigheden was opgedrongen. Het waren er te 
veel! En ik droeg haar in me als een vreemd ding.”
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Flowchart selectie artikelen scoping review
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ijlage C.  

Flowchart selectie artikelen scoping review 

	

	

	

	 	 	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 	

Op basis van zoekstrings 91 artikelen gevonden 
(september 2014). 

9 potentieel relevante artikelen geïdentificeerd. 

Deze 9 artikelen zijn beoordeeld op abstract en 
7 artikelen zijn geïncludeerd voor review 
(september 2014). 

Inclusie criteria:  

• professioneel handelen ergotherapeuten 
• Waarden in beroep en beroepsuitoefening 
• Gebaseerd op onderzoek 

 

Op basis van eerste screening op titels en auteurs 
dubbele artikelen verwijderd. 

13 artikelen zijn geselecteerd voor scoping review 

7 artikelen zijn beoordeeld op abstract. 6 
artikelen geïncludeerd voor review. 1 
artikel verwijderd (november 2016).  

Exclusie criteria: 

inhoud meer gericht op belangenbehartiging 
van beroep dan op professioneel handelen 
van ergotherapeut zelf en waarden in 
beroep en beroepsuitoefening.	

Op basis van zelfde zoekstrings in 
aanvullend zoekproces 7 nieuwe, potentieel 
relevante artikelen geïdentificeerd 
(november 2016). 
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BIJLAGE E.

Tabel 3: Overzicht meest genoemde boeken over Normatieve Professionalisering

Auteur Jaar 
uitgifte

Titel uitgave

H. Kunneman 2005 Voorbij het dikke-ik: Bouwstenen voor een kritisch 
humanisme.

G. Jacobs, R. Meij, H. Tenwolde 
en Y. Zomer (Redactie)

2008 Goed werk: Verkenningen
van normatieve professionalisering

T. van den Ende 2011 Waarden aan het werk: Over kantelmomenten en normatieve
complexiteit in het werk van professionals

H. Kunneman 2012 Het belang van moreel kapitaal in zorg en welzijn.

J. Nap 2012 Vragen naar goed politiewerk: belang-stellend ontwikkelen 
van de alledaagse
praktijk. Een proeve van normatieve professionalisering

H. Kunneman 2013 Kleine waarden en grote waarden: Normatieve 
professionalisering
als politiek perspectief.

H. van Ewijk en
H. Kunneman (Redactie)

2013 Praktijken van normatieve professionalisering

H. van Ewijk 2014 Omgaan met sociale complexiteit: Professionals in het sociale 
domein.
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BIJLAGE F.

Interviewguide tweede interactiviteit met ergotherapeuten
Gericht op gesprek over specifieke thema’s, uit onderzoek naar voren gekomen
Versie 160530 (definitief )

Gesprek vooraf Wij heben lange tijd geleden een gesprek gehad over het thema Waarde(n)vol 
Profesioneel Handelen

Achtergrond voor dit tweede gesprek:
Inmmiddels ben ik stappen verder, en wil ik graag een gesprek om een aantal 
inzichten te verdiepen en daar jouw mening over te horen. Heb je ergens nog 
een uur vrij voor een ontmoeting en een gesprek?

Zijn er veranderingen ten opzichte van de vorige keer (andere functie, andere 
plek voor ontmoeting enz.) die relevant zijn om te weten?

Wil jij nog iets weten van mij?

Wanneer kunnen we afspreken?

Voorbereiding gesprek 
(wat mee te nemen)

Voice-recorder
Informed Consent formulier
Inerviewguide

Start interview Ik ben blij dat je deel wilt nemen aan deze follow up. Voor mij is het belangrijk 
om een verdiepingsslag te maken in het onderzoek en daarin jouw mening 
mee te nemen.
- Heb je van tevoren nog vragen?
- Zijn er veranderingen en zoja vragen om een korte toelichting.
Context en functie kan nieuwe inzichten geven?
Hoe is het de afgelopen jaren met je gegaan?
- Zijn er zaken die van belang zijn die nog verteld moeten worden?

Onderwerp Dit gesprek is gericht op een kernthema wat uit de voorgaande gesprekken 
met 9 ergotherapeuten uit 9 verschillende contexten en een literatuur studie 
naar voren is gekomen. Toelichting op thema:

In het onderzoek is naar voren gekomen dat ergotherapeuten weten wat 
de beroepswaarden zijn (clientgecentreerd werken, occupation based, 
context based en evidence based). Uit de verschillende verhalen is ook naar 
voren gekomen dat in de samenleving veel verschillende waarden een rol 
spelen en dat ergotherpaeuten geneigd zijn zich aan te passen aan waarden 
van de organisatie, de betaler en daarmee de waarden van clienten op de 
achtergrond plaatst. Dit roept in de verhalen veel onzekerheid op, maakt in de 
verhalen dilemma’s zichtbaar in professioneel handelen van ergothepraeuten. 
Ergotherapeuten willen juist van betekenis zijn en van waarde zijn voor 
clienten. Dat roept bij mij de vraag op:
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Wat betekent de vraag van de client voor jou in deze samenleving waarin 
verschilllende waarden/belangen een rol spelen? Hoe handel jij daarin, welke 
aspecten spelen mee in jouw handelen als ergotherapeut. Kun je volgens jou 
wel handelen zoals jij dit voor ogen hebt in de huidige manier van organisatie 
van de zorg?

Uitleg over het doel 
van het onderzoek:

Dit gesprek is gericht op jouw verhaal, jouw mening, jouw idee, ervaring en 
hoe jij handelt in de geschetste situatie.

Ik ben nieuwsgierig naar jouw verhaal daarover…

Ik voer deze gesprekken met alle ergotherapeuten die ik ook bij de start van 
mijn onderzoek heb gesproken

Gegevens worden 
anoniem en 
vertrouwelijk verwerkt 

Wat jij mij vertelt zal alleen voor het onderzoek worden gebruikt.
Informed Consent tekenen
Akkoord gesprek opnemen

Vragen

Opstart dilemma Uit de eerste gesprekken kwam naar voren dat ergotherapeuten dilemma’s 
ervaren in specifieke situaties bijvoorbeeld: Jouw client wil graag dat je een 
specifieke, zeer betekenisvolle activiteit samen doet, maar daar word je niet 
voor betaald/daar krijg je geen toestemming voor. Je doet dit dus niet en zegt 
de afspraak af…

Vertel eens wat deze vraag van deze client voor jou betekent?

Gaat om verhaal van de ander, open 
vraag….de ander laten vertellen…..
als gesprekspartner positie van 
aansluiten en confronteren.

Door vraag vragen…..
Why, what, how……professioneel 
handelen van ergotherapeuten

Jouw situatie Kan je vertellen over een situatie 
waarin je ook voor een soortgelijk 
dilemma stond?

• Wat deed je toen?
• Waarop baseerde je je keuzes?
• Hoe voelde dat?
• Waar dacht je aan?
• Hoe ben je daar mee om gegaan?
• Wat is voor jou essentieel in een 

dergelijke situatie?
• Kan je dat toelichten…..

Ruimte om echt na te 
denken over hoe je 
wilt handelen?

Als ergotherapeut word je geacht 
volgens richtlijnen/protocollen/
afspraken te werken

1) Kan je vertellen over een situatie 
dat je de richtlijn of regel 
belemmerend vond om het 
goede of juiste voor een client te 
doen?

2) Is er voldoende ruimte om ‘echt’ 
na te denken?

3) Welke keuzes maak jij in een 
dergelijke situatie?

• Kun je een voorbeeld geven van 
zo’n situatie?

• Waar denk je aan?
• Hoe voel je je daarbij?
• Wat doet dat met jou?
• Wat roept dit bij jou op?
• Wat is typisch zo’n voorval?
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Zich verhouden tot de 
samenleving/context

In het onderzoek kwam ik tot het 
inzicht dat dat veel verschillende 
waarden van invloed zijn op 
de speelruimte die je hebt als 
ergotherpaeut. de speelruimte die je 
hebt om van betekenis te zijn voor 
de client. Denk daarbij aan de waarde 
van de organisatie, de verzekeraar, de 
client, je eigen persoonlijke waarden, 
die van het beroep…

1) Kan je vertellen over een 
voorbeeld hoe jij je opstelt in dat 
‘web van (soms tegenstrijdige) 
waarden’?

2) Wat doe jij dan?
3) Welke keuzes maak jij dan?

• Kun je een voorbeeld geven van 
zo’n situatie?

• Denk nog eens aan die situatie…..
• Wat doet dat met jou?
• Wat roept dit bij jou op?
• Wat is typisch voor jouw handelen 

daarin?
• Wat vind je van jouw handelen?

Onzekerheid/zich 
verhouden tot de 
ander 

Stel de situatie dat je ervaart dat 
de kwaliteit van jouw relatie met 
de ander onder druk staat door de 
waarden van andere actoren:

1) Wat vind je daar van?
2) Wat doe jij dan
3) Welke keuzes maak je dan?

• Kun je een voorbeeld geven van 
zo’n situatie?

• Waar denk je aan?
• Hoe voel je je daarbij?
• Wat doet dat met jou?
• Wat roept dit bij jou op?
• Welke invloed had dit op je 

handelen?

Zich verhouden tot de 
samenleving

Uit de literatuur komt naar voren dat de mens van nature tweeslachtigheid 
kent en vandaaruit altijd op zoek is naar zekerheid. Die zekerheid wordt 
gezocht in hoe de mens zich verhoudt tot de samenleving. Dat kan op 
verschillende manieren. Zich aanpassen aan de situatie, zich verzetten 
tegen de situatie, de verantwoordelijkheid uit handen geven. Uit de vorige 
gesprekken is naar voren gekomen dat ergothepraeuten goed zijn in het 
zich aanpassen aan de verschillende machten in de samenleving en daarin 
zekerheid zoekt bij de ander. Deze aanpassing geeft eerder een gevoel van 
vervreemding, volgens het gedachtegoed van Erich Fromm, in plaats van het 
gevoel van waarde te kunnen zijn voor elkaar, voor de samenleving.

Onzekerheid/
tweeslachtigheid

Wat vind jij van deze bevinding?
Kan je daar iets over vertellen over 
jouw eigen handelen/ervaringen uit 
de praktijk?

• Kun je een voorbeeld geven van 
zo’n situatie?

• Waar denk je aan?
• Hoe voel je je daarbij?
• Wat doet dat met jou?
• …….
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Handelen in een 
samenleving met op 
elkaar inwerkende 
waarden

Kan je een voorbeeld geven van een 
situatie waarop je trots bent op hoe je 
gehandeld hebt?

1) Hoe heb je daarin gehandeld?
2) Welke keuzes heb je gemaakt?
3) Hoe heb jij kunnen aansluiten bij 

wat voor de ander van betkenis 
was?

4) Waardoor was het handelen daar 
mogelijk zoals jij dat ‘goed’ vond?

• Kun je een voorbeeld geven van 
zo’n situatie?

• Wat heeft je daarbij geholpen?
• Hoe ben je omgegaan met wat er 

speelde?
• Waar denk je aan?
• Hoe voel je je daarbij?
• Wat doet dat met jou?
• Wat roept dit bij jou op?
• Wat is typisch zo’n voorval?
• Stel je vragen aan de ander; welke 

dan?

Je beroep uitoefenen/ 
het goede doen als 
ergotherapeut

Uit de gesprekken is naar voren 
gekomen, en ook terug te vinden in 
de literatuur, dat veel professionals 
nu worstelen met het werken in een 
context met veel maatschappelijke 
machtsverhoudingen. Dat roept de 
vraag op:

Kan je nog wel betekenisvol werken in 
een dergelijke situatie (construct)?

1) Wat vind jij daarvan?
2) Wat staat in een dergelijke 

situatie op het spel?
3) Hoe bewaak jij daarin de 

waarden van het beroep?

• Welke aspecten spelen daarin een 
rol?

• Waar denk je aan?
• Hoe voel je je daarbij?
• Wat doet dat met jou?
• Wat roept dit bij jou op?
• Wat is typisch zo’n voorval?

Afronding Wil je nog iets toevoegen aan dit gesprek?
Zijn er nog dingen waar we het niet over gehad hebben, maar die je wel 
belangrijk vindt om te vertellen?
Wat vond je zelf van het gesprek en het onderwerp? 

Uitleggen wat het 
vervolg zal zijn

Dit interviewgesprek wordt getranscribeerd. Dit stuur ik naar je op zodat je 
kan controleren of het klopt. Daarna gebruik ik de trancriptie om te verwerken 
in het onderzoek. 

Bedanken voor de ontmoeting

Einde
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SUMMARY

The study Verbal Pralines, Ambiguity in stories about the professional performance of 
occupational therapists, starts with a reflection by the researcher on an experience of 
her own. This experience invites the researcher to consider how scrupulous she is when 
it comes to making choices, and which voice the researcher listens to with regard to 
everyday professional performance and the desire to do the right thing. This uncovers 
an area of tension which can also be found in signals from fellow professionals in the 
field with regard to professional performance in the everyday bustle in the domain of 
health, health care and well-being. Occupational therapists share that they have to 
meet higher production demands within their organizations. They are being confronted 
with a curtailment of their professional space as a result of increasing demands from 
the management, financiers and the profession. These stories gave me, as a researcher, 
the idea of a professional who is trapped (Nap, 2012), caught in the middle of a struggle 
between different logics. The idea is that if occupational therapists cannot break away 
from this feeling of being trapped, they will not be able to do the meaningful work 
that is expected of them. As a result, occupational therapists are at risk of losing the 
public confidence, and of devaluation of and a loss of appreciation for their professional 
performance. This feeling of being trapped cannot be solved by simply reducing the 
number of rules and procedures (Meurs, 2014). Meurs mainly calls for a paradigm 
discussion about essential principles. 

This study starts by asking whether the range of ideas about normative professionalization 
(Van Ewijk & Kunneman, 2013) can contribute to a next step of professionalization for 
occupational therapists to break away from the feeling of being trapped, and to bring 
out the value and values of professional performance. The study can be seen as an 
interpretative, qualitative search and can be characterized as Mode III - a monographic 
case study. The study follows the transition from ‘outside-in’ to ‘inside-out’, in order 
to come to an understanding of the stories that were shared and to contribute to 
the discourse about the professional performance of occupational therapists, as well 
as the discourse about the range of ideas regarding normative professionalization. 
This development was inspired by the words of choreographer Conny Jansen in her 
introduction to her 2015 ballet INSIDE OUT. 

Sometimes you look at something you can’t reach. All the information, all that is 
human, is locked inside the structure. Like a body encased by skin. It is not until 
you peel off the outer layer and lay bare the inside that you see the beauty of the 
individual parts, the details and the interrelationships.
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The title of this thesis has an ambiguous explanation: it has the potential to put the 
reader on the wrong track. It invites the reader to test occupational therapists’ stories 
about professional performance for ambiguity, and to develop empathy for the power 
of insecurity and for the chains limiting freedom in professional performance. The power 
of ambiguity shines through in the stories when reading between the lines. 

Occupational therapists show their professional performance within the domain 
of health, health care and well-being. The number of occupational therapists in the 
Netherlands has steadily increased (Van Hassel & Kenens, 2015) to 4,142 in 2014. 
Occupational therapists enable people develop or recover the ability to perform 
daily activities. The current professional paradigm is focused on the concept of ‘daily 
occupations’, based on the principle that daily occupations contribute to people’s 
health and well-being (Wilcock, 2006). The professional performance of occupational 
therapists is characterized by a client-centred approach.

This study strives to add insights to the professional daily performance and activities 
of occupational therapists. It portrays areas of tension in daily practice, and shows how 
these areas challenge occupational therapists to shed more light on the value and 
values of their performance and actions. Over the course of this study, the researcher 
has been presented with questions, has sought out questions, and has asked questions 
that invite further discussion. The study does not provide evidence for, but provides a 
stirring account on the subject of professional performance. It conveys a number of 
different voices and invites the personal voice of the professional to take a prominent 
place. The voice of the researcher can be heard in this thesis. As a result, the researcher 
recognizes the subjectivity and normative stratification of this study. The fact that the 
researcher is a member of the professional group herself means that she can easily 
relate to the stories. However, this is also a weak spot when it comes to credibility and 
imitability. From the perspective of reflexivity, the researcher accounts for the cognitive 
professionalism and social activity within this study. As such, in this study, reflexivity 
is seen as an instrument for guaranteeing the quality of the research (Maso, 2013). It 
also provides the researcher with a guideline for credible and imitable performance 
while carrying out the research (Finlay, 2012). This means that the ‘I’ in this study is not 
a neutral, knowing researcher, but should be seen as a “material body through whom a 
narrative structure unfolds” (Finlay, 2003a, p.5). 

In the first chapter, entitled Stories about professional performance in an unruly society, I 
describe that the theme of the professional who feels trapped is well-known. Freidson 
(2001) describes that the three logics (managerialism, consumerism and professionalism) 
are part of the dynamics of work. The influence of current professionals is being 
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hollowed out by increasing rationalization in the organization of health, health care and 
well-being. This may lead to instrumentalization of professional processes (Freidson, 
2001; Pessers, 2009; Tonkens, 2003, 2016), as a result of which, according to Letiche (Van 
den Brom & Buining, 2012), current services are in danger of losing their human face. 
The position of the occupational therapist who is trapped, shows the need for a next 
step in the process of the professionalization of the profession. I consider that the range 
of ideas with regard to normative professionalization (Van Ewijk & Kunneman, 2013) 
should constitute this next step. This way of thinking was developed in the 1990s to 
resist the growing instrumentalization of professional performance. It is emphasized 
that professional performance is permeated with morality (Kunneman, 2005) and that 
it is important to professionals to be able to do justice to the value of their professional 
performance, and to learn how to recognize turning points in their performance (Van 
den Ende, 2011). This knowledge requires a next step in the research. In this inductive 
step, I interact with occupational therapists to discuss the value side of their work and 
their experiences in this area. 

Chapter II, entitled In search of value and values in stories about professional performance 
from occupational therapists, provided me with the insight that occupational therapists 
theoretically know their professional values, and that these values are put into words 
in different ways. I analyse the stories thematically (Gale et al., 2013; Ritchie & Lewis, 
2003). I use a sensitizing concept as the basis for this thematic analysis (Boeije, 2014, p. 
43). The analysis of these stories also shows that occupational therapists have trouble 
expressing their own professional values in the dynamic of the different logics. These 
stories confirm the idea of the professional who is trapped. Occupational therapists 
tend to be led by the power of the employer or other control system within the domain 
of health, health care and well-being. This puts a lot of pressure on strong professional 
values, such as maintaining a client-centred approach. The insights from these stories 
are confirmed by other studies of occupational therapists (Kinn & Aas, 2009; Mackey, 
2015; Drolet & Désormeau-Moreau, 2016). This leads to the insight that occupational 
therapists cannot be certain of how best to act in the field of tension between the 
different logics and still maintain their self-worth. This leads to the question of what 
takes place within the relationship to the ‘other’. Keeping this question in mind, I return 
to the stories by the nine occupational therapists - not with the aim of finding a solution, 
but in order to gain a better understanding of the phenomenon that is taking place in 
the professional space.

The methodology of my research is presented in chapter III. I describe this research as a 
Mode III-monographic case study. I account for the methodology in a number of ways, 
focusing on the fact that this study is a scientific story, written by a single author. The 
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story is based on a number of primary sources. The theme of the research is inspired 
by professional practice and means to expatiate on professional performance and 
normative professionalization. Mode III-research challenges the researcher to provide 
insight in her methodical choices from an ethic-normative perspective. As a result, 
the researcher provides insight into the subjectivity of the research and their own 
assumptions, values and standards. As the researcher, I hence recognize the moral 
stratification in this research (Jansen, 2009; Letiche, 2010) and the fact that everything 
is ethics-driven. Reality is a construct, made up of people’s conceptions. A case study 
is fitting for this study, as it requires a thorough investigation of a small group and 
describes a phenomenon that originates from and occurs in practice (Boeije,’t Hart & 
Hox, 2009; Finlay & Ballinger, 2006). This study is concerned with “the particular and the 
whole” (Jones & Hocking, 2015, p. 118), with the researcher positioning as a normative 
researcher. This means that, in addition to the methodology, I also critically look at my 
position as researcher within this study from the concept of reflexivity (Finlay, 2012). 
The central, guiding research question in this study is: Which normative aspects can 
be recognized in the occupational therapists’ stories about professional performance, 
and how can these aspects be interpreted in order to understand valuable and valued 
professional performance in occupational therapy, and to be able to be of value to others 
and to society? In addition to a review of the literature, I have used several methods of 
narrative analysis in order to come to an understanding of and be able to answer this 
research question. 

Chapter IV, Valuable and valued moments in stories, focuses on gaining in-depth insights 
in aspects of valued and valuable performance by occupational therapists. I looked for 
the unexpected in the stories, as I expect this will help me gain a better understanding 
of what takes place in the professional space and in the relation with the ‘other’. Cunliffe 
(2001, p. 312) encourages me to pay more attention to the ‘poetic forms of talk’, and 
while reading the transcripts, I allow these poetic expressions of language to affect me. 
To me, this method of taking an in-depth look at the stories confirms the findings from 
the first chapters. Relating to the complexity of society results in insecurity, which in 
turn leads to potential loss of values and the loss of a powerful professional identity. 
The stories about professional performance reveal a deep longing for security, feeling 
connected, and for being noted. This makes me want to know more about how people 
can relate to their environment, to the world around them. 

Chapter V describes the work of Erich Fromm. Fromm stresses that a healthy society 
needs creative people who act. This requires that people and society reinforce each 
other in order to flourish. The relationship between human beings and society is 
strongly influenced by the sense of isolation and powerlessness that is inherent to 
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people. As a result, people choose their own ways to escape this feeling, developing 
all kinds of mechanisms to cope with and relate to their environment. However, in their 
own ways, these strategies often lead to a loss of self, eventually leaving people with an 
added sense of insecurity. Furthermore, people have a strong inner drive for freedom, 
and social history shows that people create this freedom by freeing themselves from 
authority. This longing for freedom results in a paradoxical, alienating situation: on the 
one hand, freedom gives people more independence, on the other hand, freedom gives 
people a sense of loneliness and isolation. According to Fromm, people look for freedom 
outside of themselves. He calls for people to find freedom within themselves. Fromm 
has taught me that in order to create freedom in their actions and performance, people 
need to learn to embrace the ambiguity that is a part of life. For this reason, Fromm 
argues that the moral side of the power play should be brought forward, especially in a 
world that gives centre stage to efficiency and output, control, and security. 

In chapter VI, Chains of freedom in professional performance: ambiguity, I investigate 
the logic of ambiguity. I also use the Voice-Centered Relational Method (Gilligan, 
Spencer, Weinberg & Bertsch, 2006; Sorsoli & Tolman, 2008) to show which voices can 
be heard in occupational therapists’ stories. In order to do so, I interacted with the 
nine occupational therapists for a second time. This step in the research results in the 
understanding that the power of ambiguity, as indicated in the theoretical perspective, 
cannot be found in the stories that were told. Ambiguity in daily performance is seen 
as a duality. Professional performance is considered as experiencing having to choose 
between opposite values continuously. Professional performance is not considered 
as having a choice in dealing with opposite values. However, what we do read is that 
occupational therapists are aware of the field of tension between the different logics. 
Occupational therapists wish to enter into a dialogue with regard to this field of tension, 
but in the end, they surrender to the voice of power. Or, as Fromm puts it: occupational 
therapists surrender to the voice of the authoritarian conscience. The inner voice of the 
moral conscience is buried deeply, and has perhaps been lost in the force field in which 
professional performance ought to be expressed. 

The final chapter, Valuable and valued professional performance, reflects on the 
gained insights and understanding. In this chapter, I revisit the concept of normative 
professionalization. I conclude this chapter by making recommendations for further 
dialogue on the development of a strong inner voice of moral conscience in occupational 
therapists. I find that although occupational therapists share a deep longing to do the 
right thing, their value and values are still hidden by the force field of current society. 
I come to the following idea of what constitutes valuable and valued professional 
performance by occupational therapists: professional performance in which the person 
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concerned uses his own discerning inner voice of moral conscience to make continuous 
connections between different perspectives of value, in order to understand what is 
meaningful, good and just in his ambiguity. Continuous connections, in order to bring 
up the value side in interactions with others, to allow himself and the other a voice, and 
to make himself responsible, in order to come to a meaningful contribution for the other 
and for a healthy society. To the dialogue about normative professionalization, I would 
like to contribute that the co-existence of contradictions, desires and needs is a basis 
for creating inner freedom, and this allows the professional to create increased value 
space for professional performance. This requires the professional of today to develop 
a moral capacity, in which the person concerned cannot and will not hide behind the 
role of professional.

I conclude the thesis with an epilogue, in which I account for my normative position. 
I describe how I often heard my inner voice of moral conscience during the research 
process. This voice made me feel insecure, the research led me into a quagmire, the 
meetings with others brought me into contact with stories about loss and sadness. 
Reflexivity has supported me through this process, and I have experienced that ‘just 
keep doing’ contributes to gaining insight and understanding, to gaining confidence, 
and to the meaning that every voice matters and that I am making my voice heard. 
Being open to understanding leads to meaning (Arendt, 2016).
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SAMENVATTING

Het onderzoek Verbale Pralines, Ambiguïteit in verhalen over professioneel handelen 
van ergotherapeuten begint met een reflectie van de onderzoeker op een ervaring. 
Deze ervaring zet de onderzoeker aan tot denken over de vraag hoe weloverwogen 
de onderzoeker zelf keuzes maakt en naar welke stem de onderzoeker luistert als het 
gaat om dagelijks, professioneel handelen en het verlangen het goede te willen doen. 
Dit brengt een spanningsveld naar voren dat ook herkenbaar is in signalen uit het 
werkveld van beroepsgenoten. Dit spanningsveld heeft betrekking op professioneel 
handelen in de hectiek van alledag binnen het domein van gezondheid, welzijn en zorg. 
Ergotherapeuten vertellen dat zij binnen werkorganisaties moeten voldoen aan hoge 
productie-eisen. Zij worden geconfronteerd met een inperking van hun professionele 
ruimte door toenemende eisen vanuit management, financiering en beroep. Deze 
verhalen leveren het beeld op van een beknelde beroepsbeoefenaar (Nap, 2012), die zich 
in een strijd bevindt tussen verschillende logica’s. De gedachte is dat ergotherapeuten 
niet het goede en betekenisvolle kunnen doen dat van hen verwacht wordt, als zij niet 
loskomen van dit gevoel van beknelling. Hierdoor lopen ergotherapeuten het risico 
op verlies van publiek vertrouwen, ontwaarding en (ont)waardering van professioneel 
handelen. Een vermindering van regels en procedures kan dit gevoel van beknelling 
bij de therapeuten niet wegnemen (Meurs, 2014). Meurs roept vooral op tot een 
paradigmadiscussie over essentiële uitgangspunten. 

Dit onderzoek start met de vraag of het gedachtegoed van normatieve 
professionalisering (Van Ewijk & Kunneman, 2013) kan bijdragen aan een volgende 
stap van professionalisering voor ergotherapeuten, waarmee zij hun gevoel van 
beknelling weg kunnen nemen en het waarde(n)volle van professioneel handelen tot 
uiting kunnen brengen. Het onderzoek kan gezien worden als een interpretatieve, 
kwalitatieve zoektocht en is te karakteriseren als een Modus III monografische 
casestudy. Het onderzoek volgt een beweging van ‘outside-in’ naar ‘inside-out’ om de 
vertelde verhalen te begrijpen en bij te dragen aan het discours over professioneel 
handelen van ergotherapeuten en het discours over het gedachtegoed van normatieve 
professionalisering. De volgende introducerende woorden van choreografe Conny 
Jansen op haar ballet INSIDE OUT uit 2015 hebben mij geïnspireerd deze beweging te 
volgen: 

In een onoverzichtelijke wereld waarin we proberen alles vast te leggen in 
structuren is het moeilijk om ergens echt binnen de komen. Om iets aan te kunnen 
raken, de nuances te zien. Pas als je inzoomt worden dingen begrijpelijk, kun je ze 
ontrafelen en zichtbaar maken. In INSIDE OUT ben ik op zoek gegaan naar wat er 
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achter het massieve beeld, het woud van gepantserde figuren schuilgaat. Als het 
beeld openbreekt en de massa zich opsplitst ontstaat er ruimte om de individuele 
figuren te ontdekken en ze in hun menselijkheid te zien. Om zo, als je weer 
uitzoomt, dat totale beeld beter te begrijpen en er empathie voor te hebben. Het 
beeld is veranderd, omdat je de binnenkant kent.

De titel van dit proefschrift kan uitgelegd worden als een dubbelzinnigheid: een 
taalkundige constructie die de lezer op een verkeerd been kan zetten. De titel van dit 
proefschrift nodigt de lezer uit om verhalen van ergotherapeuten over professioneel 
handelen te toetsen op meerduidigheid en om empathie te ontwikkelen voor de kracht 
van onzekerheid en de ketens van vrijheid in professioneel handelen. Tussen alle regels 
door schuilt in de verhalen de kracht van ambiguïteit. 

Ergotherapeuten tonen hun professioneel handelen binnen het domein van gezondheid, 
welzijn en zorg. Het aantal ergotherapeuten in Nederland neemt gestaag toe (Van 
Hassel & Kenens, 2015) en in 2014 was dit aantal 4142. Ergotherapeuten zetten zich in 
om het dagelijks handelen mogelijk te maken voor mensen die daarin beperkt worden. 
Het concept van ‘dagelijks handelen’ staat centraal in het hedendaagse paradigma 
van het beroep, waarbij het uitganspunt is dat dagelijks handelen bijdraagt aan de 
gezondheid en het welzijn van mensen (Wilcock, 2006). Het professioneel handelen van 
ergotherapeuten kenmerkt zich door een aanpak die zich richt op de cliënt. 

Dit onderzoek heeft de ambitie het inzicht in het professioneel dagelijks handelen van 
ergotherapeuten te vergroten. Het onderzoek schetst spanningsvelden in de dagelijkse 
praktijk die ergotherapeuten uitdagen de waarde(n)kant van hun handelen sterker te 
belichten. In dit onderzoek heeft de onderzoeker vraagtekens gekregen, vraagtekens 
opgezocht en vraagtekens geplaatst die aanzetten tot een verdere dialoog. Dit onderzoek 
levert geen bewijs, maar biedt een prikkelend verhaal over professioneel handelen. 
Daarin klinken meerdere stemmen door en verschijnt de persoonlijke stem van de 
professional op de voorgrond. De stem van de onderzoeker klinkt door dit proefschrift 
heen. De onderzoeker erkent daarmee de subjectiviteit en de normatieve gelaagdheid 
van dit onderzoek. De onderzoeker maakt deel uit van de beroepsgroep, waardoor 
enerzijds de verhalen zeer herkenbaar zijn en anderzijds de geloofwaardigheid en 
navolgbaarheid van de onderzoeker kwetsbaar zijn. Aan de hand van het concept van 
reflexiviteit legt de onderzoeker verantwoording af over de cognitieve professionaliteit 
en sociale activiteit binnen dit onderzoek. Reflexiviteit wordt binnen dit onderzoek dan 
ook gezien als een instrument om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen (Maso, 
2013). Dit instrument biedt de onderzoeker handvatten om binnen dit onderzoek 
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geloofwaardig en navolgbaar te handelen (Finlay, 2012). De ‘ik’ in dit onderzoek is dan 
ook geen neutrale en alwetende onderzoeker, maar dient te worden beschouwd als 
“material body through whom a narrative structure unfolds” (Finlay, 2003a, p.5). 

Het eerste hoofdstuk heeft als titel Verhalen over professioneel handelen in een 
weerbarstige samenleving. Daarin beschrijf ik dat het thema van de beknelde professional 
een herkenbaar thema is. Freidson (2001) beschrijft dat bij de dynamiek van werken 
de drie logica’s managerialism, consumerism and professionalism horen. De invloed van 
hedendaagse professionals wordt uitgehold door een toenemende rationalisering in de 
organisatie van gezondheid, welzijn en zorg. Dit kan leiden tot instrumentalisering van 
professionele processen (Freidson, 2001; Pessers, 2009; Tonkens, 2003, 2016), waardoor 
de hedendaagse professional volgens Letiche (Van den Brom & Bruining, 2012) zijn 
menselijke gezicht in de dienstverlening dreigt te verliezen. De situatie van de beknelde 
ergotherapeut vraagt om een stap in het professionaliseringsproces van het beroep. 
Het gedachtegoed van normatieve professionalisering beschouw ik als de volgende 
stap in dat proces (Van Ewijk & Kunneman, 2013). Dit denken is in de jaren negentig 
van de vorige eeuw ontstaan als verzet tegen de opkomende instrumentalisering 
van professioneel handelen. Kunneman (2005) benadrukt dat professioneel handelen 
doordesemd is van moraliteit en dat het voor professionals van belang is de waarden 
van hun professioneel handelen tot hun recht te laten komen en in dat professioneel 
handelen kantelmomenten leren herkennen (Van den Ende, 2011). Om de waardekant 
in professioneel handelen te achterhalen zet ik een inductieve stap in het onderzoek. Ik 
laat ergotherapeuten aan het woord over de waarden en waarde van hun werk en hun 
ervaringen die zich daarin voordoen. 

Hoofdstuk II heeft als titel Op zoek naar waarde(n)vol professioneel handelen in verhalen van 
ergotherapeuten. Dit hoofdstuk levert het inzicht op dat ergotherapeuten theoretische 
beroepswaarden kennen en deze op verschillende manieren verwoorden. Ik analyseer 
de verhalen thematisch (Gale et al, 2013; Ritchie & Lewis, 2003). Als basis voor deze 
thematische analyse gebruik ik een ‘sensitizing concept’ (Boeije, 2014, p. 43). Uit deze 
analyse van verhalen komt naar voren dat ergotherapeuten moeite hebben hun eigen 
beroepswaarden tot uiting te brengen in de dynamiek van de verschillende logica’s. Deze 
verhalen bevestigen dat de professionals zich bekneld voelen. Ergotherapeuten neigen 
zich te richten naar de macht van de werkgever of een ander controlesysteem binnen 
het domein van gezondheid, welzijn en zorg. Hierdoor komt een sterke professionele 
waarde als cliëntgecentreerd werken onder druk te staan. Andere onderzoeken binnen 
de beroepsgroep ergotherapeuten bevestigen de inzichten uit deze verhalen (Kinn & 
Aas, 2009; Mackey, 2014; Drolet & Désormeau-Moreau, 2016). Dit leidt tot het inzicht 
dat ergotherapeuten niet weten hoe zij in het spanningsveld van de verschillende 
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logica’s het beste kunnen acteren met behoud van eigenwaarde(n). Dit roept de vraag 
op wat zich afspeelt in de relatie tot de ander of tot het andere. Met deze vraag in mijn 
achterhoofd keer ik terug naar de verhalen van de negen ergotherapeuten, niet om 
oplossingen te krijgen, maar om als onderzoeker meer zicht te krijgen op het fenomeen 
dat zich afspeelt in de professionele ruimte. 

De methodologische verantwoording van het onderzoek is beschreven in hoofdstuk III. 
Ik beschrijf dit onderzoek als een Modus III monografische casestudy. Ik verantwoord 
de methodologie op verschillende manieren en focus erop dat dit onderzoek een 
wetenschappelijk verhaal is, geschreven door één auteur. Het verhaal is gebaseerd 
op verschillende, deels primaire bronnen. Het onderzoeksthema komt voort uit de 
praktijk en het verhaal is een betoog over professioneel handelen en normatieve 
professionalisering. Modus III-onderzoek daagt de onderzoeker uit inzicht te geven in 
zijn methodische keuzes vanuit een ethisch-normatieve positie. De onderzoeker geeft 
daarmee inzicht in de subjectiviteit van het onderzoek en eigen aannames, waarden 
en normen. Als onderzoeker erken ik hiermee de morele gelaagdheid in het onderzoek 
(Jansen, 2009; Letiche, 2010), dat door ethiek gestuurd wordt. Morele gelaagdheid 
komt voort vanuit het inzicht dat de werkelijkheid is zoals mensen deze zien en 
construeren. Een casestudy past bij dit onderzoek, omdat het een diepgaande aanpak 
kent, betrekking heeft op een kleinschalige groep en een verschijnsel beschrijft dat 
voortkomt uit en voorkomt in de praktijk (Boeije, ’t Hart, & Hox, 2009; Finlay & Ballinger, 
2006). Dit onderzoek draait om “the particular and the whole” (Jones & Hocking, 2015, 
p. 118). De onderzoeker positioneert zich in dit onderzoek als normatieve onderzoeker. 
Dit betekent dat ik, naast de methodologische verantwoording, ook mijn positie als 
onderzoeker binnen dit onderzoek kritisch beschouw vanuit het concept van reflexiviteit 
(Finlay, 2012). De centrale, sturende vraag binnen dit onderzoek luidt: welke normatieve 
aspecten komen naar voren uit verhalen van ergotherapeuten over professioneel 
handelen en hoe kunnen die aspecten geduid worden, om waarde(n)vol professioneel 
handelen binnen de ergotherapie te begrijpen en om van waarde te kunnen zijn voor 
de ander en de samenleving? Ik voer een literatuurstudie en verschillende narratieve 
analyses uit om het antwoord op deze onderzoeksvraag te kunnen formuleren. 

Hoofdstuk IV, Waarde(n)volle momenten in verhalen, heeft tot doel verdiepende inzichten 
te krijgen in aspecten van waarde(n)vol professioneel handelen van ergotherapeuten. 
Ik ben in de verhalen op zoek naar het onverwachte. Ik verwacht daarmee beter te 
kunnen begrijpen wat zich voordoet in de professionele ruimte en in de relatie tot de 
ander en tot het andere. Cunliffe spoort mij aan meer oog te hebben voor de “poetic 
forms of talk” (2001, p. 312) en bij het lezen van de transcripten laat ik mij raken door 
deze poëtische taaluitingen. Deze methode van verdiepend kijken naar de verhalen 
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levert een bevestiging op van wat zich in de eerste hoofdstukken al heeft aangediend. 
Het zich verhouden tot de gecompliceerdheid van de samenleving roept onzekerheid 
op, met het risico op verlies van waarden en verlies van een krachtige beroepsidentiteit. 
De verhalen over professioneel handelen maken een diep verlangen naar zekerheid, 
verbondenheid en gezien willen worden zichtbaar. Dit maakt mij nieuwsgierig naar hoe 
de mens zich kan verhouden tot de omgeving en de wereld om zich heen. 

Hoofdstuk V biedt een beschrijving van het werk van Erich Fromm. Fromm benadrukt 
dat een gezonde samenleving vraagt om handelende, creatieve mensen. Een 
voorwaarde hiervoor is dat mens en maatschappij elkaar versterken om tot ontplooiing 
te komen. De relatie tussen mens en maatschappij wordt sterk beïnvloed door het 
gevoel van isolement en machteloosheid, dat de mens van nature eigen is. Hierdoor 
kiest de mens eigen manieren om aan dat gevoel te ontsnappen en ontwikkelt de 
mens allerlei mechanismen om zich te verhouden tot de wereld om zich heen. Deze 
strategieën leiden echter via verschillende wegen tot een verlies van het zelf en leveren 
de mens uiteindelijk een extra gevoel van onzekerheid op. Daarbij heeft de mens een 
sterke innerlijke drang naar vrijheid. Door de sociale geschiedenis heen wordt zichtbaar 
dat de mens deze vrijheid creëert door zich los te maken van autoriteiten. Deze hang 
naar vrijheid levert een paradoxale, vervreemdende situatie op: enerzijds biedt vrijheid 
de mens meer onafhankelijkheid, maar aan de andere kant levert vrijheid de mens 
een gevoel van eenzaamheid en isolement op. Volgens Fromm zoekt de mens vrijheid 
buiten zichzelf. Fromm roept daarom op om vrijheid te zoeken in de persoon zelf. 
Fromm biedt mij het inzicht dat de mens dient te leren de ambiguïteit die bij het leven 
hoort te omarmen om vrijheid in handelen te creëren. Fromm pleit er daarom voor 
de morele kant van het krachtenspel naar voren te halen, zeker in een wereld waarin 
rendementsdenken, beheersing en zekerheid op de voorgrond staan. 

In hoofdstuk VI, Ketens van vrijheid in professioneel handelen: ambiguïteit, verken ik de 
logica van ambiguïteit. Ook laat ik met de Voice-Centered Relational Method (Gilligan, 
Spencer, Weinberg & Bertsch, 2006; Sorsoli & Tolman, 2008) zien welke stem doorklinkt 
in de verhalen van ergotherapeuten. Hiertoe heb ik een tweede keer geïnteracteerd 
met de negen ergotherapeuten. Deze stap in het onderzoek levert het inzicht op dat 
de kracht van ambiguïteit die in het theoretisch perspectief naar voren komt, niet 
herkenbaar is in de vertelde verhalen. Uit de verhalen begrijp ik dat ambiguïteit in het 
dagelijks, professioneel handelen wordt opgevat als een dualiteit en wordt ervaren 
als het continue keuzes maken tussen verschillende waardenpolen. Professioneel 
handelen wordt niet opgevat als een keuze in de omgang met verschillende 
waardenpolen. Wel blijkt dat ergotherapeuten zich bewust zijn van het spanningsveld 
tussen de verschillende logica’s. Ergotherapeuten willen dan ook in gesprek treden over 
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dit spanningsveld, maar geven zich uiteindelijk over aan de stem van de macht. Fromm 
verwoordt dit op de volgende wijze: ergotherapeuten geven zich over aan de stem van 
het autoritaire geweten. De innerlijke stem van het morele geweten ligt diep verscholen 
en is wellicht verloren gegaan in het krachtenveld waarin professioneel handelen tot 
uitdrukking dient te komen. 

Het afsluitende hoofdstuk is getiteld Waarde(n)vol professioneel handelen. Dit 
hoofdstuk bevat een beschouwing van de verkregen inzichten, waarin ik terugkeer 
tot het gedachtegoed van normatieve professionalisering. Dit hoofdstuk sluit ik af met 
aanbevelingen voor een verdere dialoog over de ontwikkeling van een sterkere innerlijke 
stem van moreel geweten van ergotherapeuten. Ik constateer dat ergotherapeuten 
een diep verlangen hebben om het goede te doen, maar dat het waarde(n)volle nog 
verborgen blijft in het krachtenveld van de hedendaagse samenleving. Ik betoog verder 
dat ergotherapeuten waarde(n)vol professioneel handelen als zij zelf hun kritische, 
innerlijke stem van moreel geweten gebruiken om doorlopende verbindingen te 
leggen tussen verschillende waardenperspectieven, zodat zij het betekenisvolle, 
goede en juiste in zijn meerduidigheid (ambiguïteit) kunnen begrijpen. Doorlopende 
verbindingen dienen om in de interactie met de ander waarden ter sprake te brengen, 
de ander en zichzelf tot spreken te brengen en zichzelf aan te spreken moraliteit te 
tonen. Zo kunnen ergotherapeuten een betekenisvolle bijdrage leveren voor de ander 
en voor een gezonde samenleving. Aan de discussie over normatieve professionalisering 
voeg ik toe dat het naast elkaar laten bestaan van tegenstrijdigheden, verlangens 
en behoeften een basis is voor de creatie van innerlijke vrijheid en dat de professional 
daarmee een grotere waardenruimte creëert voor professioneel handelen. Dat vraagt 
van de hedendaagse professional een moreel vermogen te ontwikkelen om zich als 
persoon niet te verschuilen achter de rol van professional. 

Het proefschrift sluit ik af met een epiloog, waarin ik mijn normatieve positie 
verantwoord. Ik beschrijf dat mijn innerlijke stem van moreel geweten vaak klonk in 
het onderzoeksproces. Deze stem maakte mij onzeker. Verder bracht het onderzoek 
mij in moerassige gebieden; de ontmoetingen met anderen brachten mij in contact 
met verhalen over verlies en verdriet. Reflexiviteit heeft mij ondersteund in dit proces 
en ik heb ervaren dat ‘gewoon doorgaan met doen’ bijdraagt aan inzicht krijgen, aan 
vertrouwen krijgen en de betekenis dat iedere stem ertoe doet en dat ik mijn stem laat 
klinken. Openstaan voor begrijpen levert betekenis (Arendt, 2016).
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DANKWOORD 

De schriftelijke weergave van mijn proefschrift is afgerond. Deze tekst is tot stand 
gekomen aan de hand van allerlei geplande activiteiten en ontmoetingen, maar ook 
door ongeorganiseerde factoren. Er gebeurt iets in verhalen en verhalen ontstaan 
doordat er iets gebeurt. Een verhaal schept verbondenheid. Zonder verbinding met de 
ander was dit verhaal er niet geweest. 

Het verhaal begint voor mij met mijn verbondenheid met Chris Kuiper. Begin december 
2009 zet ik Chris na een etentje met Gary Kielhofner en Renee Taylor in Amsterdam 
af bij station Woerden. Op de valreep zegt hij: “ik heb het financieel voor je geregeld 
hoor. Je kan starten met het Doctor in Business Administration (DBA)-programma van 
de Universiteit voor Humanistiek. Dan moet je wel even snel Hugo Letiche bellen voor 
de formele inschrijving.” Verbouwereerd rijd ik die avond naar huis, denkend aan de 
consequenties. Ik voel dat Chris precies die snaar geraakt heeft die het vuurtje opstookt 
om de stap te wagen mij te verbinden aan een promotietraject. Bijna acht jaar later 
kijk ik terug op een boeiende, inspirerende, ingrijpende, soms onzeker makende maar 
vooral leerrijke zoektocht. Ik had nooit kunnen bedenken dat de stap in januari 2010 
om deel te nemen aan het DBA-programma aan de Universiteit voor Humanistiek 
in Utrecht zich zo met mijn leven zou verweven. Een promotietraject grijpt in in het 
leven van alledaagse gewoonten, roept tegenstrijdige gevoelens op en geeft op 
andere momenten een gevoel van een flow. Een promotietraject vraagt erom te leren 
vertrouwen op een goede afloop. In dit traject heb ik veel mensen ontmoet, gesproken 
en verhalen met hen gedeeld. Deze mensen zijn op verschillende manieren voor mij 
van betekenis geweest. Ik voel mij met hen verbonden en zij hebben een plek in mijn 
verhaal, misschien zonder dat zij dit altijd hebben begrepen. Jullie hebben bijgedragen 
aan de waarde van mijn proefschrift. Een aantal van jullie wil ik hier in het bijzonder 
noemen.

Mijn eerste dank en blijk van waardering gaat uit naar Hugo Letiche. Hugo, jouw 
niet aflatende vertrouwen in dit verhaal en kritische en empathische noten hebben 
mij steeds weer aangezet tot denken en reflectie. Jouw begeleiding zette aan tot 
uitdagende en constructieve dialogen over wat verhalen vertellen is, wat mijn aandeel 
in de constructie van verhalen kon zijn en welke keuzes daarin gemaakt konden 
worden. We zaten regelmatig in jouw werkkamer, met een kop goede koffie, omringd 
door boeken, kunst en woorden. We voerden gesprekken over opgedane inzichten en 
verschillende perspectieven als mogelijkheid voor volgende stappen in het onderzoek. 
Deze ervaringen zitten diep verweven in mijn verhaal. Ook de ontmoetingen in St. 
Saturnin de Lucian zal ik niet vergeten en hebben mij het vertrouwen gegeven om 
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gewoon door te gaan. Jouw gouden tip om na een periode van twijfel en verdriet na 
het overlijden van mijn oudste zus, vijf weken vrij te nemen om te schrijven is daarin 
doorslaggevend geweest. Ik waardeer je en ben je dankbaar voor het meedenken, de 
gesprekken en het inbrengen en bewaken van de grote lijn in het verhaal van mijn 
proefschrift. Ik zal jouw en Maria’s gastvrijheid niet vergeten. 

Ook Chris Kuiper wil ik in het bijzonder bedanken. Chris, jij zag blijkbaar een vonkje en hebt 
het vuurtje in mij verder aangewakkerd. We kennen elkaar al jaren, maar hebben elkaars 
verhalen echt leren kennen tijdens onze intense tijd binnen Ergotherapie Nederland. 
Onze verbondenheid is wellicht in de loop van de tijd veranderd, maar voor mij zeker 
niet in intensiteit. Door jouw geloof in mijn kunnen heb ik steeds meer vertrouwen 
gekregen om verder te gaan. Onze verkenningen van diverse onderzoekthema’s en 
jouw kritische vragen, feedback en suggesties in mijn zoektocht naar verbinding tussen 
vertelde verhalen, methodologie en beroepsparadigma’s, hebben mij enorm verrijkt. 
Heel veel dank voor je toegewijde aanwezigheid, je geduld en je goede raad. Ik had mij 
geen betere co-promotor kunnen wensen. 

Verder ben ik veel dank verschuldigd aan de negen ergotherapeuten. Jullie hebben het 
aangedurfd met mij in gesprek te gaan over een weinig bekend en weinig besproken 
onderwerp. Jullie verhalen hebben mij doen begrijpen dat het werk in de alledaagse 
praktijk vraagt om empathie en een toevoeging van andere accenten binnen de 
beroepsuitoefening. Zonder jullie bereidwilligheid was dit verhaal er niet geweest. Ik heb 
bovendien enorme waardering voor jullie niet-aflatende wil en doorzettingsvermogen 
om er te willen zijn voor medemensen in een diversiteit aan contexten en soms ook met 
tegenstrijdigheden in die contexten. 

Ton Satink, jij bent mijn voorbeeld en mijn maatje in het delen van het doen van een 
promotieonderzoek. Samen zijn wij op pad gegaan naar internationale ontmoetingen 
en heb ik gezien hoe jouw kennis, kunde en toewijding gewaardeerd wordt. We kennen 
elkaar al langere tijd. Ik startte net als beleidsfunctionaris bij de Nederlandse vereniging 
voor Ergotherapie en jij was lid van de commissie internationalisering. We volgden 
daarna ieder onze eigen weg en onze wegen kwamen weer samen bij de opleiding 
Ergotherapie in Nijmegen. Ik ben nog altijd trots op het feit dat ik jouw paranimf mocht 
zijn. Ik ben supertrots dat jij dit nu voor mij wilt zijn.  

Renée Mulders, wij kennen elkaars verhalen sinds jouw (her)start bij de opleiding 
Ergotherapie in Nijmegen. Onze gezamenlijke gesprekken kregen snel diepgang en 
zetten mij aan tot nadenken over mijn rol als promovendus in relatie tot de vele andere 
rollen in mijn leven. Jij verstaat de kunst tot trage vragen en omgekeerde redeneringen. 
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Jouw kunst kan de boel op een positieve manier op zijn kop zetten. Daarmee heb je mij 
aangezet tot reflectie en keuzes. Ik vind het dan ook geweldig dat je mijn paranimf wilt 
zijn. 

Monique Bussmann, jij bent mijn maatje uit het DBA-programma. Vanaf de eerste dag 
hebben we in en over elkaars verhalen meegedacht. Het doen van onderzoek vraagt 
ook om eigen keuzes, zelf op weg gaan en afstand nemen om verder te komen, maar 
in mijn achterhoofd ben je altijd aanwezig. Ik dank je voor je inspiratie, je constructieve 
vragen en het delen van inzichten. Ik kijk uit naar jouw proefschrift.

Daarnaast dank ik al mijn collega’s van de opleiding Ergotherapie aan de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen. De laatste jaren waren jullie allemaal een bron van steun, 
belangstelling en inspiratie. Jullie ervaringen, jullie belangstelling, jullie verhalen 
en jullie vragen om betrokken te zijn in jullie eigen onderzoeken heb ik allemaal 
gewaardeerd. Jullie hebben steeds geloof gehouden in mijn kunnen en dat wel of niet 
een promotie daar echt geen verandering in zou brengen. Margot Barry, dank voor 
je overtuigende en motiverende vragen tijdens onze reisjes naar Ierland. Dat ik van 
jullie allemaal collega mocht zijn, heeft mij de ruimte gegeven de laatste twee jaren te 
focussen op het schrijven van mijn proefschrift. Ineke Stijnen, jij hebt mij daarin letterlijk 
ruimte gegeven om naar eigen beoordeling het goede te kunnen doen. Dank daarvoor.

Naast de opleiding Ergotherapie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voel ik mij 
ook verbonden met mijn collega’s van het lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit. Dit 
lectoraat ervaar ik als een inspiratie plek voor samen doen en samen denken en waar ik 
mij gewaardeerd voel en waar ik onderzoek mag doen onder de bezielende begeleiding 
van Lisbeth Verharen als lector. In het bijzonder wil ik Joos Meesters bedanken voor het 
samen optrekken in onderzoek en het met humor en openheid delen van verhalen over 
tegenslag en vooral opluchting in de laatste fase van onze beide promotietrajecten. 

Veel collega’s binnen de beroepsgroep zijn mij voorgegaan in een promotietraject. 
Velen hebben steeds met interesse gevraagd naar mijn traject. Zonder expliciet namen 
te noemen, wil ik jullie allemaal hartelijk danken voor jullie inspiratie, jullie voorbeeld 
en jullie belangstelling. Hopelijk blijven we elkaar inspireren in het doen van het goede 
en durven we met elkaar het goede gesprek te voeren over beroepsontwikkeling en de 
verwetenschappelijking daarvan.

Lieve post-mastergenoten, vrienden, vriendinnen, allemaal heel veel dank voor jullie 
belangstelling en betrokkenheid op vele manieren, zoals gezellige etentjes, een 
telefoontje of een dagje eropuit. Alle ontmoetingen waren belangrijk om even afstand 
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te kunnen nemen van wat zich continu afspeelde in mijn gedachten. Vragen over het 
nut en doel van een promotietraject in mijn leven vormden soms het gesprek van ons 
samenzijn, maar het is klaar. Het verhaal is verteld en ik ben blij dat ik de ruimte heb 
gekregen dit verhaal ook echt te vertellen. Karin Koevoet, veel dank voor het meedenken 
in de vormgeving en de mooie afbeeldingen die je hebt gemaakt. Dank allemaal. 

Lieve schoonfamilie, ik voel mij thuis bij jullie in tijden blijdschap, geluk en verdriet. Ik 
ervaar bij jullie altijd waardering voor de stappen die ik heb genomen. Dit betekende 
dat ik niet altijd aanwezig was, maar in mijn hart draag ik jullie allemaal mee. Jullie 
allemaal bedankt voor jullie belangstelling en geloof in mijn kunnen.

Lieve zussen en broer, wij hebben een echte en hechte band. We hebben mooie, intense 
en verdrietige verhalen met elkaar gedeeld. Altijd heb ik op jullie kunnen bouwen en 
vertrouwen en na het overlijden van onze oudste, bijzondere zus hebben jullie mij de 
ruimte gegeven om voor mijzelf te kiezen en te kunnen focussen op mijn schrijfwerk. 
Anneke is diep met dit proefschrift verweven. Zij heeft mij laten zien wat waarde(n)
vol leven kan betekenen. Ik weet dat jullie trots zijn op mij, maar vergeet niet dat ik 
net zo trots ben op jullie. We geven elkaar ruimte en delen ruimte met elkaar met 
aandacht voor heel veel gezelligheid en verbondenheid. Daarbij vergeet ik zeker niet 
mijn zwagers, schoonzus, neven, nichten en hun partners en Guus, Siep en Jens. Jullie 
horen allemaal gewoon bij dit verhaal.

Lieve Alie, mijn lieve moeder, je bent voor mij een inspiratiebron als het gaat om 
doorzettingsvermogen. Je hebt de laatste jaren afstand moeten doen van je mobiliteit, 
van je eigen familiehuis en van veel van je zelfstandigheid. Je verstaat de kunst 
om mensen om je heen te verzamelen en zo je sociale netwerk steeds maar weer te 
versterken om door te kunnen gaan. Ook heb je samen met Jan, mijn vader, laten zien 
dat tegenslag in het leven overwonnen kan worden, dat je altijd iets van het leven kan 
maken als je maar bereid bent ervoor te gaan. Humor is daarin een essentiële kracht. 
Alles kost je nu meer energie, maar ik hoop echt dat je aanwezig kan zijn op de laatste 
en o zo bijzondere dag van dit traject. Mijn vader mis ik al sinds 1990. Diep in mij blijft hij 
betrokken bij alles wat ik doe. Hij is voor mij een voorbeeld in dat je soms gewoon een 
drempel moet overstappen, zonder precies te weten wat dit oplevert, maar gewoon 
omdat die uitdaging zich aandient in het leven. In gedachten is hij aanwezig op deze 
bijzondere dag. Jullie beiden dank voor de kansen die ik heb gekregen en voor de kunst 
eigen wegen te kiezen.
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Lieve partner Annemarie, mijn laatste dankwoord in dit proefschrift is voor jou. Ik 
dank je voor jouw eindeloze en liefdevolle steun, de ruimte om uren boven achter de 
computer te zitten en de ruimte om weekenden en vakanties anders in te delen dan 
we jarenlang gewend waren. Gelukkig waren er ook momenten om samen een film of 
serie te kijken. Ik dank je ook voor je woorden die mij aan hebben gezet tot reflectie en 
tot nadenken over mijn werkethos. Je hebt er mede voor gezorgd dat ik het laatste jaar 
een betere balans heb gevonden, zodat onze gezamenlijke momenten meer als een 
welkome afwisseling voelden in een soms eenzaam bestaan van denken en doen. Dit 
proefschrift is voor een deel ook jouw werk. Door het door jouw ontworpen beeld voor 
de voorkant ben je betrokken bij en voor altijd verbonden met een essentieel deel van 
mijn leven. We zijn een geweldig duo dat alle uitdagingen van het leven aankan. Ik kijk 
uit naar de ruimte voor meer gezamenlijkheid en samendoen. Jij bent alles voor mij!
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OVER BEA VAN BODEGOM

Ik ben geboren op 11 april 1953 te Rotterdam. In 1976 heb 
ik mijn diploma voor de opleiding Arbeidsergotherapie in 
Amsterdam behaald. De titel van dit diploma was een voorloper 
van de huidige beroepstitel van ergotherapeut. Voordat ik in 
2005 mijn Master of Arts in Management en Innovatie afrondde, 
heb ik mij op verschillende manieren verrijkt over het thema 
arbeid, persoonlijkheid en professionaliteit. In januari 2010 ben 
ik gestart met het voortraject voor een promotieonderzoek aan 
de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Het College van 
Hoogleraren van de Universiteit heeft het onderzoeksvoorstel 
eind november 2011 geaccepteerd. 

Van 1976 tot 1981 ben ik als ergotherapeut werkzaam geweest op de kinderafdeling bij 
Roessingh Centrum voor Revalidatie. De laatste twee jaren was ik hoofd van de afdeling 
kinderergotherapie. In 1981 heb ik de overstap gemaakt naar Bio Revalidatiecentrum 
in Arnhem. Door verschillende fusies staat dit centrum nu bekend als Klimmendaal 
Revalidatiespecialisten. Tot 1998 ben ik werkzaam geweest binnen dit centrum en 
heb ik daar verschillende functies bekleed. Naast ergotherapeut ben ik ook een 
periode leidinggevende van de afdeling kinderergotherapie, kwaliteitsmanager en 
projectmanager geweest. In alle functies zocht ik naar een focus op verschillende 
aspecten van het multiprofessioneel samenwerken. In die periode ontstond steeds 
meer belangstelling voor een sterkere profilering en ontwikkeling van de kern van het 
beroep. 

In februari 1998 heb ik de overstap gemaakt naar de beroepsvereniging voor 
ergotherapeuten, waar ik toen al twee jaar een bestuursfunctie bekleedde. In het kader 
van professionalisering van de vereniging kreeg ik de mogelijkheid hier vanuit een 
formele functie aan bij te dragen. Binnen deze werkcontext heb ik veel uitdagingen 
ontdekt en heb ik de mogelijkheid gehad mij te ontwikkelen op verschillende 
beleidsterreinen, zoals kwaliteitsontwikkeling, belangenbehartiging en lobby. Ik ben 
verder Nederlands vertegenwoordiger geweest bij de World Federation for Occupational 
Therapists. Op die manier heb ik in vele jaren het domein en het spanningsveld van het 
beroep vanuit verschillende perspectieven leren kennen. Daarna, medio 2011, werd het 
tijd mijn eigen koers te gaan varen.
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Ik heb in 2006 mijn eigen adviesbureau Van Bodegom Advies opgericht. Het was in 2011 
tijd voor een verdieping op een voor mij inspirerend thema, dat ik het spanningsveld 
tussen professionals, organisaties en externe verwachtingen heb genoemd. Met 
betrekking tot dit thema heb ik diverse professionals gecoacht en organisaties 
geadviseerd. In 2011 heeft de opleiding Ergotherapie van de Hogeschool Nijmegen en 
Arnhem mij op projectbasis gevraagd bij te dragen aan het versterken van het curriculum. 
Dit heeft geresulteerd in een vast dienstverband dat tot op heden duurt. Hiervoor 
combineer ik onderwijstaken met onderwijsontwikkeling en internationalisering. Sinds 
september 2015 ben ik lid van het lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit (voorheen 
lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief ) van de Hogeschool Arnhem 
en Nijmegen. Ik participeer in onderzoek dat gericht is op jongeren en professionals. Dit 
narratieve, participerende onderzoek draagt bij aan kennisontwikkeling om de kloof 
tussen Passend Onderwijs en Passende Arbeid te dichten. Door alle werkzaamheden 
heen blijf ik geboeid door internationale ontwikkeling en draag ik op congressen en 
bijeenkomsten zoveel mogelijk bij aan kennisdisseminatie op basis van eigen ervaring 
en onderzoek. Het thema van professioneel handelen binnen een variatie aan contexten 
die tegenstrijdigheid en dualiteit oproepen is uiteindelijk ook het centrale thema van 
mijn promotieonderzoek geworden.
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Ambiguïteit in verhalen 
over professioneel handelen 
van ergotherapeuten in 
een weerbarstige samenleving

verbale pralines
Bea van Bodegom

verbale pralines
Bea van B

odegom

Dit onderzoek heeft de ambitie het inzicht in het professioneel 
dagelijks handelen van ergotherapeuten te vergroten. Het schetst 
spanningsvelden in de dagelijkse praktijk die ergotherapeuten 
uitdagen de waarde(n)kant van hun handelen sterker te belichten. 
Dit onderzoek levert geen bewijs, maar biedt een prikkelend 
verhaal over professioneel handelen. 

De titel van dit proefschrift is een taalkundige constructie die  
de lezer op een verkeerd been kan zetten. Het nodigt de lezer uit 
om verhalen van ergotherapeuten over professioneel handelen  
te toetsen op meerduidigheid en om empathie te ontwikkelen 
voor de kracht van onzekerheid en de ketens van vrijheid in 
professioneel handelen. Tussen alle regels door, schuilt in de 
verhalen de kracht van ambiguïteit. 

Dit onderzoek start met de vraag of het gedachtegoed van 
normatieve professionalisering kan bijdragen aan een volgende 
stap van professionalisering voor ergotherapeuten. Het onderzoek 
kan gezien worden als een interpretatieve, kwalitatieve zoektocht 
en is te karakteriseren als een Modus III monografische casestudy. 
Het onderzoek volgt een beweging van ‘outside-in’ naar ‘inside-
out’ om de vertelde verhalen te begrijpen en bij te dragen aan 
het discours over professioneel handelen van ergotherapeuten 
en het discours over het gedachtegoed van normatieve 
professionalisering.

U I T N O D I G I N G

Voor het bijwonen
van de openbare verdediging
van het proefschrift

verbale pralines
Ambiguïteit in verhalen 
over professioneel handelen 
van ergotherapeuten in 
een weerbarstige samenleving

Op maandag 27 november 2017
om 10.30 uur precies
in de Senaatszaal van het 
Academiegebouw 
van de Universiteit Utrecht, 
Domplein 29 te Utrecht

en voor de aansluitende receptie 
aldaar

Bea van Bodegom
Callunastraat 65, 6813 EV Arnhem
bvbodegom@upcmail.nl

Paranimfen:
Renée Mulders
Ton Satink

beavanbodegom.promotie@gmail.com
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